
Utdragsbestyrkande

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Plats: Älvkarleö Herrgård

Datum och tid: 2018-12-10 8.30 - 11.55

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum:  2018-12-12

Paragrafer: 140-166

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Hannele Kumpulainen Bo Janzon

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

Sammanträdesdatum 2018-12-10
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Sven-Olof Melin (S) 140 - 148, 150 - 156, 158 - 166
Ola Lindberg (MP)
Bo Janzon (M)
Roger Petrini (M) 140 - 156, 158 - 166
Annemon Piper (KV)
Kurt Törnblom (SD) 140 - 154, 156 - 166
Sandra Andersson (SD) 143 - 154, 156 - 166

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Börje Knapp (V) 140 - 158, 160 -166 Ulf Öman (V)
Jan-Erik Molander (S) 159 Ulf Öman (V)
Hannele Kumpulainen (S) Annika Forsberg (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD) 140 - 142 Sandra Andersson (SD)
Mats Tegelberg (S) 149, 157 Sven-Olof Melin (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD) 155 Kurt Törnblom (SD)
Jan-Erik Molander (S) 155 Sandra Andersson (SD)
Birgitta Thunholm (C) 157 Roger Petrini (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jan-Erik Molander (S) 140 - 148, 150 - 154, 156, 158, 161 - 166
Mats Tegelberg (S) 140 - 148, 150 - 156, 158 - 166
Birgitta Thunholm (C) 140 - 156, 158 - 166
Lage Karlsson (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD) 140 - 154, 156 - 166

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Bert-Ola Dahlgren Förvaltningschef
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Malin Lidow Heneryd 149 - 160 Bygg- och miljöchef
Johannes Siirtola 149 - 150 Fysisk planerare
Karin Tydrén 151 - 154 Miljöinspektör
Caroline Persson 155 - 158 Bygglovshandläggare
Tommie Vilhelmsson 159 - 160 Byggnadsinspektör
Camilla Forslund 162 Teknisk chef
Tommy Jansson 162 Park- och gatuförvaltare
Monica Frisk 162 - 165 Ekonom
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 140 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter att punkt 29 
utgår.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 141 Delgivning av protokoll

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Föreningsutskottet 2018-11-21
 Arbetsutskottet 2018-11-26
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 142 Meddelande 2018 - information till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Diarienr
Sbn2018/11 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Meddelanden 181103-181130
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 143 Uppföljningslistan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljningslistan 2018-11-30
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 144 Revidering av delegationsordning 
Diarienr
Sbn2018/54 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ändringen av 
delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 55 181003 om ”Riktlinjer för 
exploateringsredovisning” och en del av riktlinjen gällde markinköp. Större 
markinköp över 2,5 mnkr beslutas av kommunfullmäktige. Markinköp upp 
till 2,5 mnkr beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden, som kan delegera till 
arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Utdrag ut delegationsordningen
 Utdrag ur riktlinjer för exploateringsredovisning

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Mark- och exploateringsingenjör
 Ekonom, samhällsbyggnad

8



Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 145 Rapport/information från verksamheten

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att byggnationen vid 
Tallmon flyter på som det ska.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 146 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 181103-181130
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 147 Namnberedning Sågarbo
Diarienr
2018/857 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vägnamnet blir Norra Sågarbovägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Namnförslagen till befintlig väg mellan Långsandsvägen och fastigheterna 
XXX. Antaget namnförslag ligger sedan till grund för nya adresser på fastig
heterna. 

1. XXX 
På södra Harudden ligger ett gammalt skeppsvarv utpekat som 
fornlämning. På RAÄ kan man läsa följande: Skeppsvarv, uppgift om, 
inom 100x50 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning efter äldre lantmäteriakt. På 
akten är ett inringat område med texten "Skiepps warfoen". Inom den 
V delen av området har det under 1800-talet legat en såg XXX 

. 
 Varvet ligger inom Sågarbo gårds ägor som då ägdes av 

Major Clas Anckarström. 
2. XXX 

Harudden är namnet på området där stugorna är belägna. 
3. XXX 

På Riksantikvarieämbetets sida kan man läsa om ett gammalt skepps- 
varv som legat direkt sydost om fastigheterna XXX. 

4. XXX 
Förslag från Räddningstjänsten. Vägnamnet knyter ann till området 

och tydliggör var vägen rent geografiskt är belägen. 

Fastigheterna XXX saknar idag adress. Detta 
försvårar arbetet för såväl kommunen som räddningstjänsten. Skulle det ske 
en olycka på någon av fastigheterna kan det vara svårt för 
Räddningstjänsten att lokalisera platsen och hinna dit i tid. 
Gävle kommun, Gästrike räddningstjänst och berörda fastighetsägarna är 
hörda i ärendet och ställer sig positiva till nytt vägnamn och adresser på 
fastigheterna. 

Synpunkter från fastighetsägarna 
Fastighetsägarna i området förordar alternativ 1 eller 2. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
 Fysisk planerare, Johannes Siirtola 
 Kultursekreterare 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 148 Namnberedning Älvkarleö Bruk  
Diarienr 
2018/781 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vägnamnet blir Stationsängen. 

Sammanfattning av ärendet 
Namnförslag till ny gata i Älvkarleö Bruk. Antaget 
gatunamn ligger till grund för nya adresser i området. 

1. Stationsängen 
Förslaget knyter ann till områdets närhet till Älvkarleby station samt 
den ängsmark som omsluter planområdet. 

2. Solängsvägen 
Områdets öppna karaktär och omkringliggande ängsmark är 
grunden till förslaget. Namnet har ingen historisk koppling. 

3. Gullmossevägen 
Området väster om planområdet är i äldre kartor benämnt 
”Gullmossen”. Detta ligger till grund för nytt förslag till vägnamn. 
 

4. Färjbäcksgatan 
Söder om planområdet ligger den gamla ”Färjbäcken”. Namnet 
finns utskrivet i gamla kartor. 

Efter att ny detaljplan för fastigheterna Älvkarleö Bruk XXX vunnit laga 
kraft behövs ett nytt gatunamn inför genomförandet av den nya gatan inom 
planområdet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
 Fysisk planerare, Johannes Siirtola 
 Kultursekreterare 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 149 Dp för xxx samt delar av 
xxx, Bostäder och 
centrumverksamhet. Skutskär 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samtliga planhandlingar och skickar 
vidare detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sven-Olof Melin (S) och Jan-Erik Molander (S) anmäler sig jäviga och 
deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
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 2,9 hektar stort och föreslås ges ökade byggrätter för 
att inrymma fler och högre byggnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Plankarta, 2018-11-16, Johannes Siirtola 
 Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-11-16, Johannes Siirtola 
 Granskningsutlåtande, 2018-11-16, Johannes Siirtola 
 Fastighetsförteckning, 2018-11-09, Lantmäteriet 

Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Älvkarlebyhus 

Diarienr
2017/555
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 150 Ställningstagande gällande fortsatt hantering av 
rekommenderade åtgärdsförslagen från 
åtgärdsvalsstudie för väg 76 (Roslagsstråket)

Diarienr
2018/900 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ställningstagandet samt att punkt 4 
under rubriken hela sträckan, vill Samhällsbyggnadsnämnden 
uppmärksamma behovet av en snabb viltutredning för hela sträckan 
Älvkarleby-Karlholmsbruk. 

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala har skickat ut ställningstagande för fortsatt hantering av 
åtgärdsvalsstudien för väg 76. Samtliga kommuner som berörs har fått göra 
inspel i den fortsatta hanteringen.

Kommunernas gemensamma utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att ta 
fram ett gemensamt ställningstagande utifrån åtgärdsvalsstudiens resultat för 
att tydliggöra vilka åtgärderna som Region Uppsala och de berörda 
kommunerna vill gå vidare med. En tidsplan, en ansvarsfördelning och en 
finansiering av de prioriterade åtgärderna ska redovisas i ställningstagandet.
Kommunerna och Region Uppsala har valt att gå vidare med följande 
åtgärder från åtgärdsvalsstudiens resultat. Ställningstagandet är framtaget på 
tjänstepersonsnivå och alla parter har varit representerade i arbetsgruppen.
Älvkarleby kommun berörs av paketen ”Etapp 1: Skutskär/Älvkarleby-
Karlholmsbruk” samt ”Hela sträckan”. I det första paketet ingår åtgärder för 
ökad cykelbarhet samt utredningar kring trafiksäkerhet och hållplatser. I det 
andra paketet ingår sidområdesåtgärder, utredning av kollektivtrafik, 
hållplatsinventering på sträckan Älvkarlebykrysset-Stockholms län, 
viltutredning. 

De prioriterade åtgärderna som finansieras av länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län kommer att tas med i 
genomförandeplanen för infrastruktursatsningar i Uppsala län. Tanken är att 
Region Uppsala beställer ett trafiksäkerhets- och kollektivtrafikpaket för 
väg 76 där alla åtgärder som presenteras ovan och rör trafiksäkerhet och 
kollektivtrafik kommer att inkluderas. Region Uppsala kommer att bjuda in 
alla deltagande aktörer till ett avstämningsmöte i november 2019 för att se 
hur arbetet med de prioriterade aktiviteterna genomförs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Janzon (M) yrkar på tilläggsförslag att punkt 4 under rubriken hela 
sträckan vill Samhällsbyggnadsnämnden uppmärksamma behovet av en 
snabb viltutredning för hela sträckan Älvkarleby-Karlholmsbruk. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo Janzons (M) 
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Bo Janzon (M) begär votering. 

Votering har begärts och ska nu genomföras. Den som vill rösta enligt 
arbetsutskottets förslag röstar JA och den som vill rösta enligt Bo Janzons 
(M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Med 5 JA-röster mot 6 NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat 
enligt Bo Janzons (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Johannes Siirtola, 2018-11-19 
 Ställningstagande gällande fortsatt hantering av rekommenderade 

åtgärdsförslagen från åtgärdsvalsstudie för väg 76 (Roslagsstråket), 
XXX, Region Uppsala, 2018-11-15 

Beslutet lämnas till 
 Region Uppsala 
 Kommunstyrelsen (för kännedom) 
  (för kännedom) 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 151 Förbud vid vite att släppa ut bristfälligt renat 
avloppsvatten från fastigheten xxx 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att xxx med 
personnummer xxx i egenskap av delägare i fastigheten xxx 
och xxx med personnummer xxx, i 
egenskap av delägare i fastigheten xxx 

Diarienr
2018/192

1. Förbjuds att släppa ut bristfälligt renat hushållsspillvatten från 
avloppsanläggningen tillhörande fastigheten xxx. 

2   Senast sex månader efter beslutet vunnit laga kraft ska utsläppet av 
bristfälligt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk-, tvätt) från 
befintlig avloppsanordning ha upphört. 

3. Förbudet är förenat med ett fast vite om 30 000 kronor för vardera 
fastighetsägaren från och med sex månader efter det beslutet vunnit laga 
kraft, om utsläppet av bristfälligt renat avloppsvattnet inte har upphört 
enligt punkt 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen inventerade 2009 det enskilda avloppet på 
fastigheten xxx, xxx, Älvkarleby. 

Enligt bygg- och miljöavdelningens uppgifter (2009): 
- Avloppsanordningen är ansluten till en permanentbostad. 
- Avloppsvattnet består av WC och BDT-vatten (bad-disk och tvätt). 
- Avloppsanläggningen på fastigheten består av slamavskiljare 3K på cirka 

4 m3 med utsläpp till dike. Slamavskiljaren antas vara från 1950-talet. 

Området består av samlad bebyggelse. Området karaktäriseras av att 
fastigheterna har egna vattentäkter och enskilda avloppslösningar. Det är 
omväxlande permanent och fritidsboende i området. 

Det finns ett beslut från 1999 där det medges att fastighetsägaren får 
anlägga en mindre infiltration (1,5 x 13 meter) för BDT samt urinavledning. 
Fekalier skulle uppsamlas separat enligt detta underlag. Nuvarande status är 
att fastigheten har installerad vattentoalett, vilken inte är registrerad hos 
tillsynsmyndigheten. Enligt inventeringsunderlaget avleds fastighetens 
hushållsspillvatten till ett tomtgränsdike efter slamavskiljaren. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningen in
om xxx. 

Tillsynsmyndigheten bedömer utifrån vad som framkom vid platsbesök på 
fastigheten år 2009 att anläggningen saknar tillräcklig rening för spillvatten 
med WC ansluten vilket kan medföra risk för omgivningspåverkan. 
Avloppsvatten släpps ut i ett område med samlad bebyggelse och enskilda 
vattentäkter. Fastigheten är lokaliserad till Uppsalaåsen med betydelse för 
kommunens vattenförsörjning men utanför vattenskyddsområde. 

Nuvarande fastighetsägare är den tredje fastighetsägaren i ordningen sedan 
ärendet gällande det bristfälliga avloppet påbörjades genom inventering år 
2009. Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning beviljade år 
2010 men beslutet förföll då avloppet inte åtgärdades. Förbud (utan vite) 
utfärdades 2013 till dåvarande fastighetsägare. Nuvarande fastighetsägare 
har inte vidtagit åtgärder sedan förvärvet 2014 av trots påminnelser och 
kommunikation. Ett vitesbeslut togs av nämnden 2015 vilken inte kunde 
delges. 

Tillsynsmyndigheten har gett fastighetsägarna möjlighet att vidta rättelse i 
samband med kontakter i ärendet. De nuvarande fastighetsägarna var väl 
medvetna vid köpet av fastigheten att avloppet var bristfälligt. Förbudet är 
också inskrivet på fastigheten hos inskrivningsmyndigheten sedan 2013. 

Oavsett om fastigheteten för närvarande används som fritidsbostad så har 
huset permanentstandard och en av fastighetsägarna är skriven på 
fastigheten enligt fastighetsregistret. Fastigheten ligger inom ett tättbebyggt 
område med egna vattentäkter. Slamtömning sker varje år. 

Av utredningen i ärendet framgår det att avloppsvattnet är kopplad till en 
vattentoalett och att anläggningen inte har en längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller inte miljöbalkens krav på 
efterföljande rening. Avloppsvattnet som släppts ut har endast genomgått 
slamavskiljning vilket anses som otillräckligt. Mot denna bakgrund anser 
tillsynsmyndigheten att det är motiverat att nämnden utfärdar ett nytt 
föreläggande nu förenat med ett fast vite och ett löpande vitesbelopp riktad 
till aktuella fastighetsägare. 

Ägare till en fastighet har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta 
åtgärder på sin fastighet och är också den som äger en avloppsanläggning. D
ärmed är ägarna av fastigheten xxx och av avloppsanläggningen på fastighet
en att betrakta som verksamhetsutövare och adressat till beslutet. Det finns i
nget som pekar mot att det är svårt eller omöjligt att inrätta en 
anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

avloppsvattnet till en rimlig kostnad, om fastighetsägaren önskar att fortsätta 
med utsläpp av spillvattnen. 

Information 
En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig. Kontakta 
tillsynsmyndigheten i god tid innan några åtgärder vidtas. 

Förbudet i punkt 1 gäller inte om nämnden efter en ansökan gett tillstånd till 
en eller flera avloppsanordningar på den rubricerade fastigheten och att 
den/dessa är installerade vid tidpunkten som utsläppsförbudet börjat gälla. 
Separat beslut om att avsluta ärendet kommer att fattas när en godtagbar 
lösning är på plats. 

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 kr per handläggningstimme tas ut för bygg- och 
miljökontorets arbete. Avgiften tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  (REK + MB) 
  (REK + MB) 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 152 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 
fastigheten XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att XXX med personnummer 
XXX, i egenskap av delägare i fastigheten XXX och 
XXX med personnummer XXX, i 
egenskap av delägare i fastigheten XXX 

Diarienr
2018/552

1. Förbjuds att släppa ut bristfälligt renat hushållsspillvatten från 
avloppsanläggningen tillhörande fastigheten XXX 

2. Senast sex månader efter beslutet vunnit laga kraft ska utsläppet av 
bristfälligt renat spillvatten ha upphört. 

3. Minireningsverket ska senast sex månader efter beslutet vunnit laga 
kraft helt tömmas på slam och avloppsvatten. Tömning får endast ske av 
den entreprenör som har avtal med kommunförbundet för renhållning. 

4. Förbudet är förenat med ett fast vite om 150 000 kronor 
(engångsbelopp) för vardera fastighetsägaren från och med sex månader 
efter det beslutet vunnit laga kraft, om utsläppet av bristfälligt renat 
avloppsvattnet inte har upphört enligt punkt 1. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalkens 26 kap 9, 14, §§, 9 kap 7§ och 
med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ miljöbalken 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer med stöd av 26 kap. 15 § miljöbalken 
att registrera vitesbeslutet hos inskrivningsmyndighetens fastighetsregister 
efter det beslutet vunnit laga kraft om ingen åtgärd utförts inom föreskriven 
tid. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsmyndigheten påbörjade år 2009 en inventering enskilda 
avloppsanläggningar i kommunen. Syftet med inventeringen var att 
successivt minska utsläppen från avloppsanläggningar som har bristfällig 
rening inom kommunen. XXX besöktes år 2009. Fastigheten har 
egen vattentäkt. 

Fastigheten har möjlighet att inneha fem hushåll (fem hus) med WC- och 
BDT (bad, disk och tvätt)- spillvatten. Enligt uppgifter år 2018 finns det 
numera möjlighet till sju hushåll inom fastigheten. Det finns även en 
nedlagd brädgård/verkstad inom fastigheten. 
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Avloppet består av ett minireningsverket Wallax V4 som är ca 40 år 
gammalt och är dimensionerat för två hushåll. Verket hade enligt 
serviceföretaget 2009 en sviktande funktion. Fastigheten har används flitigt 
under åren av en av fastighetsägaren trots att denne var skriven på en adress 
utanför kommunen. Denne har även bedrivit uthyrningsverksamhet på 
fastigheten. Hyresgästerna uppgavs vara uppsagda (2011). Därmed belastas 
verket i dagsläget enbart av två hushåll (som kan verifieras). 

Kronsågens vattentäkt är Älvkarleby kommuns huvudvattentäkt och 
försörjer i nuläget också delar av Gävle kommun. 

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Närmaste 
anslutningspunkt till det allmänna avloppsnätet är ca 1,5 kilometer bort. 
Fastigheten får anslutas vid anslutningspunkt på fastighetsägarens 
bekostnad. 

Synpunkter har inkommit under ärendets gång sedan 2009 och där 
fastighetsägarna bland annat uppger att avloppet har en lägre belastning än 
tidigare då hyresgästerna är uppsagda och att avloppsanordningen har 
tillstånd från 1970-talet. Dessutom anses kostnaden för åtgärd vara orimlig. 
Fastighetsägaren har också ansett att ansvaret för fastighetens enskilda 
avlopp är kommunens. Fastighetsägaren har också anfört under ärendets 
gång att fastigheten inte ligger inom vattenskyddsområdet eller borde ligga 
utanför vattenskyddsområdet. Vattenskyddsområdets gränser fastställdes 
1996 av Länsstyrelsen i Uppsala och har inte ändrats sedan dess. 

Den 29 augusti 2011 förelades fastighetsägaren att inkomma med uppgifter 
om verkets skötsel, drift och känd utsläppspunkt. Beslutet överklagades men 
avslogs av Länsstyrelsen i Uppsala. Länsstyrelsens beslut överklagades av 
fastighetsägaren till mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. 
Föreläggande med vite beslutades och skickades till fastighetsägaren 2013 
gällande uppgifter om avloppsanläggningens skötsel. I samband med 
domstolsförhandling i Nacka tingsrätt delgav fastighetsägaren domstolen år 
2014 de uppgifter som var tillgängliga om avloppets skötsel som hade 
efterfrågats av tillsynsmyndigheten. Utsläppspunkten kunde inte fastslås. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade maj 2012 om förbud om att släppa ut 
hushållsspillvatten från fastigheten XXX. Mark- och miljödomstolen besluta
de 29 augusti 2013 att avslå fastighetsägarens överklagan och 
ändrade tidpunkten för när de förelagda åtgärderna skulle vara utförda till ett 
år efter det denna dom vunnit laga kraft. Domen (mål nr M 1147-13) vann la
ga kraft den 19 september 2013. Förbud mot att släppa ut avloppsvatten på f
astigheten XXX gäller alltså från och med 19 september 2014. 
Enbart en av fastighetsägarna det vill säga Walter Löfman har varit möjlig 
att delge under ärendets gång även om denne har varit skriven på annan 
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adress. XXX har också tidigare varit skriven på 
annan ort. Fastighetsägarna övertog fastigheten år 2007/2008. 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för det enskilda avloppet in
om XXX. 

XXX är lokaliserad till Uppsalaåsen och inom ett 
vattenskyddsområde. Enligt SGU´s (Sveriges Geologiska Undersökningar) 
grovkartering är vattentillgången ovanligt stor i det aktuella området. 
Brunnsområdet är lokaliserad nedströms den aktuella fastigheten. 
Kronsågens vattentäkt är en grundvattentäkt varvid 
hälsoskyddet/smittskyddet därmed är i fokus. 

Själva minireningsverket från 1970-talet är lokaliserad några meter utanför 
fastighetsgräns och vattenskyddsområdets administrativa gräns. 
Beslut om förbud för att släppa ut hushållsspillvatten och att slamavskiljaren 
ska vara helt tömd på slam och avloppsvatten vann laga kraft år 2014. 
Fastighetsägaren har underlåtit att följa tidigare förbud utan vite. Enligt 
tillsynsmyndighetens uppgifter används fortfarande det enskilda avloppet. D
et kan konstateras att det slamtöms varje år regelbundet. Det är verifierat att 
fyra personer är skrivna på fastigheten fördelat på två adresser, XXX och X
XX. Enligt huvudmannen för avfall och slamtömning sker 
slamtömning mellan 1-2 ggr/år sedan 2008 då abonnemang tecknades. 
Enligt slamtömningsregistret är tömningsvolymen på 3 m³.  

Beträffande hälsoskyddsaspekten ska en sammanvägd bedömning göras där 
anordningens robusthet, reduktion av sjukdomsframkallande 
mikroorganismer samt utsläppspunktens lokalisering beaktas. 
Helhetsbedömningen är att den befintliga avloppsanläggningen inte 
uppfyller de krav som rimligen kan ställas för att motverka att skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Ett 40 år gammalt 
minireningsverk med tillhörande direktutsläpp i grusåsen eller lika gammalt 
efterbehandlingssteg, efter verket, kan inte anses klara dagens reningskrav. 

Utsläpp av avloppsvatten inte får medverka till en väsentligt ökad risk för 
smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten 
eller grundvatten. Detta gäller även i områden för normal skyddsnivå 
oavsett antalet hushåll på fastigheten. Att minireningsverket är placerade 
precis utanför fastighetsgräns och därmed utanför vattenskyddsområdet 
ändrar inte bedömningen ur hälsoskyddssynpunkt. 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att det inte kan uteslutas att 
utsläppet av avloppsvatten kan medföra en risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 
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Mot bakgrund av ovanstående bedöms det hälsoskyddsmässigt motiverat att 
besluta om att lägga till ett vite till det gällande förbudet om att använda 
befintlig avloppsanläggning. 

Förbud (med vite) efter sex månader kan anses vara en rimlig fram- 
förhållning, speciellt med tanke på att tidigare förbud vann laga kraft 2014. 

Fastighetens avloppsanläggning är fastighetsägarnas ansvar. 
Fastighetsägarna har rådighet över fastigheten och kan tjäna pengar på den. 
Fastighetens storlek gör att det finns möjlighet att inrätta någon typ av 
enskild avloppsanläggning med rätt dimensionering. Det finns även 
möjlighet att förhandla med fastighetsägare med intilliggande fastigheter. 
Det finns inget som pekar mot att det är svårt eller omöjligt att inrätta en 
anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad, om fastighetsägaren önskar att fortsätta 
med utsläpp av spillvattnen. 

Nämnden ser det nödvändigt att förena beslutet med ett vite för att 
säkerställa att beslutet efterlevs. 

Information 
En ny avloppsanläggning är åtgärder som är tillståndspliktig. Kontakta 
tillsynsmyndigheten i god tid innan några åtgärder vidtas. 

Förbudet i punkt 1 gäller inte om nämnden efter en ansökan gett tillstånd till 
en eller flera avloppsanordningar på den rubricerade fastigheten och att 
den/dessa är installerade vid tidpunkten som utsläppsförbudet börjat att 
gälla. Separat beslut om att avsluta ärendet kommer att fattas när en 
godtagbar lösning är på plats. 

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 bygg- 
och miljökontorets arbete. Avgiften tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  (REK + MB) 
  (REK + MB) 
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SBN § 153 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 
fastigheten XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att XXX med personnummer 
XXX 

Diarienr
2018/763

1. Förbjuds att släppa ut bristfälligt renat hushållsspillvatten från 
avloppsanläggningen tillhörande fastigheten XXX. 

2. Senast 30 juni 2019 ska utsläppet av bristfälligt renat 
hushållsspillvatten ha upphört. 

3. Förbudet är förenat med ett fast vite om 60 000 kronor 
(engångsbelopp) från och med 30 juni 2019, om det bristfälliga 
renade avloppsvattnet inte har upphört enligt punkt 1. 

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. 
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- 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 
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 dnr 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 avlopps- 
anläggning 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 
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avloppsanordningen vara anlagd och slutbesiktad senast 5 månader efter det 
beslutet vunnit laga kraft.  

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningen in
om 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 
på XXX är av sådan karaktär att befintlig avloppsanordningen kan godtas. Sl
amavskiljning 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. 
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför att det är motiverat med ett 
förbud med vite i detta ärende. 

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 bygg- 
och miljökontorets arbete. Avgiften tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  (REK +MB) 
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SBN § 154 Förbud vid vite att släppa ut bristfälligt renat 
hushållspillvatten från fastigheten XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att XXX med 
personnummer XXX: 

Diarienr
2018/864

1. Förbjuds att släppa ut bristfälligt renat hushållsspillvatten från 
avloppsanläggningen tillhörande fastigheten XXX. 

2. Senast 30 juni 2019 ska utsläppet av bristfälligt renat 
hushållspillvattnet ha upphört. 

bristfälligt renat avloppsvatten 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 
Våren 2009 inventerades fastighetens enskilda avlopp. Efter besöket på 
plats skickades en inventeringsrapport och en preliminär bedömning till. I 
den skriftliga preliminärbedömningen informerades fastighetsägaren om att 
avloppsanordningen var bristfällig och åtgärder var nödvändig. 
Fastigheten har bytt ägare två gånger sedan 2009. Bostadshuset har använts 
som permanentbostad respektive fritidsbostad. Inga åtgärder gällande 
fastighetens avloppsanläggning har vidtagits. Samhällsbyggnadsnämnden 
har beslutat om förbud med vite men inte ansökt om utdömande av vitet då 
dåvarande fastighetsägare uppgav sig undersöka möjligheten om åtgärd och 
finansiering. En inskrivning i fastighetsregistret gjordes år 2013. 

Nuvarande fastighetsägare sedan 2016-08-23 använder fastigheten som 
fritidshus. Denne informerades muntligt (telefon) om avloppets status i 
samband med fastighetsförvärvet. 

Förslaget till beslut kommunicerades mars 2018 (dnr 2018-186). Senaste 
utförandetid var då den 30 september 2018. Fastighetsägaren framförde 
synpunkter om att ett års ytterligare utförandetid var önskvärt. 
Tillsynsmyndigheten har medgivit tid fram till den 30 juni 2019. 

Bygg- och miljöavdelningens uppgifter (2009) om avloppsanordningen 
inom XXX: 

3. Beslutet är förenat med ett fast vite om 60 000 kronor 
(engångsbelopp) från och med den 30 juni 2019, om utsläppet av 
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- Avloppsanordningen är ansluten till ett fritidshus med kommunalt vatten.

- Avloppsvattnet består av WC och BDT-vatten (bad-disk och tvätt). 

- Avloppsanläggningen på fastigheten består av slamavskiljare (3K) med 
utsläpp till stenkista. Anläggningen antas vara från 1950-60-talet. 

- Fastigheten ligger i ett område som bedöms som ha normal skyddsnivå. 

- Fastigheten är lokaliserad på Uppsalaåsen med genomsläppligt 
grusmaterial. 

Motivering 
Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet i 
miljöbalkens definition. Kravet enligt miljöbalken är att en 
avloppsanläggning ska vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan 
att det uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. Fastigheter 
med indraget vatten ska ha en fungerande och godtagbar avloppsanläggning 
som renar avloppsvattnet från näringsämnen, syreförbrukande ämnen och 
mikroorganismer. Utsläpp av otillräckligt renat hushållsspillvatten kan 
orsaka smittspridning om bakterier når grundvattnet eller ytvatten. 
Fastigheten är lokaliserad på Uppsalaåsen men utanför vattenskyddsområde. 
Grusåsen är en vattenresurs med riklig vattenmängd och av god kvalitet. 
Grusåsen används som grundvattentäkt för Älvkarleby kommun och delar 
av Gävle kommun. 

Avloppsanläggningen inom XXX består av en trekammarbrunn. 
Det är oklart om botten eller andra delar av slamavskiljaren är täta. Det 
finns ett bräddavlopp inuti slamavskiljaren som går till en stenkista enligt 
tillsynsmyndighetens uppgifter. Det finns misstanke om att slamavskiljaren 
kan fungera som ett sandfilter då volymen som slamtöms är mindre än vad 
belastningen vid ett permanentboende borde generera. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer utifrån vad som framkom vid besöket 
på fastigheten år 2009 att anläggningen i sin nuvarande konstruktion inte 
ändamålsenlig. Ingen ny information ärendet har kommit till 
tillsynsmyndighetens kännedom. Det har inte inkommit någon ansökan om 
att inrätta en avloppsanordning eller andra förslag på förbättringar. 

En avvikelserapportering från slamtömningsföretaget Gästrike Återvinnare 
AB, om en trasig slamanläggning inregistrerades april 2018. Beslut om 
förbud gäller för fastigheten sedan 2012 

Vid en samlad bedömning och med utgångspunkt i den försiktighetsprincip 
som ska tillämpas enligt 2 kap 3§ miljöbalken anser tillsynsmyndigheten att 

28



Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

befintlig avloppsanläggning inte uppfyller de krav som kan ställas på en 
avloppsanläggning med WC-anslutning. 

Information 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltrations- eller markbädd men det finns även andra typer av 
lösningar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och 
förekomst av vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan anläggas. 
Det krävs tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning med wc-anslutning. 
En ansökan om måste lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden innan 
arbetet med anläggningen påbörjas. När förslaget handlagts ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt skickas ett skriftligt tillstånd för avloppsanordningen. 
En handläggningsavgift tas ut för handläggningen av ansökan. På 
Älvkarleby kommuns hemsida finns information om hur man ansöker om 
tillstånd för enskilt avlopp och ansökningsblankett. En tomtkarta kan 
erhållas från Medborgarservice utan kostnad. 

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 bygg- 
och miljöavdelningens arbete. Avgiften tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
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SBN § 155 Marklov för trädfällning
Diarienr
2018/461 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om marklov för 
trädfällning på fastigheten XXX, då åtgärden bedöms strida mot den gälland
e detaljplanens syfte. 

Avgift för avslag av bygglov: 3 400 kronor (faktura skickas separat) 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kurt Törnblom (SD) och Sandra Andersson (SD) anmäler sig jäviga och 
deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 

Ansökan avser marklov för trädfällning inom fastigheten XXX, 
Älvkarleby kommun. Ansökan innebär att samtliga träd placerade på 
kommunens mark bakom fastigheterna XXX, XXX och XXX tas ner. Trädb
eståndet består till största del av tallar. 

Fastigheten omfattas av detaljplan för XXX m.fl., med 
aktbeteckning 0319-P10/2, som vann laga kraft 2009-12-11. 

Enligt den gällande detaljplanen utgörs det berörda området av allmän 
platsmark i form av park. På parkmarken gäller att utgallring av träd och 
buskar får ske, men de bästa exemplaren ska sparas. På parkmarken har 
även lovplikten ändrats på så sätt att marklov krävs för trädfällning. 

I planbeskrivningen till detaljplanen anges att inom planområdet kommer en 
del av den befintliga skogen att avverkas för att bereda väg för bostadsmark. 
En del av den sparas som parkmark för att möjliggöra en naturskön 
inramning för bostadsområdet. Inom parkmarken behövs det marklov för att 
avverka träd, men en viss gallring behövs för att få fina exemplar och bra 
ljusförhållanden på tomterna. De träd som inverkar menligt på 
ljusförhållande kan fällas, förutom storkvistiga tallar som så långt det är 
möjligt ska sparas. För övrigt rekommenderas det att spara framförallt fina 
granar samt rönn- och lönnträd. Björk bör inte sparas då de kan ge upphov 
till allergier. 

Motivering 
Enligt 9 kap 35 § PBL ska marklov ges för en åtgärd som 
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse, 
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3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9–12 §§, om lovet avser en
åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9–12 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med
detaljplan.

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från
detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med 
syftet med planen eller bestämmelserna.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte är förenligt med den
gällande detaljplanen att fälla samtliga träd inom det för ansökan aktuella
området, då detaljplanen anger att endast gallring på parkmarken är tillåten 
och att de bästa exemplen av träd ska sparas.

Enligt planbeskrivningen till detaljplanen är anledningen bakom 
planbestämmelserna om gallring, bevarande av träd och utökad lovplikt för
fällning av träd att parkmarken ska utgöra en naturskön inramning för
bostadsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en fällning av 
samtliga träd inom ansökt område skulle innebära en stor påverkan på 
parkmarkens funktion som inramning till bostadsområdet samt att det skulle 
innebära att även de bästa exemplaren på träd inom området skulle tas ner. 
Den ansökta åtgärden kan därmed inte ses som en liten avvikelse från 
detaljplanen samt att åtgärden inte kan anses vara förenlig med 
detaljplanens syfte, varför ansökan om marklov ska avslås.

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Ansökan, inkommen 2018-06-28
 Situationsplan, inkommen 2018-10-25

Beslutet lämnas till
 Sökande (REK + MB)
 Fastighetsägare
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Bilagor till beslut
 Situationsplan
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SBN § 156 Nybyggnad av gäststuga
Diarienr
2018/717 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
gäststuga inom fastigheten XXX, enligt ansökan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för nybyggnad 
av gäststuga. 

Med startbeskedet beslutar nämnden att: 
• Byggnadsarbetena får påbörjas. 
• Kontrollplanen fastställs. 
• Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig. 
• Ansökta åtgärder får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 

Avgift för bygglov och startbesked: 8 002 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 
Fastighet: XXX 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i form av 
gäststuga inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 

Inom den 3 778 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och flertalet 
komplementbyggnader. 
Nybyggnaden uppförs med en byggnadsarea om 48 m2 och en bruttoarea 
om 70 m2. 

Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av plåt med en 
taklutning om 30 o. Fasaden består av träpanel. 

Fastigheten omfattas av bestämmelser för sammanhållen bebyggelse enligt 
1, 4 och 9 kap plan- och bygglagen. 

Fastigheten är även belägen inom riksintresse för totalförsvarets influens- 
område, naturvård, friluftsliv och geografiska hushållningsbestämmelser. 

Inkommen ansökan har skickats på grannehörande till berörda sakägare 
samt på remiss till Försvarsmakten. Hörda sakägare har inget att erinra mot 
ansökan. Försvarsmakten har dock lämnat in en erinran gällande ansökan. 
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Försvarsmakten framför att de avstyrker ansökan om bygglov. De 
konstaterar att åtgärden önskas vidtas inom influensområdet för riksintresset 
för totalförsvarets militära del Marma skjutfält och att riksintressets värde 
består i förmågan att bedriva vapen- och markstridsutbildning.

De framhåller att fastigheten utsätts för bullernivåer motsvarande 65 dBA 
impuls från finkalibrig ammunition respektive 95 dBC Lx från grovkalibrig 
ammunition och att dessa nivåer överskrider Naturvårdsverkets allmänna 
råd gällande riktvärden för finkalibrig ammunition och regeringens beslut 
gällande riktvärden för grovkalibrig ammunition. 

Vid en framtida omprövning av miljötillståndet för fältet är det viktigt att ny 
störningskänslig bebyggelse inte tillåts i närheten för risk att verksamheten 
drabbas av begränsningar av någon form.  

Försvarsmakten anser att ansökan om nybyggnad av gäststuga med loft har 
en sådan storlek att den skulle kunna nyttjas som permanentboende eller 
utökat fritidsboende vilket kan göra att byggnaden räknas som 
störningskänslig bebyggelse. Detta kan komma att medföra begränsningar 
av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet av 
skjutfältet och därmed skada riksintresset för totalförsvaret. 

Inkommen erinran har skickats till den sökande som har lämnat in ett 
bemötande till skrivelsen. I bemötandet anger sökande att gäststugan som 
önskas uppföras är av mycket enkel standard utan vatten och avlopp. 
Byggnaden är tänkt att ersätta en befintlig gäststuga som idag har samma 
placering. Den befintliga byggnaden är ca 15 m2 mindre än den nu 
planerade. Byggnaden ska endast innehålla två mindre sovrum och behövs 
då familjen växt med 2 barnbarn och kommer att nyttjas ca 10-15 
övernattningar per år. Byggnaden är alltså inte tänkt att nyttjas 
förpermanentboende.

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.

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 
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som inte tidigare exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska 
skyddas, att brukningsvärd jordbruksmark endast i särskilda fall får 
bebyggas och att hänsyns ska tas till riksintressen.

Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Kap 2 PBL anger vidare att byggnader ska utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen samt till intresset av en god helhetsverkan. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt. Kap 8 handlar om 
kraven på byggnaden, att den ska vara ändamålsenlig, ha en god form-, färg- 
och materialverkan samt vara ändamålsenlig.

I det aktuella fallet ligger fastigheten belägen inom byn Ambricka som 
består av flertalet fastigheter bebyggda med bostadshus. Den aktuella 
fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus som används för 
permanentboende. Enligt ansökan ska byggnaden uppföras som en 
komplementbyggnad till det befintliga bostadshuset, detta innebär att 
byggnaden inte kan nyttjas som ett fristående bostadshus utan att en ny 
prövning enligt PBL behöver vidtas. Den tänkta byggnaden är även avsedd 
att ersätta en tidigare byggnad som har haft samma funktion inom 
fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att ansökt åtgärd 
inte bör innebära någon utökning av störningskänslig bebyggelse i området.

Försvarsmaktens intresse att bedriva verksamhet i form av vapen- och 
markstridsutbildning är ett stort allmänt intresse som vanligen överskrider 
det enskilda intresset att få uppföra ny bebyggelse. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock i detta fall att nybyggnaden med 
sin funktion, yta och utformning inte kommer att innebära någon större 
förändring i förhållande till dagens förutsättningar vad gäller ökade 
möjlighet att vistas på fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer 
därmed att ansökt åtgärd inte bör påverka Försvarsmaktens verksamhet på 
ett sådant sätt att riksintresset för totalförsvarets influensområde tar skada. 
Nämnden anser även att då åtgärden vidtas inom en redan ianspråktagen 
tomt bör heller inte övriga riksintressen som gäller för området ta skada.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att byggnaden i övrigt uppfyller
lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL. Gäststugan anses ha anpassats till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Utformning eller 
placering anses inte heller medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen. Sammantaget bedömer Samhällsbyggnadsnämnden därför att 
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ansökt åtgärd uppfyller kraven för bygglov enligt plan- och bygglagen.

Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
• När arbetet påbörjas 
• När arbetet slutförts – begäran om slutbesked

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

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 

Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör inte 
heller påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan 
beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

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

Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är 
klar).

Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
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Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Ansökan, inkommen 2018-10-05 
 Situationsplan, inkommen 2018-10-05 
 Plan- och fasadritning, inkommen 2018-10-05 
 Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-10-05 
 Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2018-11-12 
 Bemötande från sökande, inkommen 2018-11-16 

Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 
 Försvarsmakten (Rek+MB) 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Plan- och fasadritningar 
 Fastställd kontrollplan 

Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  
  
 
  
  

Beslutet meddelas 
 Post- och Inrikes Tidningar 
 GIS (kartan) 
 Skatteverket 
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SBN § 157 Nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad 

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

Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser 
byggnation på mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark samt på 
mark avsedd att vara tillgänglig för underjordiska ledningar, så kallat u- 
område. Åtgärden bedöms dock vara en liten avvikelse som är förenlig med 
detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen, förkortad PBL. 

Beslutet är fattat med stöd av 2, 8 och 9 kap PBL. 

Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX 
XXX 

Avgift för bygglov: 52 803 kronor (faktura skickas separat) 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sven-Olof Melin (S), Roger Petrini (M) och Jan-Erik Molander (S) anmäler 
sig jäviga och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: AB Älvkarlebyhus 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplement- 
byggnad i form av cykeltak inom fastigheten XXX, Älvkarleby 
kommun. 

Fastigheten är obebyggd och har en arealen 990 m2. 

Det ansökta flerbostadshuset har en byggnadsarea om 343 m2 och en 
bruttoarea om 2 927 m2. Byggnaden har 8 våningar samt en vind och 
innehåller 31 lägenheter. Byggnaden kommer att förses med 
taktäckningsmaterial av grå papp med en taklutning om 3o. Fasaden består 
av puts som färgas i en gul kulör (NCS-S 1020-Y10R). 

Det ansökta cykelförrådet har en byggnads- och öppenarea om ca 26 m2. 
Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av falsat grått 
plåttak med en taklutning om ca 5o. 

Diarienr
2018/755
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Avfallshanteringen är tänkt att lösas dels genom uppförande av två moloker i
nom fastigheten samt att det befintliga miljörummet på angränsade fastighet 
XXX byggs till för att klara en ökad mängd sopor. Molokerna 
uppförs i två olika storlekar, den ena är 5 m3 och den andra 800 l. Båda är 
tänkt att ges färgen night sky black. Bygglov för tillbyggnad av miljörummet 
på den angränsande fastigheten har hanterats i en separat ansökan. 

Tillgång till parkeringsplatser för bilar är tänkt att lösas genom att 22 
vanliga parkeringsplatser, 2 platser för elbilar samt en handikapparkering 
anläggs/reserveras för det nya flerbostadshuset på angränsade fastighet 
XXX. 

Fastigheten omfattas av detaljplan för XXX, med aktbeteckning 
Sk-dp-7d, som vann laga kraft 2016-11-30. 

Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för bostads- och 
centrumändamål. Största tillåtna byggnadsarea är 50 % av fastighetsarealen, 
vilket motsvarar 495 m2. Byggnad får uppföras i åtta våningar, med en 
högsta tillåten nockshöjd om 28 m. Största tillåtna taklutning är 15o.  
Fasader ska ges fasadmaterial av puts eller tegel och byggnader ska ha 
sadel- eller pulpettak i plåt eller papp. Huvudbyggnadens takfall ska 
placeras mot Centralgatan och gavel ska placeras mot Lillängsgatan. 
Utfartsförbud råder i fastighetsgräns mot Centralgatan och i en stor del av 
fastighetsgränsen mot Lillängsgatan. 

Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser byggnation på mark som inte 
får bebyggas, s.k. prickad mark samt byggnation över u-område, som ska 
vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ca 6,7 m2 av 
byggnaden placeras på den prickade marken, av dessa ligger ca 5,9 m2 ut 
över u-område. Byggnationen på den prickade marken och över u-området 
utgörs av balkonger. Balkongerna sticker som mest ut 1,9 m på den prickade 
marken och över u-området. 

Kommunicering av ansökan har skickats till berörda sakägare då ansökan 
bedöms vara planstridig. Vattenfall Eldistribution AB, Gästrike återvinnare 
och Gästrike räddningstjänst har fått ansökan på remiss. 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot den gällande 
detaljplanen vad avser byggnation med balkonger på s.k. prickad mark samt 
över u-område. Avvikelsen innebär att ca 6,7 m2 av byggnaden placeras på 
den prickade marken och ca 5,9 m2 över u-området. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att åtgärden kan ses som en liten 
avvikelse från detaljplanen som är förenligt med detaljplanens syfte enligt 9 
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kap 31 b § PBL. Balkongerna i fråga upptar endast en mindre del av den 
prickade marken och då de understa balkongernas golv är beläget ca 3 m 
upp på byggnaden går den underliggande marken fortfarande att beträda och 
det är fortfarande möjligt att nå de ledningar som finns belägna i marken. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att ansökan i övrigt uppfyller 
lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL. Kraven innebär bland annat att ett 
byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stadsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, intresset av 
en god helhetsverkan samt behovet av en god trafikmiljö. 
Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Utformning eller placering får heller inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att bygglov kan beviljas för 
åtgärden. 

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift för startbesked 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 inte 
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 
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. 
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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
 Tjänsteskrivelse
 Ansökan, inkommen 2018-09-20
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2018-09-20
 Situationsplan, inkommen 2018-10-02
 Markplaneringsritning, inkommen 2018-10-17
 Planritning plan 1, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 2, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 3, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 4, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 5, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 6, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 7, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 8, inkommen 2018-09-20
 Planritning plan 9, inkommen 2018-11-19
 Takplan, inkommen 2018-09-20
 Sektionsritning, inkommen 2018-09-20
 Fasadritning mot öster och norr, inkommen 2018-09-20
 Fasadritning mot väster och söder, inkommen 2018-09-20
 Plan- och fasadritning cykelförråd, inkommen 2018-10-02
 Produktbeskrivning cykelförråd, inkommen 2018-10-17
 Produktbeskrivning, molok, inkommen 2018-10-17
 Plan- och fasadritning sophus, inkommen 2018-09-20
 Brandskyddsbeskrivning, inkommen 2018-09-20
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Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 
 Kontrollansvarig 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Planritningar 
 Fasadritningar 
 Sektionsritningar 
 Produktbeskrivning molok 
 Kallelse till tekniskt samråd 

Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  
  
  
  

Beslutet meddelas 
 Post- och Inrikes Tidningar 
 GIS (kartan) 
 Skatteverket 
 SCB 
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SBN § 158 Bygglov för byte av takmaterial på Älvkarleö Herrgård
Diarienr
2018/738 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för fasadändring 
inom fastigheten XXX, enligt ansökan. 

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

Avgift för bygglov: 0 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: XXX 
Sökande: Älvkarleö Herrgård AB 

Ansökan avser bygglov för fasadändring genom byte av taktäcknings- 
material från svart skivtäckt plåt till svart bandtäckt plåt på herrgårds- 
byggnaden inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Älvkarleö Bruk, med 
aktbeteckning 03-91:705, som vann laga kraft 1991-12-14. 

Enligt de gällande områdesbestämmelser får ändring av en byggnad inte 
förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse 
ska utformas med särskild hänsyn till områdets egenart och ska placeras så 
att den ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret eller placeras i lägen 
som liknar de traditionella tomtplatserna. 

Enligt de gällande områdesbestämmelserna råder det också utökad lovplikt 
för ändring av fasadmaterial eller omfärgning av byggnad till en annan 
kulör. 

Enligt områdesbestämmelserna är byggloven för den utökade lovplikten 
kostnadsfri. 

Enligt kommunens kulturmiljöprogram, Älven skogen bruken – Älvkarleby 
genom tiderna från 2002, uppfördes Älvkarleö herrgård ursprungligen 1770, 
men dess nuvarande exteriör härrör från en stor ombyggnad som 
genomfördes ca 100 år senare då övervåningen och de utskjutande 
mittpartierna påbyggdes i trä. Flygelbyggnaderna uppfördes 1805. 
Herrgården omges av en engelsk park från 1870-talet. Enligt 
kulturmiljöprogrammet har Älvkarleö Bruk kulturhistoriska värden genom 
att bruket tillsammans med Lanforsens kraftverk är en omfattande 
anläggning med bevarad bebyggelse från fyra sekler. Kontinuiteten i 
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produktionsindustrins bebyggelse från 1600-talet till idag är mycket tydlig. 
På ett fint sätt hålls dessa epokers bidrag till miljön samman av de 
planterade alléerna och den allmänt parkbetonade karaktären.

Fastigheten ligger även inom riksintresse för friluftsliv samt inom område 
utpekat som kulturmiljö av regionalt intresse. 

Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan inte bedöms strida mot områdesbestämmelserna. 

Remiss har skickats till Upplandsmuseet som i ett svarsyttrande anger att 
Älvkarleö herrgård byggdes på 1770-talet, men fick sitt nuvarande utseende 
vis en ombyggnad omkring 1870. Taket är täckt med galvaniserat skivplåt 
med hakfalser på linje och ett troligt ofalsat plåtmått på 60 x 120 cm. Taket 
bör vara lagt någon gång under första hälften av 1900-talet, senare gick man 
generellt över till att lägga dubbelfalsade plåttak med hakfalserna förskjutna 
en halv plåtlängd. 

Ansökan avser omläggning av taket med bandplåt. Bandtäckning 
introducerades på 1960-talet, men fick sitt stora genombrott under 1980-
talet då en ny, automatiserad falsningsteknik där dubbla ståndfalsar som 
slöts i ett steg började användas. Bandplåttäckning ger ett annat utseende än 
den traditionella skivtäckningen och tillåts normalt inte på kulturhistoriskt 
värdefulla hus med skyddsföreskrifter. 

Framförallt de nedre, branta takfallen är väl synliga från marknivå och utgör 
en viktig del av byggnadens arkitektoniska uttryck. Upplandsmuseet skulle 
därför helst se att omläggning av åtminstone dessa partier sker med 
traditionell skivtäckning, medan bandplåt på de övre takfallen påverkar 
byggnaden i endast marginell utsträckning.

Remissvaret har skickats till sökande för kännedom och möjlighet till 
bemötande. Sökande har i ett svarsyttrande angett att de inte har för avsikt 
att ändra i sin ansökan och att de inte tycker att yttrandet berör herrgården 
eftersom herrgården inte är utpekad som byggnadsminne eller är k-märkt.

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att herrgårdsbyggnaden är en viktig 
del i bebyggelsemiljön i Älvkarleö Bruk. Herrgårdsanläggningen uppvisar 
en betydelsefull beståndsdel i Älvkarleö Bruks bruksmiljö och utgör en 
statusbyggnad i samhället. Byggnaden anses därför både som en del i 
bebyggelsemiljön och i sig själv besitter kulturhistoriska värden.

Ett byte av taket kommer att få en påverkan på byggnadens utseende och 
därmed ge ett något modernare uttryck hos byggnaden. Den ansökta 
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fasadändringen bedöms dock inte påverka utseendet på ett sådant sätt att det 
väsentligt påverka de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värdena hos byggnaden eller i området enligt 8 kap 13 och 17 
§§ PBL eller 2 kap 6 § PBL. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att åtgärden är förenlig med 
de gällande områdesbestämmelserna.

Den ansökta åtgärden bedöms även i övrigt 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.

För att startbesked ska kunna medges måste ett förslag till kontrollplan 
lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

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 2018-09-18
 Situationsplan, inkommen 2018-10-03
 Planritning, inkommen 2018-10-03
 Fotografier, inkommen 2018-09-18 
 Yttrande från Upplandsmuseet, inkommen 2018-11-09
 Bemötande från sökande, inkommen 2018-12-03
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Beslutet lämnas till 
 Sökande/Fastighetsägare 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Planritning 

Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  
  

Beslutet meddelas 
 Post- och Inrikes Tidningar 
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SBN § 159 Nybyggnad av enbostadshus och verksamhetslokal för 
yoga och träning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och verksamhetslokal för yoga samt träning inom fastigheten 
XXX, enligt ansökan. 

Diarienr
2018/609

1.
2. Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap plan- och bygglagen 

(2010:900), förkortad PBL.
3. 
4. Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX5. 
6. Avgift för bygglov: 15 773 kronor (faktura skickas separat) 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Börje Knapp (V) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och verksamhets- 
lokal för yoga samt träning på fastigheten XXX i Älvkarleby 
kommun.                                                                            

Fastigheten är idag obebyggd. Det tänkta bostadshuset uppförs med en 
byggnadsarea om 109 kvm, en bruttoarea om 188 kvm och en öppenarea om 
12 kvm. Byggnaden uppförs i två våningar och kommer att förses med 
taktäckningsmaterial av svart falsad plåt med en taklutning om ca 27 o. 
Fasaden består av liggande träpanel som färgas vit, NCS0502Y. 

Den planerade verksamhetslokalen för yoga samt träning uppförs med en 
byggnads- och bruttoarea om 300 kvm. Byggnaden uppförs i en våning och 
kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt med en taklutning 
om ca 35 o. Fasaden består av stående träpanel som färgas faluröd. 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbruket, med 
aktbeteckning 0319-P2017/1, som vann laga kraft 2017-05-26. 

Enligt de gällande områdesbestämmelserna placeras byggnaderna på mark 
som är lämplig för ny bebyggelse. Enligt områdesbestämmelserna ska även 
alla nybyggnationer och tillbyggnader placeras och utformas på ett sätt som 
är lämpligt i miljön. Det gäller placering av hus inom fastighet, byggnadens 
skala och utformning i övrigt. Hänsyn ska tas till det öppna 
jordbrukslandskapet. 
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Vidare så regleras byggnaders utformning i områdesbestämmelserna, bland 
annat så ska bostadsbebyggelse uppföras i trä med traditionell färgsättning, 
takmaterial ska vara lertegel, lerfärgade betongpannor eller falsade plåttak i 
grönt, rött eller svart. Inglasade verandor tillåts bara i riktning bort från 
Tegelbruksvägen. Sadeltak eller brutna tak är att föredra. Komplement- 
byggnader ska anpassas till äldre stilideal och vara röda. Taken ska vara 
svarta papp- eller pannplåtstak. 

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

Vattenfall eldistribution AB och Gästrike vatten samt sakägare (grannar) har 
haft möjligheten att yttra sig över ansökan. 
Det har inkommit ett yttrande från fastighetsägaren till XXX och 
handlar om att de kräver en annan placering av enbostadshuset då de anser 
att huvudbyggnaden ska placeras vid vägen för att harmonisera med det 
öppna landskapet och undvika störning av siktlinjer. Sakägare är även 
tveksam till om storleken och uppförande av en verksamhetslokal är 
förenlig med översiktsplanen då breda/utbredda hus ska undvikas samt att 
området ska omvandlas till bostadsmark. Vidare framgår att buller kommer 
öka markant i området då kollektivtrafik saknas i området och idag råder 
stillhet och ro. 

Sökande har fått tillfälle att bemöta inkomna yttranden. Sökande har då 
framfört att de från tidigare önskemål har flyttat huvudbyggnaden samt 
verksamhetslokal närmare vägen till det område som är utpekat som 
lämpligt för ny bebyggelse i enlighet med områdesbestämmelserna. 
Sökande svarar även att det framgår av områdesbestämmelserna att 
befintliga uthus i området varit många och stora vilket fortfarande bör 
tillåtas samt att de följer alla krav på färg och takbeläggningsmaterial. 
Kommunikation till lokalen finns via busshållplats på ca:650m avstånd. 

Vattenfall eldistribution AB har i deras remissvar kommenterat att ny 
byggnad bör placeras på ett avstånd om minst 5m från högspänningsledning 
och eventuell flytt av ledning bekostas av exploatören. Kontoret kontaktade 
sökande via telefon och informerade om Vattenfalls remissyttrande. 
Sökande svarade då att de tidigare har varit i kontakt med Vattenfall och att 
ledningen ska flyttas från nuvarande position(luftledning) till att var 
nedgrävd vid Tegelbruksvägen. Vattenfall kontaktade även kontoret via 
telefon och bekräftade uppgifterna att kraftledningen ska flyttas. 

Gästrike vatten AB har lämnat remissvar med information att det finns 
tillräcklig kapacitet för att ansluta byggnaderna till VA-ledningarna i 
enlighet med lovansökan. 
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Motivering
Då ansökt nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område gäller att 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL, ska uppfyllas. 
Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta 
planläggning och ska uppfylla kraven i hela kap 2 och stora delar av kap 8 
PBL. 

Kap 2 PBL handlar om allmänna och enskilda intressen och att man vid 
prövning av ärenden enligt PBL ska ta hänsyn till båda. Mark ska användas 
för det den är mest lämpad för. Användningen ska medföra en ur allmän 
synpunkt god hushållning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. D.v.s. att mark 
som inte tidigare är exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska 
skyddas, att brukningsvärd jordmark endast i särskilda fall får bebyggas och 
att hänsyn ska tas till riksintressen. Kap 2 PBL anger vidare att byggnader 
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt till 
intresset av en god helhetsverkan. Ändringar och tillägg till bebyggelsen ska 
göras varsamt. Kap 8 handlar om kraven på byggnaderna och att dessa ska 
vara ändamålsenliga, ha en god form-, färg- och materialverkan samt vara 
ändamålsenliga och tillgängliga.

För det berörda området har kommunen tagit fram områdesbestämmelser 
där man närmare har pekat ut vilka platser inom områdesbestämmelserna 
som kan vara lämpliga för ny bebyggelse. Den ansökta åtgärderna placeras 
inom område som har pekats ut som lämpligt för ny bebyggelse. De ansökta 
åtgärderna bedöms även i övrigt följa områdesbestämmelserna vad gäller 
storlek, färg och form. Av områdesbestämmelserna framgår benämningen 
ny bebyggelse och det finns därmed inget direkt krav på att ny bebyggelse 
endast ska utgöras av bostad med tillhörande komplement även om det kan 
tolkas på detta vis enligt s.16.  
 
Verksamhetslokalens omfattning medför en något ökad omgivnings-
påverkan i form av ökad biltrafik i området. Antalet besökande som framgår 
av verksamhetsbeskrivning samt placering av parkeringsplatser anses dock 
inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen i plan- och bygglagens 
mening. 

Då kraftledning ska flyttas finns förutsättningar att bevilja bygglov för 
åtgärden.

Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset negativt samt i 
övrigt uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att ansökt bostadshus och 
verksamhetslokal inte avviker mot gällande områdesbestämmelser samt 
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uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL och bygglov ska därmed 
beviljas.

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

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. 

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. 

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.

Om ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
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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 
 Ansökan, inkommen: 2018-07-20 
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen: 2018-07-20 
 Verksamhetsbeskrivning, inkommen: 2018-07-20 
 Situationsplan, inkommen: 2018-10-12 
 Planritning enbostadshus, inkommen: 2018-07-20 
 Fasadritningar enbostadshus, inkommen: 2018-07-20 
 Planritning verksamhetslokal, inkommen: 2018-10-12 
 Fasadritning söder verksamhetslokal, inkommen: 2018-10-12 
 Fasadritning väst, norr, öst verksamhetslokal, inkommen: 2018-08-29 

Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 
 Kontrollansvarige 
 Sakägare som lämnat erinran, fastighetsägare till XXX (Rek+MB) 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan, planritningar, fasadritningar och kallelse till tekniskt 

samråd 

Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b§ PBL: 
  
  

Beslutet meddelas 
 Post- och Inrikes Tidningar 
 GIS (kartan) 
 Skatteverket 
 SCB 
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SBN § 160 Ändrad användning från samlingslokal till gym
Diarienr
2018/879 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov fram 
till 2021-12-31 för ändrad användning från samlingslokal till gym inom 
fastigheten XXX, enligt ansökan. 

Beslutet får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för åtgärden.

Med startbeskedet beslutar nämnden att: 
 Åtgärden får påbörjas. 
 Kontrollplanen fastställs. 
 Åtgärden kräver ingen kontrollansvarig. 
 Ansökt åtgärd får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Avgift för bygglov samt startbesked tas ut med 9130 kronor enligt av 
kommunfullmäktige antagen taxa. (faktura skickas separat) 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jan-Erik Molander (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggning och 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: XXX 
Sökande: XXX 
 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov avser ändrad användning från 
samlingslokal till gym på fastigheten XXX. 

Tidsbegränsat bygglov upphör att gälla 2021-12-31. 

Del av byggnad som tas i anspråk för gym är A-salen där ytan uppgår till 
227 kvm. Gym avses att användas i denna lokal under en begränsad tid för f
ärdigställande av närliggande lokal inom fastigheten XXX och därefter bedr
iva gym i de nya lokalerna. 

Området omfattas av detaljplan för Område Söder Om Skutskär, med 
aktbeteckning 03-ÄLV-1149, som vann lagakraft 1947-11-05. 
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Enligt gällande detaljplan ska markanvändningssättet utgöra allmänt 
ändamål.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. De yttrande 
som framförts handlar om att samlingslokalen bör vara kvar då det finns ett 
överskott av gym i kommunen samt för få samlingslokaler. 

Sökande har fått tillfälle att bemöta inkomna yttranden. Sökande har då 
framfört att det fortsättningsvis kommer att finnas samlingslokaler i 
byggnaden samt att ett stort antal personer anmält intresse för gymmet. 
Sökande poängterar att lovansökan för verksamheten är tillfällig.

Motiv till beslut
Ansökan strider mot gällande detaljplan vad avser användningssättet då det 
av detaljplanen framgår att användningssättet ska utgöras av allmänt 
ändamål.

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 30-32a 
§§ PBL, om sökande begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid.

Sökande har 2018-11-05 lämnat in en skrivelse med motivering till varför 
åtgärden är tidsbegränsad samt en avvecklingsplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den ansökta åtgärden har en tillfällig 
karaktär samt enkelt kan återställas till ursprunglig användning. Det bedöms 
även troligt att åtgärden kommer att pågå under en begränsad tid då 
verksamheten ska flytta till de nya lokalerna efter att det tidsbegränsade 
lovet upphör att gälla. 

Erinran från sakägare har framförts gällande att samlingslokalen bör vara 
kvar som allmänt ändamål då det finns för få samlingslokaler med denna 
yta. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det är en del av 
byggnaden som får ny användning och lokaler för allmänt ändamål kommer 
fortsättningsvis att finnas i byggnaden. Eftersom åtgärden är tidsbegränsad 
kommer användningen att återgå till samlingslokal efter det att 
giltighetstiden för lovet har gått ut 2021-12-31.  

Den ansökta åtgärden bedöms därmed inte strider mot de allmänna eller 
enskilda intressen som reglers i bestämmelserna i 2 kap PBL. Åtgärden 
bedöms dock inte uppfylla alla kraven i 8 kap PBL vad gäller tillgänglighet 
varvid förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov bedöms vara 
uppfyllda och ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas.
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Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
 När arbetet påbörjas.
 När arbetet slutförts – begäran om slutbesked

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

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom beslutets giltighetstid från dagen då beslutet vann laga kraft.

Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslut om bygglov upphör att gälla.

Innan giltighetstiden för lovet går ut ska lokalerna återställas i enlighet med 
avvecklingsplanen.

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

Ett tidsbegränsat bygglov får enligt 9 kap 33 § PBL ges för högst tio år. 
Tiden kan på sökandens 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. 

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 2018-11-05
 Situationsplan, inkommen 2018-11-05
 Planritning, inkommen 2018-11-05
 Motivering samt avvecklingsplan, inkommen 2018-11-06
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 Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-11-06 
 Yttrande från sakägare, inkommen 2018-11-19 
 Svarsyttrande från Sökande, inkommen 2018-11-29 

Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 
 Sakägare som lämnat erinran, Fastighetsägare till XXX 

(Rek+MB) 

Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
 . 

Beslutet meddelas         
 Post- och inrikestidningar  
                                                                                                        
Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Plan- och fasadritningar                                                                                                          
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SBN § 161 Ändring av beslut om omfördelning av 
investeringsmedel

Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ändra summan för tidigare beslut att 
847 tkr ska omfördelas istället för 3 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 181112 § 138 att omfördela 3 200 tkr 
från övriga investeringar (projekt 0457) till byta av armatur (projekt 0250) 
där fel summa blivit beslutat. Det rätta ska vara 847 tkr, 3 200 tkr var den 
totala ofördelade investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Sbn § 138 2018-11-12

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Ekonom, Samhällsbyggnad
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SBN § 162 Omfördelning av investeringsmedel
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar omfördela 1 mnkr från investering av 
broprojekt från projektnr 0218 till armaturbyte för vägbelysning projektnr 
0250.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har fått 847 tkr som Samhällsbyggnadsnämnden har 
omfördelat, sammanlagt blir det då 1,8 mnkr för projektet. Det fattas då 
914 tkr projektet för att kunna byta ut resterade armatur. Budgeteras för 
återstoden via en omfördelning inom budgetram 2019/2020

I och med denna omfördelning kan beställningen för byte av armaturer till 
LED öka från 1764 st med 987 st till 2751 st totalt.  Men det fattas 
fortfarande 914 tkr (500 st armaturer) för att kunna slutföra hela projektet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Ekonom, Samhällsbyggnad
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SBN § 163 Utbyggnad av idrottshall på Sörgärdet skola
Diarienr
Sbn2018/36 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar äska om 13 mnkr i investeringsmedel 
av kommunfullmäktige för utbyggnad av idrottshall på Sörgärdets skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-24 § 36 om att en projektering ska 
göras och nu verkställs investeringen. Budgeten för byggnationen är 
beräknad till 13 mnkr. Beräkning på kostnader är gjord utifrån en 
avskrivning på 25 år, då vi inte har alla komponenter. Kostnader för drift 
och skötsel och planerat underhåll är beräknat till ca 400 kr/kvm/år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 SBN § 86 180611
 Specifikation över investering
 Remiss från UON § 82 180911
 Kultur- och fritids lokalbehovsbeskrivning

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
 Teknisk chef
 Kultur- och fritidschef
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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SBN § 164 Enkel uppföljning oktober
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen för enkel uppföljning 
oktober.

Sammanfattning av ärendet
Monica Frisk, ekonom gick igenom uppföljningen till och med oktober 
månad.

Beslutsunderlag
 Enkel uppföljning oktober
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SBN § 165 Internbudget 2019
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internbudget 2019.

Sammanfattning av ärendet
Monica Frisk, ekonom gick igenom förslaget till internbudget för 2019. 
Ramjustering för kostverksamheten och omfördelning av ram för 
städverksamheten kommer att ske på kommunfullmäktige i februari.

Beslutsunderlag
 Internbudget 2019

Beslutet lämnas till
 Bygg- och miljöchef
 Kultur- och fritidschef
 Servicechef
 Teknisk chef
 Ekonom, Samhällsbyggnad
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SBN § 166 Mål och uppdrag 2019
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delmål och uppdrag 2019.

Sammanfattning av ärendet
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef gick igenom förslaget till delmål och 
uppdrag för 2019.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens delmål, mätetal, målvärde och uppdrag 

2019

Beslutet lämnas till
 Bygg- och miljöchef
 Kultur- och fritidschef
 Servicechef
 Teknisk chef
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