Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-04-08 9.00 - 12.05
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2019-04-10

Paragrafer:

39-64

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

Maj-Britt Jakobsson

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

2019-04-08

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-08

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

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Annika Forsberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jan-Erik Molander (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Rikard Hamrén (V)
Hans Henriksson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Walter Löfman (SD)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Roger Petrini (M)
Mona Henriksson
Sandra Spjuth
Camilla Forslund
Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

39 - 47
40
40
41 - 42
Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Oppositionsråd
Tf ekonomichef
Ekonom
Teknisk chef

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-08

Anna Karlsdotter
Mikael Häggström
Monica Frisk
Malin Lidow Heneryd
Sara Lövkvist
Tommie Vilhelmsson
Caroline Persson
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

41
41
42 - 43
47 - 57
47
48 - 51
52 - 54
56 - 57

Justerarens
signatur

Gatuingenjör
Driftledare fastighet & park
Ekonom
Bygg- och miljöchef
Livsmedelsinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 39

Godkännande av dagordning samt övrig närvaro
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner
1. dagordningen med ändringen att punkt 27 utgår efter dialog med
sakägaren.
2. Roger Petrini (M) får närvara på de punkter som inte är
myndighetsutövning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 40

Stratsys-utbildning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för genomgången av verksamhetssystemet Stratsys.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden får en genomgång av verksamhetsplaneringssystemet Stratsys. Syftet med införande av systemet är bland annat att skapa
en ökad delaktighet och förståelse för arbetet med att planera och följa upp
kommunens mål.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 41

Information från Tekniska avdelningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Camilla Forslund, teknisk chef gick igenom tekniska avdelningens olika
löpande verksamheter samt lite fördjupning i några olika projekt.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 42
Diarienr
SBN2019/1

Slutredovisning investeringsprojekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen för
investeringsprojekten
Beslutsunderlag



11 st investeringsprojekt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 43
Diarienr
SBN2019/1

Enkel uppföljning tom februari
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Monica Frisk, ekonom gick igenom uppföljningen till och med februari
månad.
Beslutsunderlag



Enkel uppföljning februari

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 44

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Arbetsutskottet 2019-03-25

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 45
Diarienr
SBN2019/6

Meddelanden 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 190225-190331

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 46

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslista 2019-04-01

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

11

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 47

Redovisning av delegationsbeslut med fördjupning av
några enskilda beslut från BoM
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Sara Lövkvist, livsmedelsinspektör gjorde en mer fördjupad information om
handläggning och hur riskklassningsmodellen är för livsmedelsärenden.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 190225 - 190331

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 48
Diarienr
BOM2019/23

Byggsanktionsavgift för ändring av ventilation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetsägare till XXX, XX
X med organisationsnummer XXX en byggsanktionsavgift om 31 039 kr (tr
ettioettusen trettioniokronor) för att utan startbesked påbörjat en väsentlig ä
ndring av ventilationssystem.
Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat samt
färdigställt en väsentlig ändring av ventilationssystem inom fastigheten X
XX, XXX.
Vid inlämnande av OVK(besiktningsprotokoll) angavs att befintligt
ventilationsaggregat har bytts ut mot nytt(FTX/1 Kontor). Besiktningsprotokollet upprättades 2019-01-09. Ändring utfördes genom att nytt
ventilationsaggregat har monterats med roterande värmeåtervinning,
integrerad styr.
Enligt 6 kap, 5 §, punkt 4, plan- och byggförordningen (2011:338) förkortad
PBF, krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av ventilation.
Enligt VÄS 3 (BFS 2017:4) är en väsentlig ändring att installera eller byta
aggregat.
Vid genomgång av kommunens arkiv framkom att anmälan om installation
eller väsentlig ändring av ventilation inte inkommit. En överträdelse har
därmed begåtts då installationen har påbörjats före byggnadsnämnden
utfärdat startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Begäran om skriftligt yttrande skickades ut 2019-01-29 med information om
byggsanktionsavgiften samt möjligheten att vida rättelse. Svar från företaget
inkom ej. Anmälan för installation av ventilation lämnades in 2019-02-18.
Lagrum
Enligt 6 kap, 5 §, punkt 4, PBF, krävs anmälan för installation eller
väsentlig ändring av ventilation. Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd som
kräver anmälan inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked. Bryter någon mot en bestämmelse i 8–10 kap PBL eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap 2–10 §§ ska enligt 11 kap 51 §
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

Enligt 9 kap 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut
för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap PBF.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det
år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte
har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits
upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte
har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
Enligt 9 kap 13 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som
kräver anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 PBF innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,05 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea
för installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Berörd byggnadsarea uppgår till 247m2 och prisbasbeloppet är 46 500 kr
under 2019.
En byggsanktionsavgift för det berörda fallet blir därmed 31 039 kr.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

14

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

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

Beslutet lämnas till



Fastighetsägare (REK+MB)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 49

Byggsanktionsavgift - installation av eldstad

Diarienr
BOM2018/709 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetsägaren till XXX
XXX, XXX med personnummer XXX en
byggsanktionsavgift om 2 325 kr (två tusen trehundratjugofem kronor) för
att utan startbesked påbörjat och färdigställt installation av eldstad.
Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat och
färdigställt en installation av eldstad på fastigheten XXX.
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog 2018-09-06 en anmälan för
installation av eldstad. Ärendet var inte komplett och en begäran om
komplettering skickades ut 2018-09-18. Därefter lämnades ett besiktningsprotokoll in med information att installationen av eldstaden var färdigställd
2018-10-04.
Begäran om skriftligt yttrande skickades ut 2018-10-30 med information om
byggsanktionsavgiften samt möjligheten att vidta rättelse genom att ta bort
eldstaden och information om att ärendet fortfarande behöver kompletteras.
Svar från sökande inkom inte.
Lagrum
Enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF,
krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring en eldstad eller
rökkanal.
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd som kräver anmälan inte påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Bryter någon mot en bestämmelse i 8–10 kap PBL eller i föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2–
10 §§ ska enligt 11 kap 51 § tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 12 §.
Enligt 9 kap 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut
för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

16

Utdragsbestyrkande
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Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte
har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits
upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte
har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
Enligt 9 kap 13 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som
kräver anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 PBF innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp.
Enligt 9 kap 3 a § PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp
som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden
påbörjades hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Prisbasbeloppet uppgår till 46 500 kr under 2019.
Byggsanktionsavgiften blir i detta fall därmed 2 325 kr.
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 sett Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse

Beslutet lämnas till



Sökande (REK+MB)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
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SBN § 50

Rättelseföreläggande - Installation av eldstad

Diarienr
BOM2018/709 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 20 § plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, samt 2 § lagen om viten (1985:206),
förelägga fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX med personnummer XX
X, att vid vite om 2 000 kr
(tvåtusen kronor), senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft
lämna in kompletterande handlingar till inlämnad anmälan enligt följande
punktlista:
• Planritning som tydligt visar var i byggnaden eldstaden placerats
• Prestandadeklaration för eldstaden
• Förslag till kontrollplan
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog 2018-09-06 en anmälan för
installation av eldstad. Ärendet var inte komplett och en begäran om
komplettering skickades ut 2018-09-18. Begäran om skriftligt yttrande
skickades ut 2018-10-30 med information om att ärendet fortfarande
behöver kompletteras. Kontoret kontaktade sökande via telefon 2019-01-29
och de meddelade att handlingarna kommer lämnas in. Några nya
handlingar har inte inkommit och ärendet är fortsättningsvis inte komplett.
Besiktningsprotokoll från sotningsväsendet lämnades in 2018-10-29 och
eldstaden är därmed redan installerad.
Lagrum
11 kap 20 § PBL, Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk
har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den
som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit
mer än tio år från överträdelsen. 9 kap 46 § PBL, Vid handläggningen av en
anmälan tillämpas bestämmelserna om ansökans innehåll i 21 §.
9 kap 21 § PBL, En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig
och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs
för prövningen.
Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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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

Beslutet lämnas till



Sökande (REK + MB)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
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SBN § 51
Diarienr
BOM2019/59

Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt
rivning av garage
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
fasadändring av enbostadshus samt rivning av garage inom fastigheten
XXX, då ansökan strider mot anpassnings- och
varsamhetskraven i plan- och bygglagen.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och
bygglagen, förkortad PBL.
Avgift för avslag: 1637 kronor (faktura skickas separat)
Reservationer och särskilda uttalanden

Annemon Piper (KV), Sandra Andersson (SD) och Maj-Britt Jakobsson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX, XXX

Ärendet avser bygglov för fasadändring av enbostadshus från röd/brunt tegel
till puts i vit kulör samt rivning av garage inom fastigheten XXX.
Gemensamt för villorna längs Rotskärsvägen är att de präglas av en mycket
sammanhållen karaktär. Fasaderna utgörs av röd/brunt tegel och har en stor
betydelse för områdets helhetsintryck. Byggnaderna är uppförda under 60talet i en våning med källare där garage sammanbyggts med bostadshus.
Garagens utformning varierar något inom området.
Motivering
Fastigheten XXX omfattas av en byggnadsplan från 1961, vilken
enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
gäller som detaljplan.
Av 9 kap. 2 § 3 c PBL framgår att bygglov krävs för ändring av en byggnad
som innebär att byggnaden byter fasadbeklädnad, när den ligger i ett område
som omfattas av en detaljplan.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn
tas till både allmänna och enskilda intressen.
Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, bl.a. om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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och 8 kap. 17 § PBL. Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Det framgår av 8 kap. 17 § PBL att ändring av en byggnad ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.
Bedömning görs att det allmänna intresset att bevara byggnadens och
områdets helhetsverkan i form av karaktär och karaktärsdrag anses väga
tyngre än det enskilda intresset att utföra den aktuella fasadändringen.
Vidare bedöms ändringen medföra att stadsbilden förändras i området på ett
sådant sätt att kvarvarande sammanhållande drag i områdets gestaltning på
sikt kommer att gå förlorade, då ytterligare motsvarande ändringar i området
kan förväntas. Aktuell åtgärd kan inte anses som en sådan varsam ändring
av byggnaden som avses i 8 kap. 17 § PBL. Åtgärden bedöms även medföra
en negativ påverkan på stadsbilden och helheten för området samt få en
prejudicerande effekt.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökt åtgärd strider mot 2 kap. 6 §
och 8 kap. 17 § PBL, vad gäller anpassnings- och varsamhetskrav varvid det
saknas förutsättningar att bevilja bygglov.
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

 Ansökan, inkommen 2019-01-31
 Situationsplan, inkommen 2019-01-31
 Fasadritningar, inkommen 2019-01-31
Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Wisén (C) föreslår att bygglov beviljas.
Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Paul Wiséns (C)
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
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Paul Wisén (C) begär votering.
Votering har begärts och ska nu genomföras. Den som vill rösta enligt
arbetsutskottets förslag röstar JA och dom som röstar enligt Paul Wiséns (C)
förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat

Med 7 st JA-röster mot 4 st NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet lämnas till




Sökande (REK+MB)
Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Situationsplan och fasadritningar
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SBN § 52

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus

Diarienr
BOM2018/910 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ planoch bygglagen (2010:900) samt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen
(2011:338) att påföra fastighetsägaren till XXX, XXX
med personnummer XXX, en byggsanktionsavgift på en summa
av 27 435 kr (tjugosjutusen fyrahundratrettiofem kronor) för att utan
startbesked påbörjat en tillbyggnad av enbostadshus.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammade 2018-11-21 att det inom
fastigheten XXX pågick byggnadsarbeten med vad som liknade ett
inglasat uterum. För att klargöra vad som höll på att uppföras på fastigheten
tillskrevs fastighetsägaren 2018-11-29 och ombads att kommentera de
pågående byggnadsarbetena.
Ett svar inkom till bygg- och miljöavdelningen 2018-12-19 där
fastighetsägaren anger att de har byggt ett inglasat uterum på fastigheten om
ca 28 m2. De anger även att de trodde att detta kunde utföras utan bygglov.
Samtidigt som skrivelsen skickades en ansökan om bygglov i efterhand för
uterummet in till kommunen.
Ansökan om bygglov för tillbyggnaden bedömdes som komplett 2019-0220. Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att
vidta rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till
fastighetsägaren 2019-03-04. Fastighetsägarens sambo har efter det
muntligen angett att de inte har för avsikt att vidta rättelse och att de inte
kommer att lämna något yttrande gällande byggsanktionens omfattning.
Motivering
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för
tillbyggnader.
Åtgärder som kräver bygglov får enligt 10 kap 3 § PBL inte påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i planoch bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. Bryter
någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § PBL.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med
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det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2019 uppgår
prisbasbeloppet till 46 500 kronor.
Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte
har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse ska
inträffa.
En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap 53 a § PBL i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre
allvarlig art.
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått fördel av överträdelsen.
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte
har getts möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
Enligt 9 kap 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en
bygglovspliktig tillbyggnad på ett enbostadshus 0,5 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.
Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea
minskad med 15 m2.
I det berörda fallet bedöms tillbyggnaden ha en bruttoarea om 33 m2.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

25

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

Åtgärden får därför en sanktionsarea om 18 m2. Detta gör att
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden uppgår till 27 435 kronor.
Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett förtag är nystartat inte
anses motivera avgiftsbefrielse.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det framkommit någon
information som talar för en nedsättning av byggsanktionsavgiften och att
byggsanktionsavgiften därmed ska tas ut i sin helhet.
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

Beslutet lämnas till



Fastighetsägaren (REK + MB)
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SBN § 53

Tillbyggnad av enbostadshus

Diarienr
BOM2018/976 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för tillbyggnad
av enbostadshus.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
• Byggnadsarbetena får påbörjas.
• Kontrollplanen fastställs.
• Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
• Ansökta åtgärder får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov och startbesked: 4 871 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX, XXX

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i efterhand inom
fastigheten XXX.
Inom den 1 130 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och en
friggebod.
Tillbyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 33 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Älvbodaområdet, delplan 2, med
aktbeteckning 03-71:618, som vann laga kraft 1970-04-28.
Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående
byggnader för bostadsändamål. Endast en huvudbyggnad och en
komplementbyggnad får uppföras inom fastigheten. Högsta tillåtna
byggnadsarea per tomt är 230 m2, varav komplementbyggnad får uppta 50
m2. Byggnader får uppföras i högst en våning med en högsta byggnadshöjd
om 4,2 m. Huvudbyggnaden får förses med endast en lägenhet och bostad
får ej inredas i komplementbyggnad. Garage får ej inredas i källare.
Enligt övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen ska 39 §
Byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i detaljplanen, då
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avstånd till tomtgräns inte närmare beskrivs bland planbestämmelserna. I 39
§ Byggnadsstadgan anges bland annat att byggnad ska placeras minst 4,5 m
från tomtgräns. Byggnadsnämnden får dock medge undantag från denna
bestämmelse om åtgärden kan ske utan men för grannen eller fara för
sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att lämpligt bebyggande
av området försvåras. Om åtgärden kan inverka på angränsande tomt ska
granne ges möjlighet att yttra sig över ansökan innan beslut fattas.
Kommunicering av ansökan har skickats till de grannar som får
tillbyggnaden närmare sin gräns än 4,5 m. De har i ett svar till kommunen
angett att de godkänner placeringen av det inglasade uterummet.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan är planenlig. Visserligen
placeras tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 m, men Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att tillbyggnadens placering med tanke på den
befintliga byggnadens utformning och placering vara den mest lämpliga.
Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att det finns skäl för att medge
undantag enligt 39 § byggnadsstadgan vad gäller byggnation närmare gräns
än 4,5 m, då de ansökta åtgärderna även bedöms kunna ske utan olägenhet
för granne, sundhet, brand- eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt
bebyggande av området försvåras.
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8
kap PBL, vilket innebär att tillbyggnadens utformning bedöms lämplig med
hänsyn till stadsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden anses inte påverkas negativt och den
befintliga byggnadens karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Utformning
eller placering bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för
omgivningen.
Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
• 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
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gälla.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är
klar).
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
Beslutsunderlag









Ansökan, inkommen 2019-02-20
Situationsplan, inkommen 2019-02-20
Planritning, inkommen 2019-02-20
Fasadritning mot söder och norr, inkommen 2019-02-20
Fasadritning mot öster och väster, inkommen 2019-02-20
Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-12-19
Yttrande från XXX, inkommen 2018-03-08

Beslutet lämnas till




Sökande
Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Situationsplan
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Planritningar
Fasadritningar
Fastställd kontrollplan

Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
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SBN § 54
Diarienr
BOM2019/91

Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad inom fastigheten XXX
enligt ansökan.
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX, XXX, XXX
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov: 16 119 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX, XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad inom fastigheten XXX.
Fastigheten är obebyggd och har en arealen 6 575 m2. Fastigheten är på sikt
tänkt att styckas till två fastigheter. Nybyggnaden av huvudbyggnaden är
tänkt att uppförs med en byggnadsarea om 126 m2 och en bruttoarea om
252 m2.
Byggnaden uppförs i två våningar och kommer att förses med
taktäckningsmaterial av grå betongpannor med en taklutning om 30 o.
Fasaden består av träpanel som färgas ljusgrå.
Nybyggnaden av komplementbyggnaden är tänkt att uppförs med en
byggnadsarea om 105 m2, en bruttoarea om 252 m2 och en öppenarea om
24 m2.
Byggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med
taktäckningsmaterial av grå betongpannor med en taklutning om 30 o.
Fasaden består av träpanel som färgas ljusgrå i likhet med bostadshuset.
Fastigheten omfattas bestämmelser för sammanhållen bebyggelse enligt 1, 4
och 9 kap plan- och bygglagen. Fastigheten ligger även inom riksintresse för
friluftsliv och försvarsmaktens influensområde.
Den tänkta byggplatsen är även belägen inom strandskyddat område. En
strandskyddsdispens finns beviljad sedan 2019-02-20.
Inkommen ansökan har skickats på grannehörande till berörda sakägare
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samt på remiss till Försvarsmakten. Hörda sakägare har inget att erinra mot
ansökan. Försvarsmakten har dock lämnat in en erinran gällande ansökan.
Försvarsmakten framför att fastigheten är belägen inom påverkansområdet
för riksintresse för totalförsvarets militära del Marma skjutfält. Fastigheten
beräknas utsättas för bullernivåer motsvarande 60 dBA impuls från
finkalibrig ammunition respektive 90 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.
Marma skjutfält utgör en viktig resurs för Försvarsmaktens förmåga att
bedriva vapen- och markstridsutbildning och är därför utpekat som ett
riksintresse för totalförsvaret. 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.
Det ansökta bostadshuset är att betrakta som störningskänslig bebyggelse.
Nybyggnaden kan därmed komma att medföra begränsningar av den
militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet av skjutfältet
och därmed skada riksintresset för totalförsvaret.
Inlämnat yttrande från Försvarsmakten har skickats på bemötande till
sökande som har lämnat in ett svarsyttrande. Sökande framhåller i sitt
yttrande att nybyggnaden kommer ske mer än två meter över vägen och
ännu mer över normal vattennivå. Med stigande höjd genererar det till
avtagande buller samt att husets placering innebär att västra långsidan av
huset ger en så kallad tyst sida för uteplatsen. De menar även att
bostadshusets väggar kommer att ge en ljudreduktion till inomhusmiljön.
Vidare så anför sökande att Försvarsmakten har beräknat att fastigheten
utsättas för buller motsvarande 60 dBAI vid skjutning av finkalibrig
ammunition. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
skjutbanor helgfri måndag till fredag 07.00-22.00 samt lördag, söndag och
helgdag 09.00-19.00 får ljudnivå uppgå till 65-70 dBAI. Under nattetid mot
vardag 22.00–07.00 samt natt mot lördag, söndag och helgdag 19.00–09.00
får ljudnivån uppgå till 55-60 dBAI. De anser att det beräknade bullret inte
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden om maximal ljudnivå. Då
Försvarsmakten även uppgett att vid skjutning av grovkalibrig ammunition
kan buller motsvarande 90 dBC Lx utsätta fastigheten. Det beslut som finns
från regeringen 1998 om riktlinjer för skottbuller är högst tillåtna
bullernivåer 95 dBC Lx detta gäller vid skjutning av 100 skott/år, även här
anser de att bullernivån ligger under maximal gränsen. Enligt de dokument
som har kommit sökande tillhanda så framgår det inte att hänsyn är tagen att
dessa ljudnivåer ska överrösta förbipasserande tåg som går frekvent samt
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närliggande vältrafikerad väg.
Den tänkta nybyggnaden ligger även intill andra fastigheter med
åretruntboende samt att det finns flera fastigheter som ligger närmare
bullerkällan som inte har framfört att de störts av bullret. De anser därför att
bullret inte heller bör innebära en störning för dem. Den berörda fastigheten
ligger i influensområdets ytterkant och det bör även tas i beaktande att inga
faktiska mätningar på plats har utfört utan bara är uppskattade enligt en
modell. Den berörda fastigheten har tidigare varit bebyggt av en skola som
revs 2016, denna byggnad klassades även den som en störningskänslig
byggnad, som inte har tagit skada av buller från Marma skjutfält. Under
2002 beviljades bygglov för att bygga till skolan, då skolan då låg inom
Försvarsmaktens influensområde gavs vid tillfället ett bygglov till
störningskänslig bebyggelse.
Sökande anger vidare att en strandskyddsdispens för åtgärden har beviljats
under 2019 och att dispensen har vunnit laga kraft. De vill även framhålla
den bakgrundsbeskrivning som finns i beslutet om strandskydd som
hänvisar till att en försäljning och lantmäteriförrättning av fastigheten har
försökts att genomföras från kommunen sedan 2016 och att processen om
nybyggnation på fastigheten har pågått under flera år. Kommunen har under
denna tid inte informerat om Försvarsmaktens intresseområde och
informationen är även svår att hitta på kommunens hemsida. Den
information som går att hitta är missvisande och det är svårt att utskilja vad
det innebär för en privatperson. De kräver att kommunen fullföljer sitt
åtagande att lösa problemet med Försvarsmakten och att den bostadstomt
som de nu har sålt ska få bebyggas. De anser att kommunen har dolt
information vid försäljning och fortsätter med försäljningar av tomter där
det tydligt undanhålls att Försvarsmakten motsätter sig nybyggnation. De
anser också att det inte utgått någon information från varken
Försvarsmakten eller kommunen om influensområdet trots att de bott i
Älvkarleö Bruk sedan 2007. Om det ska råda byggstopp inom
influensområdet så bör kommunen och Försvarsmakten vara överens om att
samhället och bygden inte är ett område att leva bo och verka i, då det inte
finns möjligheter till exploatering.
Sökande har bott i Älvkarleö Bruk i 12 år och har hittills inte störts av
eventuellt buller från skjutfälten. De kan därför erlägga ett yttrande om att
friskriva Försvarsmakten för framtida bulleråtgärder rörande fastighet
XXX.
Sökande har även varit i kontakt med handläggare på Försvarsmakten som
hävdar att Bygg- och miljöenheten på Älvkarleby kommun bör skicka en ny
remiss till Försvarsmakten där det tydligt framgår hur sökandes situation ser
ut och att kommunen vill slutföra sitt påbörjade åtagande. De kräver att
kommunen i samråd med Försvarsmakten avslutar påbörjat ärende och
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sedan får de komma överens om vilka lagar och förutsättningar som ska
gälla utanför detaljplanerat område inom influensområdet. De ska även ha
hört från Bygg- och miljöavdelningen att Försvarsmakten blivit hårdare
gällande bedömningar i nya bygglov på senare tid men att kommunen inte
vet varför då kartan inte har förändrats. De undrar därför vad som är
korrelationen till det.
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
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-, färgoch materialverkan samt vara ändamålsenlig.
Enligt beslut från regeringen från 1998 om riktlinjer för skottbuller från
artilleri och andra tunga vapen så är högsta tillåtna bullernivå 95 dBLcx för
områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 Lcx, överskrider ca
100 skott per år och 100 dBLcx för områden där antalet skott, med en
ljudnivå på mer än 90 Lcx, underskrider ca 100 skott per år. Vid
nyanläggning av skjutfält ska 5 (dB) Lcx lägre värden eftersträvas.
Naturvårdverket har gett ut allmänna råd om buller från skjutbanor med
riktvärden för buller med finkalibrig ammunition. Enligt dessa så är de
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maximala ljudnivåerna i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBAI) som
bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid
nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av skjutbana enligt följande.
Helgfri måndag-fredag mellan kl. 07-22, 65-70 dBAI, lördag, söndag och
helgdag mellan kl. 09-19, 65-70 dBAI och mellan kl 19-22, 60-65 dBAI
samt natt mot vardag mellan kl. 22-07 samt mot lör-, sön- och helgdag
mellan kl. 22-09, 55-60 dBAI.
I det aktuella fallet ligger fastigheten belägen i Älvkarleö Bruk. Fastigheten
ligger i anslutning till flera bostadshus som används för permanentbostäder
och har sedan tidigare varit bebyggd med en skola. Fastigheten är belägen
inom riksintresse för Försvarsmaktens influensområde, men ligger precis i
dess utkant.
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 konstaterar dock i detta fall att bullernivåerna
som Försvarsmakten angett att fastigheten utsätts för ligger i överkant av de
värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktvärden för
finkalibrig ammunition och att de ligger under de värden som anges i
regeringens beslut gällande riktvärden för grovkalibrig ammunition.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att berörd fastighet inte borde
utsättas för sådana störningar att det kan komma att påverka
Försvarsmaktens verksamhet eller skada riksintresset för totalförsvarets
influensområde.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att byggnaden i övrigt uppfyller
lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL, vilket innebär att byggnadens
utformning bedöms lämplig med hänsyn till stadsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden anses inte påverkas negativt. Utformning eller placering
bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Sammantaget bedömer Samhällsbyggnadsnämnden därför att ansökt åtgärd
uppfyller kraven för bygglov enligt plan- och bygglagen.
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.
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Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Utstakning av byggnader ska ske innan byggnadsarbeten påbörjas. Om
byggnader ska stakas ut av kommunen kontakta Samhällsbyggnadskontoret
i Gävle kommun för att bestämma lämplig tidpunkt i god tid innan
byggstart, dock senast 10 dagar innan önskat datum för utstakning.
Utstakningen kan även ske av annan behörig mätingenjör. Om byggherren
väljer att anlita annan behörig mätingenjör ska denna godkännas av
kommunen innan utstakning sker. Det är upp till byggherren att avgöra vem
som utför utstakningen.
Ni uppmärksammas på att installation av jord-, berg- eller sjövärme kräver
tillstånd från bygg- och miljöavdelningen. Kontakta handläggare för
miljöskyddsfrågor på bygg- och miljöavdelningen, tfn: 026-830 00 (vxl), för
samråd.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är
klar).
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
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Beslutsunderlag










Ansökan, inkommen 2019-02-15
Avtal kontrollansvarig, inkommen 2019-02-15
Situationsplan, inkommen 2019-02-15
Planritning bostadshus, inkommen 2019-02-15
Fasadritning bostadshus, inkommen 2019-02-15
Plan- och fasadritning komplementbyggnad, inkommen 2019-02-15
Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2019-03-08
Bemötande från sökande, inkommen 2019-03-27

Beslutet lämnas till






Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
Försvarsmakten (Rek+MB)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Kallelse till tekniskt samråd
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
 SCB
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SBN § 55

Dp Handelsträdgård

Diarienr
BOM2018/644 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och kan inleda
en andra granskning.
Sammanfattning av ärendet

Förtydligande
Efter granskningstillfället har betydande förändringar av planförslaget
genomförts. Den viktigaste av dessa ändringar är att placeringen för
bostadsändamålet har ändrats från att tidigare varit planlagt till fastighetens
syd-östra hörn till att nu vara förlagd till fastighetens nord-östra hörn. I och
med detta har bedömningen gjorts att en ny granskning av planförslaget
måste genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930tal. Odling har skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus.
Tidigare var fastigheten bebyggd med totalt fyra växthus. Dessa har med
tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd med en
huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken
nyttjas som förrådsutrymme.
Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården
påbörjats. Aktuell exploatör har betydande planer för att utveckla
verksamheten inom området. Förutom att exploatören fortsatt tänkt bedriva
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera bland annat
handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill
vill exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett
mindre antal bostäder.
I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande
detaljplan kan bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart
handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny lämplighetsbedömning
genomföras.
Beslutsunderlag




Plan- och genomförandebeskrivning 2019-03-18
Plankarta 2019-03-18
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SBN § 56
Diarienr
BOM2019/25

Beslut om planbesked (Tallmon)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planbesked beviljas i enlighet med
PBL 5 kap. 2 §. En detaljplaneläggning kan vidtas för fastigheterna
XXX och XXX. Slutgiltig planavgränsning sker när planarbetet
påbörjats. Detaljplanen kan vinna laga kraft år 2020.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret söker planbesked för Tallmons vårdboende och
omkringliggande fastigheter XXX och XXX, i syftet att
möjliggöra kringverksamheter till vårdboendeverksamheten, som till
exempel rehabiliterings- och caféverksamhet, frisör och tandläkare.
Verksamheterna ska kunna rikta sig såväl till vårdboendet som till
allmänheten.
Markanvändningsbestämmelser, för området i gällande detaljplaner, är satt
till bostäder och bostäder för äldrevård. Angränsande (på del av XXX
) finns en nyantagen detaljplan för parkeringsändamål. Bedömningen är
att förslaget är lämplig markanvändning och av samhällelig nytta.
Ett förslag från bygg- och miljökontoret är att även behålla
bostadsändamålet på XXX, då det ger en framtida större
flexibilitet i markanvändningen.
Utökat planförfarande kan komma att användas då fastigheterna återfinns i
ett område med ett betydande grundvattenmagasin (Uppsalaåsen), vilket är
ett starkt allmänt intresse. Även riksintressen finns, för rörligt friluftsliv och
geografiska hushållningsbestämmelse, men dessa bör inte påverkas negativt
av detaljplaneringen. Särskilt inte om det ges en fortsatt möjlighet, för
allmänheten och för skolan i närheten, att nå strandområdet i anslutning till
planområdet. Där finns det planer på en fortsättning av Bodaslingan som
löper utmed Bodaån.
På grund av vattenresursen krävs sannolikt att miljökvalitetsnormer måste
belysas och hanteras och att byggnation på platsen kan komma att påverkas
i viss grad. Framförallt i exploateringsskedet men även vad gäller hantering
av dagvatten. Här finns dock en ny dagvattenundersökning, för hela området
med äldreboende och parkeringsplats, vilken är till stor nytta.
På grundval av att det finns ett vårdboende på platsen samt att
kontaminering av vattenresursen inte bör ske, bör nya verksamheter inte
vara störande för omgivningen eller medföra någon miljöpåverkan.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Ansökan om planbesked 2019-01-14
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SBN § 57

Beslut om planbesked (Missionskyrkan Skutskär)

Diarienr
BOM2018/984 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planbesked beviljas i enlighet med
PBL 5 kap. 2 §. En detaljplaneläggning kan vidtas för fastigheten XXX
XXX. Slutgiltig planavgränsning sker när planarbetet påbörjats.
Detaljplanen kan vinna laga kraft år 2020.
Sammanfattning av ärendet

Skutskärs missionsförsamling söker planbesked för Missionskyrkan, på
fastigheten XXX, där det också finns en före detta prästbostad och
ett större uthus. Gällande detaljplan är en stadsplan som gäller över ett större
område än själva fastigheten (Norra Skutskärs, XXX,XXX m.fl –
delplan 6). Planbestämmelser för alla tre husen är samlingslokal och
samhörig verksamhet.
Anledning till planbeskedet är att kunna göra en fastighetsreglering så att
prästbostaden och uthuset kan avstyckas, från kyrkan, och säljas som en
egen bostadsfastighet. Detta ser möjligt ut och kan prövas i en
detaljplaneläggning, där en del av gällande detaljplan ersätts med en ny.
Församlingen önskar också att Missionskyrkan får ett bredare
användningsområde än dagens. Som till exempel bostad, kontor eller affär.
Att ändra markanvändningsändamålet och göra en flexiblare plan verkar
bra, då planen ska kunna fungera länge, och över tid kan man tänka sig att
det är önskvärt att även kyrkan får en annan användning än dagens.
Trafiklösningarna måste ses över i detaljplanläggningen. Nordväst om
kyrkan finns idag en cykelväg och den ena infarten till fastigheten är precis i
anslutning till den. Det finns även en annan infart in till kyrkområdet, mot
Bergsvägen, som är möjlig att använda.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Ansökan om planbesked 2018-12-28
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SBN § 58
Diarienr
SBN2016/75

Lägesrapport för bifallit medborgarförslag om
hundlekgård
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser att uppföljningen av bifallet
medborgarförslag är klart och kan tas bort från uppföljningslistan.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska avdelningen har lämnat in en planansökan till bygg- och
miljöavdelningen. I den framgår att Tekniska ska anlägga och drifta en
hundlekgård inom kommande ny detaljplan vid resecentrum.
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om positivt planbesked 2018-09-17.
Planläggningen delas upp i två etapper, varav hundlekgård ligger i det
senare skedet. Tekniska äskar om investeringsmedel inför genomförandet.
Beslutsunderlag



Begäran om planbesked

Beslutet lämnas till





Mark- och exploateringsingenjör
Teknisk chef
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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SBN § 59

Diarienr
SBN2019/13

Revidering av reglemente för utdelning av
utmärkelserna kulturpris/årets ledare samt ungdomens
kulturpris
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar det reviderade reglementet för utdelning
av utmärkelser kultur- och fritidspris samt ungdomens kultur- och fritidspris
Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid föreslår en ändring kring utmärkelserna ”Kulturpriset”,
”Årets ledare” samt ”Ungdomens kulturpris”. Avdelningen föreslår också
att prissummorna höjs.
Kulturpriset utdelas jämna år för förtjänstfulla insatser på kulturområdet.
Årets ledare utdelas ojämna år för förtjänstfulla insatser inom föreningslivet.
Då det vissa år är få nomineringar eller att det finns bra nomineringar för
exempelvis kultur flera år i rad, föreslår avdelningen att priserna slås ihop
till ett ”Kultur- och fritidspris”. Priset utdelas då varje år för förtjänstfulla
insatser inom kultur- och fritidsområdet.
Prissumman föreslås höjs från 5 000 kr till 10 000 kr.
Avdelningen föreslår också att ”Ungdomens kulturpris” ändras till
”Ungdomens kultur- och fritidspris” så att det även kan innefatta
uppmuntran till en person inom fritidsområdet som exempelvis friluftsliv
eller idrott. Prissumman föreslås höjas från 3 000 kr till 6 000 kr.
I förslaget av det reviderade dokumentet är tillagt att då flera personer delar
på priset delar man även på prissumman.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Reglemente för utdelning av utmärkelserna årets Kultur- och fritidspris
samt Ungdomens kultur- och fritidspris

Beslutet lämnas till






Kultur- och fritidschef
Kultursekreterare
Fritidskonsulent
Webben - styrdokument
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SBN § 60
Diarienr
SBN2019/52

Upphävande av policy för uthyrning av kommunala
lokaler
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy
för uthyrning av kommunala lokaler.
Sammanfattning av ärendet

Allt som står i policyn för uthyrning av kommunala lokaler ingår i
reglementet för lokalbokning, kultur- och fritidsavdelningen. De
kommunala lokalerna som inte ingår i kultur- och fritids reglemente har
inget behov av policyn för uthyrning av kommunala lokaler och kan därmed
upphävas.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Reglemente för lokalbokning
Policy för uthyrning av kommunala lokaler

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 61
Diarienr
SBN2019/53

Upphävande av policy för kommunens lokalförsörjning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva policy för
kommunens lokalförsörjning.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2018-10-15 Lokalförsörjningsplan 20182025. Policyn för kommunens lokalförsörjning från 2004 är inaktuell och
kan därmed upphävas.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen
Lokalförsörjningsplan, 2018-10-15 SBN § 119
ÄKF 2004:6 Policy för kommunens lokalförsörjning

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 62
Diarienr
SBN2019/1

Internremiss budget 2020 med plan 2021-2025
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden samtycker till budgetförslaget med följande
beaktanden
 Säkerställande av resurser för fastighetsdrift av nya Tallmon till 2020
 Säkerställande av resurser för städ och måltidservice i samband med
utökad verksamhet i samband med uppstart av nya Tallmon
 Säkerställande av resurser för städ för de kommunala
verksamheterna som idag är underfinansierade
 Utreda införande av köp och sälj inom måltidsservice
 Utredning av resurser till vaktmästeri för skola och omsorg.
 Säkerställande av resurser för rivning av Östangård som inte
färdigställs 2019
Sammanfattning av ärendet

Efter genomgång av förslaget är bedömningen att verksamheten kan
bedrivas i samma omfattning som idag. Dock ser vi konsekvenser om det
blir ökade besparingar. De resurser som är extra viktiga att behålla för
framtiden är inom fysisk planering. Behov finns för planläggning både av
bostadsområden, industriområden och även för att kunna bedriva kommunal
verksamhet i ökad omfattning. Det kommer även förfrågningar från externa
intressenter som är viktiga att bemöta för kommunens utveckling.









Ordförandens
signatur

Tallmon driftsätts från hösten 2019 och kommer då kräva resurser
för fastighetsskötsel och underhåll. Detta hanteras ekonomiskt inom
ramen för internhyresmodellen och det är viktigt att beräknade
kalkyler stäms av och att budget avsätts därefter.
Städ och måltidsservice har kalkylerade resurser avsatt för att
driftsätta Tallmon. Detta måste stämmas av och resurs sättas efter
verklig kostnad.
Inför övertagandet av städ till kommunal regi är verkliga kostnader
högre en tidigare leverantörs. Detta då de beräknade och genomförde
städ efter för lågt antal kvadratmeter och med lägre intervall.
Differensen är cirka 600 tkr och måste regleras i nästa års budget om
vi ska bibehålla hög kvalitet.
För att få en tydligare kostnadsmedvetenhet på både måltidsservice
och i verksamheterna, samt incitament att spara pengar föreslås att
budget för måltid flyttas över till verksamheterna som sedan köper
mat till ett fastställt portionspris
Vaktmästeriresurser fattas då verksamheterna inte längre kan
anställa resurser på tillfälliga anställningar. Förslaget är att se över
möjlighet till anställning i egen regi.

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Östangård ska rivas under 2019. Då hela fastigheten inte kommer
kunna rivas i år då det även behöver anläggas en ny mediecentral till
gläntorna behöver resurser säkerställas

Beslutsunderlag



Förslag till rambudget 2020

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 63
Diarienr
SBN2019/1

Intern kontroll 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner intern kontroll 2019.
Beslutsunderlag



Intern kontroll 2019

Beslutet lämnas till






Bygg- och miljöchef
Kultur- och fritidschef
Servicechef
Teknisk chef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-08

SBN § 64

Rapport/information från verksamheten
Sammanfattning av ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef hade inget att rapportera.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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