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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-12-14 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Paul Wisén (C)  
Ola Lindberg (MP)  
Mats Skoglund (M)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Roger Wilund (S)  Gunvor Lugnfors (S) 
Håkan Thörnell (V)  Ulf Öman (V) 
Walter Löfman (SD)  Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Nina Engevi 155 - 158 Miljöinspektör 
Monica Frisk 159 - 165 Ekonom 
Caroline Persson 159 - 162 Bygglovshandläggare 
Sofie Åberg 159 - 162 Kommunarkitekt 
Jessica Lindegren 165 - 168 Kultur- och fritidschef 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 150 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett 
extra ärende gällande fällavgift för vildsvinsjakt. 
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Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 
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SBN § 151 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Föreningsutskott 201117 
 Arbetsutskott 201130 
 Föreningsutskott 201130 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 152 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 201026-201204 
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 2020-12-14  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 153 Meddelanden 2020 - information till nämnden 
Diarienr 
SBN2020/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsunderlag 
 Meddelanden 201026-201204 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-12-14  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 154 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 201206 
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 2020-12-14  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 155  Bidrag till cesium- och trikinprovtagning på vildsvin 
Diarienr 
2020/1111 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsätta 20 000 kronor under 2021 till 
ersättning för provtagning på vildsvin där cesiumhalten överstiger 1500 
Bq/kg eller för provtagning där trikiner påvisats. Vid påvisande av trikiner 
ska även ersättning för destruktion av djurkroppen kunna utgå.  
 
För att få ersättning ska ansökan ske i efterhand, skottplats ska redovisas, 
kvitto på provtagningen och kopia på analysprotokollet ska bifogas ansökan.  
 
Vid behov av destruktion med anledning av trikinförekomst ska detta 
meddelas Bygg- och miljöavdelningen som efter redovisat analysprotokoll 
ombesörjer hämtning från överenskommen adress och destruktion. 
 
Ersättningen avser vildsvin fällda inom Älvkarleby kommun under 2021 
och betalas ut till och med den 31 december 2021 eller tills de 20 000 
kronorna är slut. Ersättningsmodellen ska åter utvärderas i slutet på 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utvärdering 2020 
Beslut om ersättning togs första gången i maj 2019 och under bidragets 
första år inkom inga ansökningar om ersättning för provtagning. Under 2020 
har bidrag betalts ut för höga cesiumhalter i fyra grisar. Alla fyra grisarna 
var skjutna i kommunens sydvästra delar och cesiumhalten i dessa låg på 
3600, 3700, 5450 respektive 32 700 Bq/kg. 
 
Vårt bidrag blev under 2019 uppmärksammat i medier vilket har fortsatt 
under 2020. Vi har även läst i medier att fler kommuner önskar följa vårt 
initiativ. 
 
Bakgrund 
Klagomålen på vildsvin som inkommer till bygg- och miljöavdelningen 
ökar för varje år, vildsvinen finns nu i alla våra tätorter och de orsakar stora 
skador. Kommunen har små möjligheter att göra något för att minska 
vildsvinstammen förutom att informera och samverka i dessa frågor. Bland 
annat anordnade Älvkarleby och Tierps kommuner tillsammans med 
jägareförbundet en informationskväll om vildsvin den 28 mars 2019. I 
januari 2020 hölls ett möte med en grupp vars uppdrag var att hitta 
gemensamma lösningar på problemet. Mötet resulterade bland annat i att 
Långsands Samfällighetsförening tillsammans med närliggande jaktlag 
bekostade vildsvinsåtlar. Långsand är hårt drabbade av stora flockar med 
vildsvin men samfälligheten rapporterar ständigt var vildsvinen rör sig till 
jaktlagen som jagar på angränsande marker. 
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 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Vid dialog med jägarna, bland annat under informationskvällen den 28 
mars, framkom cesium- och trikinprovtagning samt avsättning av kött som 
hinder för ökad avskjutning av vildsvin. 
 
Problem med avsättning av vildsvinskött är något som Livsmedelsverket 
gjort en utredning om. Livsmedelsverket gav i december 2019 ut en rapport 
(dnr 2018/02334) om Avsättning av Svensk vildsvinskött. Vi har hittills inte 
fått några indikationer på att innehållet i denna rapport underlättat 
avsättningen av vildsvinskött. 
 
Vid cesiumhalter över 1500 Bq behöver köttet kasseras, likaså om 
trikinprovet är positivt. Trikiner i köttet är väldigt ovanligt men 
konsekvenserna är allvarliga varför provtagning av kött alltid måste ske. 
Området kring Älvkarleby kommun drabbades av det radioaktiva utsläppet 
från Tjernobyl vilket innebär en risk för att viltkött fortfarande har höga 
cesiumhalter, framförallt vildsvin som bökar runt i jorden. Detta 
sammantaget innebär att det kan bli en ekonomisk förlust för jägaren på 
flera hundra kronor per djur i de fall köttet måste kasseras. Vid trikinhalter 
bör köttet med fördel även destrueras för att undvika att det sprids vidare 
vilket innebär ännu en kostnad. 
 
För att vildsvinsstammen ska hållas nere behöver vildsvinen jagas och 
jakten behöver ske på rätt sätt och framförallt koncentreras på ungdjur. 
 
Kostnaden för provtagning och svårigheten att avsätta köttet när ”frysen är 
full” leder dels till minskad avskjutning, dels att fel djur riskerar att jagas då 
provtagningskostnaden ger ett högre kilopris på små djur än på stora.  
 
Motivering 
Älvkarleby kommun är ingen stor markägare och kan inte själva minska 
stammen av vildsvin. Då klagomålen på skador från vildsvinen ökar i vår 
kommun behöver vi samverka för att komma tillrätta med problemet. 
Ansvaret ligger till stor del på markägare och jakträttsinnehavare att förvalta 
stammen på en problemfri nivå, men kommunen kan bidra genom att 
underlätta för och motivera jägarna och markägarna till att skjuta fler 
vildsvin, vilket leder till allmänhetens besvär med vildsvin minskar. 
 
Ett sätt att underlätta för jägarna är att införa en möjlighet att söka ersättning 
för provtagningskostnader kopplat till kasserat viltkött. Detta är åtgärder 
som kommunen kan besluta snabbt och direkt och som kommer allmänheten 
till nytta i form av ökad avskjutning av vildsvin. Kostnaden för inrättandet 
av bidraget finns med i Bygg- och miljöavdelningens budget för 2021. 
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signatur 
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signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 156 Fällavgift för vildsvinsjakt 2021 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för att premiera en ökad avskjutning av 
vildsvin i vår kommun och 

1. Bygg- och miljöavdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
nästa nämndsmöte hur Älvkarleby kommun genom Samhällsbyggnads-
nämnden ska kunna premiera en utökad vildsvinsjakt med målet att 
minska problemen i de områden som redan drabbats och hindra att 
spridningen ökar. En tanke är en fällersättning på x-kronor per djur där 
jaktlagen i kommunen är de som administrerar rapportering och erhåller 
utbetalning av fällavgift inom sitt område. Ett förslag är att 20 000 
kronor avsätts inom befintlig budget för 2021 och att en utvärdering 
görs senhösten 2021 inför 2022 års internbudget.  

2. Bygg- och miljöavdelningen får i uppdrag att snarast sammankalla ett 
möte med de större markägarna i kommunen med syftet att få 
markägarna att på sina marker förbjuda annan matning av vildsvin än 
vid åtel inför jakt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ökningen av vildsvin i vår kommun är alarmerande. Risken för 
vildsvinsolyckor i trafiken ökar och förtvivlade fastighetsägare i Gårdskär, 
Långsand och Älvkarleö bruk är hårt drabbade av förstörda trädgårdar och 
marker. Enligt med de som har kunskap i området hävdar de att detta är bara 
början på problemet om inget görs för att minska vildsvinsstammen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår för att premiera en ökad avskjutning av 
vildsvin i vår kommun är förslaget att: 
1-Bygg o miljöavdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa 
nämndsmöte hur Älvkarleby kommun genom SBN ska kunna premiera en 
utökad vildsvinsjakt med målet att minska problemen i de områden som 
redan drabbats och hindra att spridningen ökar. En tanke jag har är en 
fällersättning på x-kronor per djur där jaktlagen i kommunen är de som 
administrerar rapportering och erhåller utbetalning av fällavgift inom sitt 
område. Ett förslag är att 20 000 avsätts inom befintlig budget för 2021 och 
att en utvärdering görs senhösten 2021 inför 2022 års internbudget. 
2-Bygg o miljöavdelningen får i uppdrag att snarast sammankalla ett möte 
med de större markägarna i kommunen med syftet att få markägarna att på 
sina marker förbjuda annan matning av vildsvin än vid åtel inför jakt. 

 
Beslutet lämnas till 
 Bygg- och miljöavdelningen 
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SBN § 157  Beslut om avgift 
Diarienr 
2020/213 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ändra den årliga tillsynsavgiften för 
XXX AB med organisationsnummer XXX, från och med 2020.   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nedsättning med 10 timmar av 
tillsynstiden på 30 timmar per år enligt verksamhetskoden 39.60 för XXX 
AB med organisationsnummer XXX från och med 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya årliga tillsynsavgiften kommer att tas ut i enlighet med 
nedanstående uppgifter:  

Verksamhetens namn 
XXX AB 
Verksamhetens fakturaadress, postnummer och ort 
XXX 
Fastighetsbeteckning 
XXX 

Organisationsn
ummer  
XXX 

Verksamhetskoder enligt 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 
20 kap 1 §   39.60 
 

Sammanlagd 
kontrolltid efter 
nedsättning 
20 timmar 

Verksamhetskod (avgiftsgrundande kod) enligt Taxa för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
39.60 

  
Samhällsbyggnadsnämnden har klassificerat den aktuella verksamheten 
enligt de aktuella avgiftskoderna i taxebilaga 2. 2020 ligger timtaxan på 
1030 vilket innebär att avgiften för år 2020 blir 20 600 kr. Taxan kan 
komma att indexuppräknas, observera därför att timtaxan kan höjas utan att 
något nytt beslut skickas ut rörande kontrolltiden för er verksamhet.  

 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Älvkarleby 
kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.  
 
Den 2019-11-27 beslutade Kommunfullmäktige (KF) § 102 om ny taxa för 
Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, reviderad i KF 2020-02-19 § 14. 
Taxan följer rekommendationer från Sveriges kommuner och regioners 

tillsynstiden för verksamhetskoden 39.60 som XXX AB är inklassad i, totalt 
30 timmar per år. Total tillsynstid för verksamheten enligt nya taxan är 30 
timmar per år. Tidigare justerad tillsynstid för verksamheten var 20 timmar. 
Kommunen får enligt 27 kap 1 § miljöbalken ta ut avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Den avgift som den 
sökande/verksamhetsutövaren får betala för prövningen alternativt tillsynen 

förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. I den nya taxan är 
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bestäms utifrån handläggnings-/tillsynstid och kostnaden per timme 
(timtaxa). Timtaxan beräknas utifrån de kostnader förvaltningen har för 
prövning och tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften bestäms utifrån den 
tillsynstid som den miljöfarliga verksamheten bedöms behöva. Timtaxan för 
2020 är 1030 kronor. 
 
Kommunicering 
XXX AB har i kommunicering av förslag till beslut begärt en nedsättning 
av tillsynstiden så att tillsynstiden blir 10-15 timmar per år. 
 
Motivering 
XXX AB har i kommunicering med tillsynsmyndigheten bedömt 
tillsynsbehovet till 10-15 timmar per år. Samhällsbyggnadsnämnden gör 
bedömningen att tillsynsbehovet från och med 2020 och framåt kommer att 
ligga på samma nivå som den varit hittills. Tillsynstiden som anges i taxa 
Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2020 för verksamhetskod 39.60 inte 
är relevant då tillsynsbehovet inte har ökat sedan 2019. Tillsynsbehovet för 
den verksamhet som bedrivs på XXX AB kommer i dagsläget inte att 
uppgå till mer än 20 timmar per år. Varför tillsynstiden som ligger till grund 
för den årliga tillsynsavgiften sätts ned med 10 timmar för verksamhets-
koden 39.60. Total tillsynstid efter nedsättning blir 20 timmar, vilket är 
samma tid som företaget hade innan den nya taxan.  
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för 
verksamheten. Samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter 
måste klassas enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Klassningen 
ligger sedan till grund för prövningsnivå samt de årliga avgifter som 
debiteras av Samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden. 
 
Skulle tillsynsbehovet ändras i ett senare skede kan beslut om avgift komma 
att ändras. 
 
Administrativa uppgifter  
Om adressuppgifter, faktureringsadress, eventuella referensnummer eller 
andra administrativa uppgifter om verksamheten i detta beslut inte stämmer 
eller saknas, måste ni meddela Samhällsbyggnadsnämnden senast tio dagar 
efter att ni fått denna skrivelse. Meddelandet ska vara skriftligt och kan 
skickas via post till Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden,  
Box 4, 814 21 Skutskär. Det går även att lämna uppgifter via mail till 
bygg.miljo@alvkarleby.se  
 
Information 
Tillsynsavgifterna framgår av gällande taxa, vilken antagits av 
Kommunfullmäktige. För sådana verksamheter för vilka fast avgift ska uttas 
enligt taxan, fattar nämnden beslut om klassning och tillsynsavgift. För 
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Utdragsbestyrkande 

verksamheter som omfattas av flera koder tas avgift ut med 100 % för den 
verksamhetskod som medför den högsta avgiften och 25 % för resterande 
koder. 
 
Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Krävs 
uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som 
konstaterats vid ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud, 
eller inspektioner som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, ingår dessa inte i den fasta avgiften. 
 
Nedsättning av avgift kan ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning och om tillsynsbehovet kan anses mindre 
än i branschen i övrigt. 
 
Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder, avgiftsklasser och 
prövningsnivå. Genom att multiplicera antalet tillsynstimmar med aktuell 
timtaxa får man direkt veta hur stor den årliga avgiften blir. Bilagan 
innehåller i princip alla verksamheter som finns i miljöprövnings- 
förordningen. Taxan i sin helhet kan hittas på Älvkarleby kommuns 
hemsida 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  XXX AB  
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SBN § 158  Beslut om avgift 
Diarienr 
2020/383 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nedsättning av tillsynstiden på 
88,75 timmar per år till 35 timmar per år för Bultbodeponin, XXX med o
rganisationsnummer XXX från och med 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya årliga tillsynsavgiften kommer att tas ut i enlighet med 
nedanstående uppgifter: 

 

Verksamhetens namn 
XXX 

Verksamhetens fakturaadress, postnummer och ort 
XXX 

Fastighetsbeteckning 
XXX 

Organisationsnummer  
XXX 

Verksamhetskoder enligt 
miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251) 
29 kap 21 § 90.300-i    
29 kap 30 § 90.161    
29 kap 41 § 90.110    
29 kap 45 § 90.80    
29 kap 49 § 90.40    
 

Sammanlagd tillsynstid efter 
nedsättning: 
35 timmar 

Verksamhetskoder (avgiftsgrundande kod) enligt Taxa för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
90.300-i, 90.161, 90.110, 90.80, 90.40 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har klassificerat den aktuella verksamheten 
enligt de aktuella avgiftskoderna i taxebilaga 2. 2020 ligger timtaxan på 
1030 vilket innebär att avgiften för år 2020 efter nedsättning blir 36 050 kr. 
Taxan kan komma att indexuppräknas, observera därför att timtaxan kan 
höjas utan att något nytt beslut skickas ut rörande tillsynstiden för er 
verksamhet. 
 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Älvkarleby 
kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.  
Den 27 november 2019 beslutade Kommunfullmäktige (KF) § 102 om ny 
taxa för Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, reviderad i KF 2020-02-19 
§14. Taxan följer rekommendationer från Sveriges kommuner och regioners 
förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. I den nya taxan ä
r tillsynstiden för verksamhetskoderna som XXX är 
inklassad i, totalt 88,75 timmar per år, fördelat på 64 + 64 + 18 + 8 + 9 
timmar för verksamhetskoderna 90.300-1, 90.161, 90.110, 90,80 och 90.40.  
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Total tillsynstid för verksamheten enligt nya taxan är 88,5 timmar per år. 
Tidigare tillsynstid för verksamheten var 35 timmar. 
 
Enligt Älvkarleby kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
(beslutad KF 2019-1127 § 102, reviderad KF 2020-02-19 § 14) 20 § ska de 
verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet markerats med (-i) 
i taxebilaga 2, tas en tilläggsavgift om 20 timmar per kod från och med året 
efter att slutsatser om bästa tillgängliga teknik har offentliggjorts för 
verksamheten i enlighet med 2 kap. 1 § industriutsläppsförordningen. Då 
XXX saknar BAT-slutsats enligt IED, ska detta tillägg ej tas ut. 
 
XXX har i kommunicering av förslag till 
beslut begärt en nedsättning av tillsynstiden så att tillsynstiden blir likvärdig 
med tidigare år (35 timmar). 
 
Kommunen får enligt 27 kap 1 § miljöbalken ta ut avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Den avgift som den 
sökande/verksamhetsutövaren får betala för prövningen alternativt tillsynen 
bestäms utifrån handläggnings-/tillsynstid och kostnaden per timme 
(timtaxa). Timtaxan beräknas utifrån de kostnader förvaltningen har för 
prövning och tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften bestäms utifrån den 
tillsynstid som den miljöfarliga verksamheten bedöms behöva. Timtaxan för 
2020 är 1030 kronor. 
 
Motivering  
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att tillsynsbehovet från och 
med 2020 och framåt inte är större än den varit tidigare. Tillsynstiden som 
anges i taxa Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2020 enligt 
verksamhetskoderna för Stora Cells Barkdeponi är inte relevanta då 
tillsynsbehovet inte har ökat sedan 2019. Tillsynsbehovet för den 
verksamhet som bedrivs på Stora Cells Barkdeponi kommer i dagsläget inte 
att uppgå till mer än 35 timmar per år. Varför tillsynstiden som ligger till 
grund för den årliga tillsynsavgiften sätts ned till 35 timmar per år enligt 
bestämmelse i 22 § i Älvkarleby kommuns taxa för prövning och tillsyn 
enligt Miljöbalken. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för 
verksamheten. Samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter 
måste klassas enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Klassningen 
ligger sedan till grund för prövningsnivå samt de årliga avgifter som 
debiteras av Samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden. 
Skulle tillsynsbehovet ändras i ett senare skede kan beslut om avgift komma 
att ändras. 
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Administrativa uppgifter 
Om adressuppgifter, faktureringsadress, eventuella referensnummer eller 
andra administrativa uppgifter om verksamheten i detta beslut inte stämmer 
eller saknas, måste ni meddela Samhällsbyggnadsnämnden senast tio dagar 
efter att ni fått denna skrivelse. Meddelandet ska vara skriftligt och kan 
skickas via post till Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden,  
Box 4, 814 21 Skutskär. Det går även att lämna uppgifter via mail till 
bygg.miljo@alvkarleby.se 
 
Information  
Tillsynsavgifterna framgår av gällande taxa, vilken antagits av 
Kommunfullmäktige. För sådana verksamheter för vilka fast avgift ska uttas 
enligt taxan, fattar nämnden beslut om klassning och tillsynsavgift. För 
verksamheter som omfattas av flera koder tas avgift ut med 100 % för 
huvudkoden och 25 % för resterande koder. Den fastställda taxan följer till 
stor del Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.  
Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  
Krävs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som 
konstaterats vid ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud, 
eller inspektioner som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, ingår dessa inte i den fasta avgiften.  
Nedsättning av avgift kan ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning och om tillsynsbehovet kan anses mindre 
än i branschen i övrigt. 
 
Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder, avgiftsklasser och 
prövningsnivå. Genom att multiplicera antalet tillsynstimmar med aktuell 
timtaxa får man direkt veta hur stor den årliga avgiften blir. Bilagan 
innehåller i princip alla verksamheter som finns i miljöprövnings- 
förordningen. Taxan i sin helhet kan hittas på Älvkarleby kommuns 
hemsida. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett enligt 25 § Förvaltningslagen . 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  XXX 
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SBN § 159 Slutbesked för rivning av altantak 
Diarienr 
2020/753 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utfärda slutbesked för rivning av 
altantak och entrétrappa. 
 
Med slutbeskedet beslutar nämnden att: 

  Åtgärden ska anses slutförd 
  Ärendet avslutas 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 

 

 
Ärendet avser slutbesked för rivning av altantak och entrétrappa på 
fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 
 
Motivering 
Byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
rivningsplanen och startbeskedet är uppfyllda och nämnden har inte funnit 
skäl att ingripa enligt 11 kap. Slutbesked kan därför utfärdas. 
 
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 
  Anmälan om slutfört arbete, inkommen 2020-09-15 
  Verifierad rivningsplan, inkommen 2020-09-15 

Beslutet lämnas till 
  Sökande 
  Fastighetsägare 
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SBN § 160 Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation 
Diarienr 
2020/711 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra fastighetsägarna till XXX, XXX med personnummer  
XXX och XXX med personnummer XXX en byggsanktionsavgift på en  
summa av 12 889 kr (tolvtusen åttahundra åttionio kronor) vardera för att uta
n bygglov och startbesked uppfört en tillbyggnad på bostadshuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen fick 2020-06-25 in ett anonymt klagomål om 
att det inom fastigheten XXX har uppförts en 
tillbyggnad i form av en inglasad altan samt en bastu. 
 
En kommunicering av klagomålet skickades till fastighetsägarna 20-09-10. 
 
Svar från fastighetsägarna kom in 2020-09-15 där de framförde att de trott 
att byggnationen inte varit bygglovspliktig då deras fastighet ligger utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Fastighetsägarna informerades då om att deras fastighet ligger inom område 
för samlad bebyggelse där det krävs bygglov för tillbyggnader. Bastun 
bedömdes som en bygglovsbefriad åtgärd i form av en friggebod. 
 
Information om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta rättelse 
samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till fastighetsägarna 
2020-09-15. 
 
I ett svar 2020-09-16 framförde fastighetsägarna att dom väljer att gå vidare 
med byggsanktionsavgift samt söka bygglov i efterhand.  
 
Motivering 
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för 
tillbyggnader. 
 
Enligt 9 kap 6 § PBL första stycket gäller att för en- och tvåbostadshus 
utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att göra en liten 
tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. 
Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas inom sammanhållen 
bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av 
byggnadsverket i bebyggelsen. 
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Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan 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 plan- 
och 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 
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 2020 uppgår 
prisbasbeloppet till 47 300 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. 
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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 24 m2. 
Åtgärden får därför en sanktionsarea om 9 m2. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden uppgår till 24 778 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 företag 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 
 Klagomål, inkommen 2020-06-25 
 Kommunicering med fastighetsägare, inkommen 2020-09-15 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2020-09-16 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (delgivning) 
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SBN § 161 Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
Diarienr 
2020/908 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt uppförande av plank inom fastigheten XXX, enligt  
ansökan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för 
Tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av plank. 
 
Med startbeskedet beslutar nämnden att:  

• Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet får verkställas. 
• 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: 6 200 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av inglasat uterum på 
enbostadshus samt plank inom fastigheten XXX, 
Älvkarleby kommun. 
 
Inom den 1101 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och en 
komplementbyggnad samt en friggebod. 
 
Tillbyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 24 m2. 
 
Planket uppförs till en höjd om 2 m och en total längd av 9,52 m. 
 
Tillbyggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt och 
delar av fasaden som inte är i glas uppförs av liggande träpanel som färgas 
grå. Den glesa spaljén uppförs i omålat trä med en genomsiktlighet om en 
tredjedel.  
 
Fastigheten omfattas av bestämmelser för samlad bebyggelse inom område 
utanför detaljplanelagt område. 
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Underrättelse om inkommen ansökan har skickats till berörda 
sakägare/fastighetsägare. 
 
Motivering 
Den ansökta åtgärden bedöms 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. 
Tillbyggnaden bedöms ansluta väl till befintlig bebyggelse på fastigheten 
och bebyggelseområdet. Flera av bostadshusen i området har liknande 
uterum och tillbyggnaden bidrar därför med en god helhetsverkan och 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen varvid 
bygglov kan beviljas. 
 
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 ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk.  
 
Utstakning av byggnader ska ske innan byggnadsarbeten påbörjas. 
Utstakning får ske i egen regi mot fastställda ritningar. 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.  
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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 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkommen 2020-09-22 
 Situationsplan, inkommen 2020-11-10 
 Planritning, inkommen 2020-11-10  
 Fasadritning, inkommen 2020-11-10 
 Förslag till kontrollplan, inkommen 2020-11-10 

 
Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 
 
Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Planritningar 
 Fasadritningar 
 Fastställd kontrollplan 
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Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  XXX 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes Tidningar 
  GIS (kartan) 
  Skatteverket 
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SBN § 162  Information om kommande ärende gällande ansökan 
om förhandsbesked 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. Ärendet tas upp för 
beslut på nästa nämnd i februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Fastigheterna XXX och XXX är idag två skogsfastigheter med 
en sammanlagd areal om ca 1400 hektar. 
 
Området som är aktuellt för förhandsbesked är beläget i anslutning till en 
grusväg vid namn Ytterboda i öst och Dalälven i väst med ett avstånd på 
100 m till strandkanten som också är gränsen för strandskyddet. Den nya 
fastigheten kommer ha en areal om 87 000 m2. Marken är relativt plan och 
utgörs idag av ung tallskog. 
 
Enligt ansökan om förhandsbesked är tanken att 8000 m2 av fastigheten ska 
användas som tomt med bostadshus, 17000 m2 till hagar med ridbana och 
stall, 17000 m2 till betesmark och resterande 45000 m2 för odling. 
 
Sökande har i ansökan uppgett ett bostadshus upp till två våningar med en 
byggnadsarea om ca 280 m2. Enligt beskrivning och inspirationsbild 
inlämnad 2020-09-29 har sökande beskrivit det framtida bostadshuset som 
ett vinkelhus i ett plan med sedumtak och fasad av betong och sibirisk lärk 
med inspiration från krematoriet i Gävle. 
 
Den tilltänkta fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför 
detaljplanelagt område och ligger inom riksintresse för friluftsliv och rörligt 
friluftsliv. 
 
I kommunens nya översiktsplan som antagits 2020-04-29, framgår att 
området ska omfattas av strategin för landsbygd. Av översiktsplanens 
riktlinjer framgår bland annat att: 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2020/422 

 

• Anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, areella näringar och 
annan landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas 
i närheten av värdefulla naturområden som är känsliga för störningar. 
 

• Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, 
natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet 
ska beaktas vid bebyggelseutveckling. 
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• På landsbygden ska pågående markanvändning fortgå om inget annat 

anges i karta eller text. Enstaka bostadshus kan prövas genom 
förhandsbesked och bygglov förutsatt att VA-försörjningen säkerställs. I 
annat fall regleras bebyggelse och anläggningar genom detaljplan. 
 
• Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga bystrukturer och 
husgrupper. Anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse, vägar, 
topografi, vegetation och vatten samt bevara landskapsbilden och 
kulturmiljövärden genom en medveten placering och skala. 
 

• Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny bebyggelse till 
befintligt bebyggelsemönster och dess täthet. Ny bebyggelse bör inte 
placeras så att byar växer ihop eller där det stör ett värdefullt 
landskapsparti. 
 

• Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. Ta stöd av 
rumsbildande element såsom skogsbryn, sluttningar eller platser med 
markerad terräng för att få bebyggelsen att bättre smälta in i landskapet. 
Bebyggelsen ska upplevas vara en självklar del av dess omgivning. 
 

• Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det öppna landskapet och 
utblickar ska bevaras. Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör 
undvikas. 
 

• Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och värdeskapande 
förutsättningar. Bevara naturliga nivåskillnader och undvik 
markarbeten. Bevara träd och annan vegetation som bebyggelsen kan 
integreras i och omslutas av. 
 

• Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller utformning av 
ny bebyggelse, tillbyggnader eller förändring av befintlig bebyggelse. 
Bebyggelsens utformning avseende form, detaljer, materialval och 
färgsättning har betydelse för hur den nya bebyggelsen upplevs och 
passar in på landsbygden. 

 
Berörda sakägare och remissinstanser har getts möjlighet att yttra sig över 
inkommen ansökan. Synpunkter har lämnats in från Gästrike vatten, 
Gästrike återvinnare, Länsstyrelsen, Skutskär-Älvkarleby friluftsfrämjande 
samt fastighetsägare till en angränsande fastighet. Ett internt remissyttrande 
från miljöavdelningen på kommunen har också inkommit. 
 
Gästrike Återvinnare har framför att de idag åker på vägen som passerar 
området och att det inte ser något problem att hämta kärl för hushållsavfall 
om de ställes ut längs med vägen. 
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Gästrike Vatten har fått information om att området inte kommer att 
omfattas av verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten och att 
Älvkarleby kommun förespråkar enskild lösning. 
  
Miljöavdelningen på Älvkarleby kommun har granskat ett inlämnat förslag 
för ett minireningsverk. En avloppsanläggning bedöms kunna anläggas, val 
av efterpolering och utsläppspunkt efter minireningsverket måste redovisas 
med underlag för att tillstånd ska kunna ges. Fastigheten ligger nära 
naturreservat och natura 2000-område, vilket behöver has i åtanke med 
utsläppspunkt. Miljöavdelningen har ingen information om kända problem 
med vatten i området, dock är det upp till sökande att kontrollera tillgången 
och kvalitén och lämna in ansökan om enskild anläggning i god tid innan 
arbetet är tänkt att påbörjas. 
 
Länsstyrelsen anser att det finns risk att föreslagen bebyggelse påverkar 
riksintressena för friluftsliv negativt och att det kommer att krävas att stor 
vikt läggs vid gestaltning och placering i bygglovet för att minska risken för 
negativ påverkan på något av riksintressena för friluftsliv. 
Samtidigt bedömer länsstyrelsen att den föreslagna bebyggelsen inte får en 
negativ påverkan på de värden som naturreservatet och Natura 2000- 
området Billudden avser att skydda. 
 
Skutskär-Älvkarleby friluftsfrämjande har framför synpunkter om 
lämpligheten att exploatera ett område som idag helt saknar bebyggelse  
och risker med att strandremsan på 100 m från fastighetsgräns kommer tas  
i anspråk av sökande och menar att avståndet från stranden bör utökas till 
200 m. 
 
Fastighetsägare till XXX har ställt sig frågande hur allemansrätten och det  
rörliga friluftslivet påverkas om området blir inhägnat och hur vägen som  
går från Ytterboda till Naturreservaten norrut kommer att påverkas. 
Fastighetsägare ställer sig också frågande om förslaget är en 
företagsetablering eller tänkt att användas för privat bruk. 
 
Sökande har kortfattat beskrivit för de sakägare som lämnat yttranden att när 
det gäller frågan om utökat avstånd till stranden har naturvårdsverket med 
flera bedömt att en strandskyddsgräns på 100 m är rimlig för att inte störa 
det rörliga friluftslivets intressen. Fastighetens placering kommer inte hindra 
tillgången på strandskyddsremsan på 100 m mot Dalälven. Gällande 
allemansrätten och det rörliga friluftslivet så kommer området för 
beteshagar hägnas in och övriga områden med odlingar får inte beträdas 
inom allemansrätten då detta kan orsaka skador. Grusvägen kommer inte 
påverkas mer än att en infart kommer att anläggas i anslutning till den nya 
fastigheten. 
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Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förhandsbesked kan medges för 
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig 
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt den kommunala 
översiktsplanen.  
 
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL och bedöms inte behöva 
föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ PBL. 
 
Då området idag utgörs av ung tallskog så kommer förslaget innebära att en 
stor del av träden kommer avverkas för att ge plats åt beteshagar och 
odlingsmarker vilket kommer ge området ett öppnare landskap.  
Länsstyrelsen har bedömt att den föreslagna bebyggelsen inte får en negativ 
påverkan på de värden som naturreservatet och Natura 2000-området 
Billudden avser att skydda. Nämnden samtycker med Länsstyrelsens 
bedömning att den föreslagna bebyggelsen inte får en negativ påverkan på 
värdena inom naturreservatet och Natura 2000-området. 
 
Berörda sakägare har ställt sig frågande till hur allemansrätten och det 
rörliga friluftslivet kommer påverkas av förslaget. Sökande har i 
kommunicering med berörda sakägare framför att han bedömer att få 
människor idag vistas i den unga tallskogen som är aktuell för 
förhandsbeskedet utan istället väljer att vistas nära strandkanten samt i 
naturreservatet med äldre skog i norr. Länsstyrelsen anser att det finns risk 
att föreslagen bebyggelse påverkar riksintressena för friluftsliv negativt och 
att det kommer att krävas att stor vikt läggs vid gestaltning och placering i 
bygglovet för att minska risken för negativ påverkan på något av 
riksintressena för friluftsliv. 
 
Nämnden är enig med länsstyrelsens bedömning att förslaget kan påverka 
friluftslivet negativt och kommer i bygglovsprövningen kräva att stor vikt 
läggs på gestaltning och placering av byggnader i bygglovet.  
 
Då området idag inte ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
den framtida fastigheten inte bedöms som lämplig att anslutas till det 
kommunala Va-nätet så är alternativet en enskild lösning. En remiss har 
skickats till miljöavdelningen på Älvkarleby kommun om ett förslag till 
enskild anläggning. En avloppsanläggning bedöms kunna anläggas men 
miljöavdelningen påminner om att det är det upp till sökande att kontrollera 
tillgången och kvalitén på vattnet, markera ut utsläppspunkt på karta samt 
lämna in ansökan om enskild anläggning i god tid innan arbetet är tänkt att 
påbörjas. 
 
Inlämnade handlingar till förhandsbeskedet innehåller bara en ungefärlig 
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placering av ny bebyggelse, exakt placering och utformning måste prövas i 
en bygglovsansökan. Nämnden anser därför att bostadsbyggnaden samt 
stallbyggnad ska kunna anordnas inom den tilltänkta fastigheten på ett 
sådant sätt att de synpunkter som framförts av berörda remissinstanser ska 
kunna tillgodoses. 
 
Sökande har beskrivit det framtida bostadshuset som ett vinkelhus i ett plan 
med sedumtak och fasad av betong och sibirisk lärk. Trots att beskrivningen 
avviker från omkringliggande bebyggelse så bedömer Nämnden att 
bostadsbyggnaden kommer passa in i miljön på platsen då närmaste gårdar 
och byggnader ligger så långt borta att förslaget inte inkräktar på dessa. 
 
Vad som övrigt framförts av sakägare anses inte utgöra en betydande 
olägenhet i plan- och bygglagens mening. Nämndens bedömning är därför 
att ställa sig positiv till att medge förhandsbesked på fastigheten. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om bygglov görs inom 2 år från 
dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Beslutet medför ej rätt att påbörja den ansökta åtgärden. 
 
Vid bygglovsprövningen kommer särskild vikt att läggas vid utformning 
och placering med hänsyn till områdets byggnadstradition, landskapsbild, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsbild. 
 
Ansökan kräver tillstånd för enskilt vatten och avlopp. 
 
Åtgärder inom samt ianspråktagande av tomtmark inom strandskyddat 
område kan kräva strandskyddsdispens. 
 
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 200331 
 Situationsplan, inkommen 200929 
 Inspirationsbild, inkommen 200929 
 Remissvar från Gästrike vatten AB, inkommen 201023 
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  Remissvar från Gästrike återvinnare AB, inkommen 201016 
  Remissvar från länsstyrelsen, inkommen 201023 
  Remissvar från miljöenheten, inkommen 201112 
  Yttrande från fastighetsägare till XXX, inkommen 201028 
  Yttrande från friluftsfrämjande Skutskär- Älvkarleby, inkommen 201022 
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SBN § 163 Enkel uppföljning oktober 
Diarienr 
SBN2020/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen för enkel uppföljning 
till och med oktober månad. 

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning oktober 
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SBN § 164 Internbudget 2021 
Diarienr 
SBN2020/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internbudget 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Internbudget 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef 
 Ekonom SBN 
 Avdelningschefer  
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SBN § 165 Mål 2021 
Diarienr 
SBN2020/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner målen för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Mål 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Avdelningschefer 
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SBN § 166 Svar på motion och medborgarförslag om uppsättning 
av övervakningskameror och vakter vid 
stationsområdena 

Diarienr 
SBN2020/49 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återlämna ärendet till kommun-
fullmäktige samt tillhörande budget då verkställande inte ses som aktuellt 
utifrån gjord utredning samt bifogad brottsstatistik. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Mats Skoglund (M) och Kenneth Lundström (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen har, efter att genomlyst konsekvenser av att verkställa 
ovan fattade beslut, konstaterat att förutsättningar för att verkställa 
uppsättande av övervakningskameror inte finns. Det bedöms att antal 
anmälda brott är för lågt för att Datainspektionen ska ge tillstånd till 
kameraövervakning.  
 
Samtidigt har en planändring av stationsområdet i Skutskär påbörjats som 
efter genomförande ger nya förutsättningar. Detta gör att nuvarande beslut 
inte ses som rimligt att genomföra eftersom kostnaderna vid ett eventuellt 
kameraövervakningstillstånd inte står i proportion till förväntat resultat. Ny 
utredning om kameraövervakning bör ske i samband med att 
stationsområdet i Skutskär byggs om. Att bedriva kameraövervakning på en 
allmän plats ställer höga krav på den som vill övervaka.  
 
Älvkarleby kommun anses i detta fall utgöra en myndighet och platsen 
allmän och måste därför ansöka om tillstånd. Datainspektionen är den 
myndighet som utfärdar tillstånd och är tillsynsmyndighet.  
 
Tillstånd för kameraövervakning ges endast, om intresset för bevakning 
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.  
Det innebär att vi som myndighet, måste bevisa genom de underlag vi 
skickar in, att det finns ett ”starkt” skäl till att bevaka området.  
 
De underlag som vi kan använda är den statistik över antalet anmälda brott 
kring respektive resecentrum, dvs, Marma, Älvkarleby och Skutskär.  
Kommunpolisen gjort en sammanställning som sträcker sig från 2016 och 
fram tills idag.  
 
Slutsats 
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Statistiken är tydlig och visar på ett lågt antal anmäla brott, och den siffran 
som sticker ut är cykelstölder. Det innebär att det blir svårt att motivera, 
med hjälp av denna statistik, behovet och det starka skälet till att bedriva 
kameraövervakning samt den kostnaden för införandet av utrustningen.  
 
Kameraövervakning kan endast ske på den plats som anmäls, dvs, platsen 
som kommunen råder över och vill bevaka. Det innebär att kamerorna inte 
får filma andra delar såsom anslutande vägar, fastigheter eller perronger.  
Datainspektionen kan ge ett tillfälligt tillstånd för kameraövervakning, t ex, 
ett år. Därefter kan de kräva in dokumentation som styrker att behovet var 
motiverat. Kan vi inte göra detta blir konsekvensen att vi kommer ha 
utrustning installerad för flera hundra tusen som vi kan vara tvungna att 
plombera och/eller montera ner för en hög summa.    
 
Kostnad 
Kostnaden för att sätta dit utrustningen samt lägga in andra insatser såsom 
bevakning av väktare kommer troligen landa på mer än det som är angivet i 
dokumentationen. 
Orsaken måste även kunna motivera investeringen som görs och de arbeten 
som krävs för att bedriva kameraövervakning.  
 
Forskning 
Det finns flera olika forskningar kring effekten av kameraövervakning och 
de har gett olika resultat.  
 
Viss forskning har visat att kameraövervakning kan ge en viss effekt, men 
man måste även ta in andra medel såsom bevakning i form utav 
väktare/ordningsvakt och polis.  
 
Annan forskning har visat att brottsligheten minskat där det är 
kameraövervakat men samtidigt har brottsligheten förflyttat sig till 
närliggande områden.  
 
Gärningsmännen har blivit bättre på att hantera kameraövervakning och kan 
lätt genom att maskera sig, inte bli igenkänd. Det gäller även att 
utrustningen ger så kvalitativa bilder som möjligt så att det till 100 % går att 
styrka att det är den gärningspersonen som utfört brottet.  
 
Framtid 
Vi måste även ta höjd för att Resecentrum i Skutskär kommer att byggas om 
inom en snar framtid. Det innebär att om, vi har installerat utrustning, 
kommer vi behöva ändra, dels vår ansökan till Datainspektionen samt bygga 
om så att den kan anpassas till den nya ytan.  

 
Beslutsunderlag 
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 Beslut KF § 60 200617 
 Bilaga 1, förslag till trygghetsskapande åtgärder 
 Beslut KF § 59 200617 
 Statistik från Polismyndigheten 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
 Ekonom SBN 
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SBN § 167 Val av ny ledamot och ersättare i föreningsutskottet 
Diarienr 
SBN2020/2 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1. Kenneth Lundström (M) blir ny ledamot i föreningsutskottet 
2. Hans Henriksson (KV) blir ersättare i föreningsutskottet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Annemon Piper (KV) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i 
föreningsutskottet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår att Kenneth Lundström (M) blir ledamot och 
Hans Henriksson (KV) blir ersättare. 
 
Walter Löfman (SD) föreslår sig själv som ledamot eller ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra.  
Som ledamot, Kenneth Lundström (M) eller Walter Löfman (SD) och finner 
att nämnden har beslutat att Kenneth Lundström blir ledamot. 
Som ersättare, Hans Henriksson (KV) eller Walter Löfman (SD) och finner 
att nämnden har beslutat att Hans Henriksson blir ersättare. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef (för kännedom) 
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SBN § 168 Rapport/information från verksamheten 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef menar att det har varit ett speciellt år 
och många har gjort ett fantastiskt jobb. Verksamheterna har ställt om och 
anpassa verksamheterna efter rådande situation. Passar även på att tacka 
nämnden för ett bra år med bra klimat i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordförande tackar för ett bra år och önskar god jul och gott nytt år. 
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