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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Gunvor Lugnfors (S)  
Paul Wisén (C)  
Ulf Öman (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Sandra Andersson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Frida Larsson (M)  Mats Skoglund (M) 
Walter Löfman (SD)  Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Roger Wilund (S)  
Jan-Erik Molander (S)  
Klas-Göran Johansson (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Kristina Freerks (C)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Fredrik Eriksson Svens  Teknisk chef 
Robin Nilsson 113 – 119, 132 Gatuingenjör 
Joakim Asplund 113 – 119 Fastighetsförvaltare 
Nina Engevi 119 Miljöinspektör 
Caroline Persson 120 Bygglovshandläggare 
Frida Vikander 120 - 126 Bygglovshandläggare 
Tommie Vilhelmsson 121 - 126 Byggnadsinspektör 
Sofie Åberg 127 Kommunarkitekt 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 113 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 114 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Föreningsutskottet 210906 

 Arbetsutskottet 210927 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 115 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 211004 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 116 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 210828 - 210930 

6



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 117 Meddelanden - enbart som information till nämnden 
Diarienr 
SBN2021/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Meddelanden 210828 - 210930 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 118 Fiskeförbud vid kommunala badbryggor 
Diarienr 
SBN2021/69 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om ett 
tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna som avser fiskeförbud från bryggor 
på kommunala badplatser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen har fått in önskemål om fiskeförbud då människor 
kan skada sig på krokar och linor. Nya skyltar ska sättas upp vid 
badplatserna. 

 
Beslutsunderlag 
 Lokala ordningsföreskrifterna 
 Lista på kommunala badplatser med bryggor 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 119 Information om lägesbilden gällande aktivitet för att 
minska vildsvinsstammen 

Diarienr 
SBN2021/2 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nina Engevi, miljöinspektör informerade om den gemensamma 
vildsvinsjakten under samma helg, 26-28 november i de tre kommunerna 
Älvkarleby, Tierp och Östhammar. 

9



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 120 Information om två nya tillsynsområden 
Diarienr 
SBN2021/2 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Caroline Persson, bygglovshandläggare informerade om två nya 
tillsynsområden inom bygglovsavdelningen. IMD = Individuell mätning och 
debitering av uppvärmning och tappvarmvatten och Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 121 Tillbyggnad av industribyggnad (maskinsal) 
Diarienr 
2021/657 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad (maskinsal) inom fastigheten XXX, enligt 
ansökan. 
 
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 
 
Avgift för bygglov: 58 300 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinsal) 
inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 
 
Tillbyggnaden uppförs med en byggnadsarea om 1248 m2 och en bruttoarea 
om 3744 m2.  
 
Byggnaden uppförs i tre våningar med en byggnadshöjd om 15 meter. 
 
Tillbyggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av plåt samt 
papp. Fasaden består av sandwichelement av plåt som färgas grå. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Industriområde för Skutskärs Bruk, X
XX M.fl, med aktbeteckning 03-P00/44, som vann laga kraft 
2000-09-13. 
 
Enligt den gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av tung 
industri.  
Högsta byggnadshöjden uppgår till 100 meter. 
Strandskydd om 100 meter gäller för området. 
 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan bedöms vara planenlig. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan anses vara planenlig.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Av 9 kap 30 § PBL framgår bland annat att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk 
som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. 
 
Efter granskning av ärendet görs bedömningen att sökt åtgärd 
överensstämmer med gällande detaljplan. 
 
Tillbyggnadens placering anpassas väl till befintlig bebyggelse samt 
användning bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen i 
plan- och bygglagens mening.  
 
Strandskyddsdispens har beviljats för åtgärden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap PBL, varvid bygglov kan beviljas för 
åtgärderna. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.  
 
Sökande uppmärksammas 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. 
 
Tillbyggnaden får stakas ut i egen regi mot fastställda ritningar. 
Om byggherren vill att tillbyggnaden ska stakas ut av kommunen ber vi er 
kontakta samhällsbyggnadskontoret i Gävle kommun för att bestämma 
lämplig tidpunkt i god tid innan byggstart, dock senast 10 dagar innan 
önskat datum för utstakning. www.gavle.se. 
 
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 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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 2021-08-16 
  Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2021-09-09 
  Situationsplan, inkommen 2021-09-09 
  Planritningar, inkommen 2021-09-09  
  Fasadritningar, inkommen 2021-09-09 
  Sektionsritning, inkommen 2021-09-09  

Beslutet lämnas till 
  Sökande/Fastighetsägare 
  Kontrollansvarig 
 
Bilagor till beslut 
  Situationsplan 
  Planritningar 
  Fasadritningar 
  Sektionsritning 
  Kallelse till tekniskt samråd  
 
Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  XXX 
 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes Tidningar 
  GIS (kartan) 
  Skatteverket 

 

 

13



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 122 Beslut om avslut av ärende, Marma 
Diarienr 
2012/330 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsluta ärendet utan vidare åtgärd då 
föremål har avlägsnats från platsen i enlighet med föreläggande 201005 § 120. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om klagomål på ovårdad tomt inkom till bygg- och miljökontoret 
2012-05-30. 2017-08-25 gjordes en syn på plats där det konstaterades att 
tomten var i ovårdat skick. Klagomålet kommunicerades därefter med 
fastighetsägaren där de gavs möjligheten att komma in med en skriftlig 
redogörelse för hur de ska åstadkomma rättelse. Svar från fastighetsägare 
inkom inte. 2019-04-09 gjordes en ny syn på plats med tillhörande 
fotodokumentation.  
 
Vid uppföljningen av föregående beslut om åtgärdsföreläggande 190909  
§ 121 konstaterades det vid platsbesöket 2020-09-08 att vissa föremål har 
avlägsnats från platsen men att föreläggandet inte följts fullt ut och det är 
anledningen till ett nytt åtgärdsföreläggande. 
 
Vid syn på plats med tillhörande fotodokumentation 2021-09-17 görs 
bedömning att åtgärdsföreläggandet har följts och att tomten är i vårdat skick.  
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömning att föreläggandet har följts och att 
tomten nu är i vårdat skick.  
 
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. 
 
Ni uppmärksammas på att tomten även framöver ska hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för 
omgivningen eller trafiken inte uppkommer enligt 8 kap 15 § plan- och 
bygglagen. 
 
Beslutet om att avsluta klagomålet rapporteras till Inskrivningsmyndigheten 
för borttagande av anteckning i fastighetsboken. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Fotodokumentation, upprättade 2021-09-17 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare 
 Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor till beslut 
 Bild 1, 2, 3, 4, 5 och 6 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 123 Beslut om avslut av ärende, Medora 
Diarienr 
2017/769 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsluta ärendet utan vidare åtgärd då 
åtgärden avlägsnats från platsen i enlighet med föreläggande 201005 § 118 
samt att störningen bedöms ha undanröjts. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-10-19 fått in ett klagomål gällande 
olovligt uppförd tillbyggnad.  
 
Kontoret skickade 2018-10-09 information om klagomålet och bad 
fastighetsägaren att komma in med ett skriftligt yttrande med information 
om vad som byggts på fastigheten samt storleken på det som byggts.  
 
Svar från fastighetsägaren inkom därefter med information att de köpte 
radhuset för 14 år sedan och det har funnits en altan på baksidan så länge 
den tidigare ägaren ägt huset. Våren 2015 var de tvungen att renovera 
altanen då den var rutten samt att de valde att glasa in den på befintlig 
platta.  
 
Kontaktuppgifter till klagande inkom 2018-12-19.  
Vid granskning av kommunens ortofoto från 2015 syns det att tidigare 
tillbyggnad var uppförd under huvudbyggnadens takfot med pulpettak. Vid 
2017 års ortofoto framgår det tydligt att ny tillbyggnad uppförts med ett 
sadeltak som ansluter till det befintliga bostadshusets tak.  
 
Syn på plats utfördes 2019-04-09 med fotodokumentation konstaterades att 
tillbyggnad av uterum var påbörjad samt färdigställd.  
 
Vid kontroll i kontorets bygglovsregister konstaterar vi att det inte finns nå
gon ansökan om bygglov eller anmälan för tillbyggnad av kedjehus på fasti
gheten XXX. 
  
Tomten omfattas av detaljplan för Norra Skutskär, XXX Mfl-Delplan 6 me
d aktbeteckning: 03-87:180 som vann laga kraft 1987-05-22.  
 
Enligt den gällande detaljplan utgörs marken öster om huvudbyggnaden av 
prickad mark (mark som inte får bebyggas). Då hela tillbyggnaden är 
placerat på prickad mark saknas förutsättningar att bevilja bygglov i 
efterhand och det är anledningen till rättelseföreläggande.  
 
Vid uppföljningen av föregående beslut om rättelseföreläggande 190909  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

§ 123 konstaterades det vid platsbesöket 2020-09-08 att tillbyggnaden ej 
rivits och nytt rättelseföreläggande upprättades. 
 
Vid besök på plats med fotodokumentation 2021-09-17 konstaterades att 
tillbyggnaden har demonterats i sin helhet i enlighet med föreläggande 
201005 § 118. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att tillbyggnaden demonterats i enlighet 
med föreläggande och att åtgärden inte längre utgör en olägenhet för 
omgivningen. 
 
Upplysningar 
Beslutet om att avsluta klagomålet rapporteras till Inskrivningsmyndigheten 
för borttagande av anteckning i fastighetsboken.  
 
Bygglov eller anmälan krävs fortsättningsvis vid uppförande av 
tillbyggnation.  

 
Beslutsunderlag 
 Fotografier, upprättade 2021-09-17 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare 
 Klagande (delgivningsrutin) 
 Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor till beslut 
 Bild 1 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

SBN § 124  Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och 
miljödomstolen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 § lagen om viten 
(1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen, PBL, ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite om 25 000 kronor 
(tjugofemtusen kronor) av byggnadens ägare till fastigheten XXX, 
XXX med organisationsnummer XXX. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll inkom gällande aggregat 
FTX1 på adressen XXX inom fastigheten XXX, Älvkarleby 
kommun. 
 
Enligt föregående protokoll framkom att ny besiktning borde vara utförd 
senast 2015-11-13. 
 
2019-12-30 skickades en kommunicering till fastighetsägaren med 
information samt uppmaning att låta utföra en ny funktionskontroll av 
ventilationssystemet och inkomma med protokoll för detta. 
 
Någon ny OVK-besiktning utfördes inte och åtgärdsföreläggande 
upprättades. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreläggande ska vara uppfyllt två 
månader från datum då beslutet vann laga kraft. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut delgavs genom polisdelgivning  
2021-04-07 och vann laga kraft 29 april varpå rättelse skulle vidtagits senast 
den 29 juni 2021. 
 
Något protokoll har fortsättningsvis inte inkommit och föreläggandet har 
därmed inte åtföljts. 
 
Byggnadens ägare kommer få möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen 
innan beslut om att ansöka om utdömande av vite fattas.  
 
Motivering 
Vid sidan av 11 kap. plan- och bygg lagen, PBL, skall lag (1985:206) om 
viten tillämpas på vitesförelägganden. Av 6 § lag (1985:206) om viten 
framgår att frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på 
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om 
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den 
myndighet som har prövat denna fråga i första instans.  

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2019/1006 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att frågor om utdömande av vite prövas av 
Mark- och miljödomstolen.  
 
Efter att ett beslut om vite har tagits, har Samhällsbyggnadsnämnden efter 
eget gottfinnande att besluta huruvida en ansökan om vitets uttagande skall 
göras eller inte. Det finns inte några i lag angivna riktlinjer för hur detta 
beslut skall göras, utan myndigheten får i varje särskilt fall själv bestämma 
vilka faktorer som ska vara vägledande. I denna bedömning får således 
lämplighets- och skälighetsöverväganden ingå. I det aktuella fallet bedömer 
bygg- och miljökontoret att ansökan om utdömande av det fasta vitet om 
100 000 kronor är skäligt då fastighetsägarna haft en rimlig tid på sig att 
vidta rättelse samt att demontering inte utförts 

Beslutsunderlag 
  Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande med vite § 15 
  Delgivningskvitto från byggnadens ägare 

Beslutet lämnas till 
  Byggnadens ägare XXX (Delgivningsrutin) 
  Mark- och miljödomstolen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

SBN § 125  Åtgärdsföreläggande om utförande av ny kontroll av 
ventilationssystem 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att förelägga byggnadens ägare (taxerad ägare) inom fastighet 
XXX,XXX med organisationsnummer XXX att 
vid vite om 25 000 kr (tjugofemtusen kronor), se till att senast två månader 
från datum då beslutet vann laga kraft, låta utföra kontroll av byggnadens 
ventilationssystem med aggregatbeteckning FTX 1. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Walter Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll inkom gällande aggregat 
FTX1 på adressen XXX inom fastigheten XXX, Älvkarleby 
kommun. 
 
Enligt föregående protokoll framkom att ny besiktning borde vara utförd 
senast 2015-11-13.  
 
2019-12-30 skickades en kommunicering till fastighetsägaren med 
information samt uppmaning att låta utföra en ny funktionskontroll av 
ventilationssystemet och inkomma med protokoll för detta.  
 
Någon ny besiktning utfördes inte och Samhällsbyggnadsnämnden fattade 
beslut om åtgärdsföreläggande 210211 § 15. 
 
Något nytt protokoll har fortsättningsvis inte inkommit till och det är 
anledning till detta åtgärdsföreläggande. 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden 
kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) 
och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande 
besiktning).  
 
Genomförs inte OVK i enlighet med de tidsfrister som gäller för olika typer 
av lokaler har nämnden möjlighet att förelägga byggnadens ägare att låta 
utföra ventilationskontrollen enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen, 
förkortad PBL.  
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2019/1006 
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Föreläggandet får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § PBL. 
 
Upplysningar 
Anteckning i fastighetsboken finns fortsättningsvis hos inskrivnings- 
myndigheten till dess att föreläggandet åtföljs och nytt godkänt protokoll 
inkommer. 
 
Kontrollen av ventilationssystemet ska enligt 8 kap, 25 § PBL utföras av en 
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad enligt EG nr.765/2008. 
 
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 
  Senaste protokoll för OVK, inkommit 2019-12-30 

Beslutet lämnas till 
Byggnadens ägare (taxerad ägare) XXX (Delgivningsrutin) 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-10-11  
 
 
 

SBN § 126  Nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnad 
samt rivning av befintlig byggnad samt 
komplementbyggnader 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av 
fritidshus med komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av 
befintlig byggnad samt komplementbyggnader inom fastigheten  
XXX. 
 
Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser utfart 
över allmän platsmark, kulör samt att detaljplanens gränser inte stämmer 
överens med fastighetens gränser. Åtgärderna bedöms dock utgöra liten 
avvikelse mot gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b §.   
 
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar 
 
XXX är kontrollansvarig för åtgärden.  
 
Avgiften för lov tas ut med 22 403 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med komplement- 
byggnad samt rivning av befintlig byggnad samt komplementbyggnader 
inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 
 
Inom den 1909 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och två 
komplementbyggnader samt del av komplementbyggnad vilka avses att 
rivas. 
 
Fritidshuset avses att uppföras med en byggnadsarea om 122 m2.  
 
Garaget avses att uppföras med en byggnadsarea om 68 m2.  
 
Huvudbyggnaden avses att uppförs i två våningar med en byggnadshöjd  
om 4,5 m. 
 
Huvudbyggnaden avses att förses med taktäckningsmaterial av plåt med en 
taklutning om 40o. Fasaden avses bestå av träpanel i kulör tjärnvitrol. 
Tillfartsväg avses att placeras mot XXX i fastighetens nordöstra del. 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2021/387 
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Fastigheten omfattas av detaljplan för Sandområdet, XXX, M.fl, 
med aktbeteckning 0319-P01/2, som vann laga kraft 2000-05-11. 
 
Enligt den gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av 
bostäder som uppförs fristående. 
 
Fastigheten bebyggas med 200 m2.  
 
Högsta byggnadshöjd får uppgå till 4,5m och taklutning ska vara mellan  
10 resp 40o. Fasad ska utgöras av träpanel eller puts med fasadfärg av 
faluröd eller NCS tradition. Takform ska utgöras av sadel eller mansardtak 
med material av tegel, slätplåt eller papp. 

Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser tillfartsväg över mark som 
enligt detaljplanen utgörs av allmän platsmark i form av Natur. Fastigheten 
stämmer inte överens med detaljplanen. Byggnadernas färg avviker från 
detaljplanen då det är angivet som tjärnvitrol och av detaljplanen framgår att 
fasadfärg ska utgöras av falu röd eller enligt NCS tradition. 
 

 

Kommunicering av ansökan har skickats till berörda sakägare. 
Fastighetsägarna till XXX ställer sig positiv till åtgärden. Övriga sakägare 
har inget att erinra mot åtgärden.  
 
Sökande har därefter lämnat in en skrivelse där de poängterar att utfarten m
ot XXX är mycket smal och olämplig tillfartsväg som vid anslutning till X
XX är kantad av parkering(husbil) och ett boningshus som gör att siktförhål
landena är direkt farliga. Vidare framhåller sökande att  
för att överhuvudtaget se om någon bil kommer på XXX måste halva bilen 
köras ut vägbanan. Denna in/utfart kan därmed inte anses uppfylla de krav 
på god trafiksäkerhet som Plan- och bygglagen föreskriver.  
Sökande bedömer att anslutning till XXX knappast påverkar några 
allmänna intressen negativt och att det möjliggör för en trafiksäker lösning. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att avvikelserna bedöms som liten mot 
gällande detaljplan enligt 9 kap 31 b § PBL och att de går i linje med den 
kommande förändringen i området.           
 
Avgift 
Avgiften utgör 22 403 kronor. 
 
Avgiften har reducerats med 4 397 kr vilket utgör 2/5(två femtedelar) av 
lovagiften eftersom handläggningstiden om tio veckor har överskridits med 
två veckor. Avgiften för startbesked har inte reducerats. 
 
Avgift är fastställd enligt den taxa som Kommunfullmäktige antagit och 
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finns att läsa på kommunens hemsida. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.  
 
Sökande uppmärksammas 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.  
 
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 

24



  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-10-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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 2021-04-14 
  Situationsplan, inkommen 2021-07-21 
  Planritning garage, inkommen 2021-04-14 
  Fasadritningar garage, inkommen 2021-04-14 
  Sektionsritning garage, inkommen 2021-04-14 
  Planritning fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Fasadritningar fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Sektionsritning fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Yttrande från Sökande, inkommen 2021-07-21 
  Kommunicering med sakägare, 2021-09-14 
  Yttrande från sakägare, inkommen 2021-09-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Grönberg (S) föreslår att bygglov beviljas. 

Beslutsgång 
Magnus Grönberg (S) ställer förvaltningens förslag att avslå bygglovet mot 
sitt förslag att bevilja bygglov och finner att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att bevilja bygglov. 

Beslutet lämnas till 
  Sökande  
  Fastighetsägare  
 
Bilagor till beslut 
  Situationsplan 
  Planritningar 
  Fasadritningar 
  Kallelse till tekniskt samråd  
 
Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  XXX  
 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes Tidningar 
  GIS (kartan) 
  Skatteverket 
  SCB 
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SBN § 127 Ansökan om planbesked 
Diarienr 
2021/488 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1. planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap. 2 § 
2. en detaljplaneläggning kan vidtas för Harnäs 11:1. Slutgiltig 

planavgränsning sker när planarbetet påbörjats 
3. detaljplanen kan vinna laga kraft år 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen ansöker om planbesked för tillskapande av 
industrimark i Bultbo. Området är delvis översiktsplanelagt för ändamålet. 
Länsstyrelsen framförde synpunkter under första samrådet av 
översiktsplanen, vilket resulterade i att en naturinventering har vidtagits för 
det översiktsplanerade området. Naturinventeringen visade på riklig 
förekomst av fridlysta arter såsom bland andra blåsippor och vitryggig 
hackspett. Länsstyrelsen hade även invändningar efter andra samrådet, 
vilket framkommer i det granskningsyttrande som följer Översiktsplan 2050 
efter antagandet. Här påpekar myndigheten att hänsyn måste tas till 
friluftslivsintressen och den mosaik av våtmarker som finns i området, vid 
detaljplaneläggning.  
 
Det område som är översiktsplanelagt kan prövas i detaljplaneläggning för 
att tillskapa industrimark. Väganslutning till området finns. Vid 
planläggning måste hänsyn tas till intressen som nämns ovan. Om platsen 
ska tas i anspråk för industri måste verksamhetsområde för VA också 
inrättas. 
 
Det område som planbeskedsansökan också avser utanför översiktsplanlagt 
område, norr om Bultbotippen, bör inte detaljplaneras för industri. Motivet 
är en känd större lokal med vitryggig hackspett i och nära området.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning måste tas fram tidigt i detaljplanearbetet. 
Denna är ganska omfattande och kommer uppskattningsvis att kosta några 
hundratusen kronor. Beskrivningen måste till då det är industriändamål som 
skapas, och speciellt i ett område med fridlysta arter och många vattendrag. 
I ett skede av planläggningen måste också tillstånd sökas hos länsstyrelsen 
för att kunna ta i anspråk mark med skyddad flora och fauna. Det finns även 
biotoper i området (stenmurar och diken etcetera) som även de kräver 
tillståndsansökan hos samma myndighet, om de påverkas av planläggning 
och exploatering. 
 
Då Bultbotippen finns i anslutning till utvecklingsområde för industri kan 
det också krävas en konsultutredning, av potentiella föroreningar i tippens 
närområde. 
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Beslutsunderlag 
 Begäran om planbesked 
 tjänsteskrivelse 

 
Beslutet lämnas till 
 Tekniska avdelningen 
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SBN § 128 Information om remissen för bildande av naturreservat 
Gårdskärskusten 

Diarienr 
SBN2018/60 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sofie Åberg, kommunarkitekt informerade om remissen från Länsstyrelsen 
gällande ”Bildande av naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och 
Tierps kommun”.  
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det 
blivande naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun. 
Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat ska 
Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. 
Kommunfullmäktige kommer att yttra sig över remissen till Länsstyrelsen. 
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SBN § 129 Internhyror 2022 
Diarienr 
SBN2021/76 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstå 
indexreglera internhyrorna för 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2020 beslutades att kommunens interhyror skulle regleras enligt 
beslutad internhyresmodell. Detta för att alla verksamheter skulle få en fast 
hyra, oavsett verklig kostnad, för att få en bättre bild av sin ekonomi. Dessa 
hyror beslutades för en treårsperiod, med årlig indexreglering. 
 
Då vi ser att verkliga kostnader är lägre än den satta hyran föreslår Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att avstå indexreglera hyrorna för kommande år. 
År 2022 kommer nya hyror att sättas för perioden 2023-2026 och där får 
hänsyn tas till det verkliga utfallet under innevarande period. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomichef 
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SBN § 130 Delårsrapport 
Diarienr 
SBN021/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna  
1. redovisningen av delårsrapporten  
2. uppföljningen av internkontrollplan 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden 
 Uppföljning av internkontrollplan 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
 Ekonom SBN 
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SBN § 131 Samtyckande till Bandyhall 
Diarienr 
SBN2021/75 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar samtycka till att Skutskärs IF Bandy 
bygger en bandyhall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skutskärs IF Bandy planerar att bygga en inomhushall till säsongen 
2022/23. Detta kommer att göras om man beviljas bidrag från olika fonder 
och från Svenska Bandyförbundet. För att söka dessa bidrag krävs ett 
samtyckande från kommunen. Ett samtyckande innebär inga åtaganden för 
kommunen utan medger endast att man står bakom att hallen byggs. 
Bandyföreningen ansvarar själv för kostnaden samt för att ansöka om 
tillstånd samt nödvändiga myndighetsbeslut. 
 
Om hallen byggs kommer även nuvarande läktare, med tillhörande 
utrymmen, att rivas. Kommunen äger dessa byggnader men 
Bandyföreningen står för alla kostnader. 
 
Bandyn bedömer att anläggningen inte kommer att byggas om det inte 
beviljas externa bidrag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 
Beslutet lämnas till 
 Teknisk chef 
 Kultur- och fritidschef 
 Skutskärs IF Bandy 
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SBN § 132 Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Robin Nilsson, trafik- och gatuingenjör informerad om att hela 
trafiksituationen kring Rotskärsskolan ska ses över. 
 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att tekniska 
avdelningen nu är fullt bemannade och arbetet har kommit igång bra. 
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