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ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-08  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-11-08 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Birgitta Thunholm (C)  Paul Wisén (C) 
Frida Larsson (M)  Mats Skoglund (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Roger Wilund (S)  
Jan-Erik Molander (S)  
Börje Matsson (KV)  
Georges Alsawiri (KD)  
Walter Löfman (SD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Tommie Vilhelmsson  Byggnadsinspektör 
Sofie Åberg 142 Kommunarkitekt 
Gunvor Pettersson   
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 133 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring: 
 
Utgår: 
 Punkt nr 5, Redovisning av delegationsbeslut. 
 Punkt nr 7, Byggsanktionsavgift för nybyggnad av spiketält (Hus 1) 
 Punkt nr 8, Byggsanktionsavgift för nybyggnad av spiketält (Hus 2) 
 Punkt nr 9, Bygglov och startbesked gällande nybyggnad av två spiketält 
 
____________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 134 Delgivning av Au-protokoll 2021-10-25 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll 2021-10-25. 
 
____________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 135 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens godkänner redovisningen efter tillägg av 
ansvarig chef för de tre nya ärendena som kommit till Samhällsbyggnads-
nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För medborgarförslag om spontanidrott för ortens barn och ungdomar blir 
Fredrik Eriksson Svens ansvarig chef och arbetsutskott vill ha ett yttrande 
senast på arbetsutskottet i maj 2022. 
 
För motion gällande Östangård blir Bert-Ola Dahlgren ansvarig chef och 
arbetsutskott vill ha ett yttrande senast i januari 2022. 
 
För motion angående effektivisering och utveckling av fastighetsdrift 
gällande kommunala fastigheter blir Bert-Ola Dahlgren ansvarig chef och 
arbetsutskott vill ha ett yttrande senast i april 2022. 
 
Arbetsutskottet önskar en lägesrapport i februari 2022 av det bifallna 
medborgarförslaget om belysning längs cykelvägen vid Långgatan och 
Älvbodavägen. 
 
Revidering av trädfällningspolicy redovisas på arbetsutskottet i april 2022. 
Ansvarig Fredrik Eriksson Svens. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 2021-10-04. 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef B-O Dahlgren 
 Teknisk chef F Eriksson Svens 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 136 Meddelanden - enbart som information till nämnden 
Diarienr 
2021/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 Meddelanden 2021-10-11 – 2021-10-20 
 
____________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 137 Medborgarförslag om att sänka hastigheten i Gårdskär 
till 40 km/h 

Diarienr 
2021/52 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget då denna 
sänkning ingår i redan fattade beslut om hastighetssänkning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har skickat ett medborgarförslag om att sänka 
hastigheten i Gårdskär till 40 km/h till Samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från utredningssekreterare 
 Christina Bejerfjord, daterad 2021-10-13. 
 Beslut SBN § 109 2021-09-06 
 Beslut KSAU § 98 2021-09-29 
 Beslut KF § 48 2021-06-23 
 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Medborgarförslagsinlämnaren L Hillbom 
 Kommunfullmäktige (för kännedom) 
 Förvaltningschef B-O Dahlgren 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 138 Sammanträdesplan för år 2022 
Diarienr 
2021/2 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för 
år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdesplan för år 2022. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på måndagar (med ett undantag i mars som är 
en fredag) på följande datum:  
 
Arbetsutskott Nämnd 
24 januari 7 februari   
21 februari 7 mars  
18 mars (fredag) 4 april   
25 april  9 maj 
30 maj 23 juni 
4 juli 5 september 
22 augusti 10 oktober 
26 september 7 november 
24 oktober 12 december 
28 november 
 
Arbetsutskottet 4 juli är enbart ett arbetsutskott för myndighetsutövning. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från utredningssekreterare 
 Christina Bejerfjord, daterad 2021-10-18. 
 Förslag till sammanträdesplan för år 2022. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare M Persson 
 Webben 
 Intranätet 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 139 Uppföljning av bifallen motion om att matlådor ska 
minska matsvinnet 

Diarienr 
2021/2 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden informerar kommunfullmäktige att projektet 
med kliMATlådan startade 2021-10-25. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Marie Niklasson, måltidschef meddelar att projektet med kliMATlådan för 
att minska matsvinnet startar 25 oktober 2021.  
Marie bjuds in till nämndens sammanträde 2021-12-07 för att informera 
vidare om projektet och då även presentera en månadsstatistik. 

 
Beslutsunderlag 
 E-post från Marie Niklasson 2021-10-14. 
 
____________________   

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Måltidschef M Niklasson 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 140 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-
september 2021 

Diarienr 
2021/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av enkel 
budgetuppföljning för perioden januari-september 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Magnus Grönberg redovisar enkel budgetuppföljning för 
perioden januari-september 2021. 

Beslutsunderlag 
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-september 2021. 
 
____________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-11-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 142 Rapport/information från verksamheten, kommun-
arkitekt Sofie Åberg 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och ger kommun-
arkitekt Sofie Åberg i uppdrag att bevaka ärendet vidare och att åter-
rapportera till nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunarkitekt Sofie Åberg informerar om förvaltningens yttrande över 
en remiss från Energimarknadsinspektionen gällande mark- och sjöförlagda 
kablar vid Marma strand. 
 
”Älvkarleby kommun yrkar fortfarande på att kraftledningen vid Marma 
strand ska förläggas som sjökabel. Samtidigt behöver luftledningen mark-
förläggas i och i nära anslutning till ett översiktsplanerat exploaterings-
område som återfinns strax söder om Marma strand. Det området har 
statusen landsbygdsutvecklingsområde (LIS-område) i Översiktsplan 2050. 
 
Kommunen ställer sig frågande till om inte grundläggande planer redan 
finns, för hur nu aktuella regionala förändringar av elnätet samt stamnäts-
förändringar, kommer att påverka det aktuella 130 kV-nätet i Marma. Både i 
det fall de måhända ska rationaliseras bort eller i det fall en kapacitet- 
sökning kan behövas. I det senare fallet bör nya ledningstyper kunna byggas 
med större kapacitet redan vid en omförläggning och nybyggnation. 
 
Området där sjökabel behövs är en populär regional badplats (hit kommer 
man även från andra kommuner) och här finns en småbåtshamn i omedelbar 
anslutning till befintliga luftledningar med tillhörande mycket kraftiga 
stolpar. Kommunens tekniska kontor har just aviserat att en utbyggnad av 
småbåtshamnen är önskvärd. På stranden finns en byggrätt för publik 
byggnad såsom till exempel en restaurang eller dylikt. 
 
Området söder om badstranden (se karta) är ett exploateringsområde i 
kommunens nya översiktsplan som vann laga kraft 2019. Det har också 
statusen LIS-område. Just i Marma finns inga andra LIS-områden och i 
övriga kommunen få. Som sådana är de viktiga för utveckling av lands-
bygden. 
 
Älvkarleby kommun är en mindre kommun varvid även enstaka 
bebyggelseområden kan få stor effekt på samhälls- och samhällsekonomisk 
utveckling, för kommundelar och för hela kommunen.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-11-08 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Att kunna exploatera områdena fullt ut, utan restriktioner till 
säkerhetsavstånd till luftledningen och med ett förhållningssätt där en 
försiktighetsprincip kan hållas i förhållande till risker med ström, betyder 
mycket då det är mycket attraktiva och strategiska lägen för kommunen. Att 
attrahera byggherrar blir också lättare om ledningarna mark- respektive 
sjöförläggs. 
 
Därmed anser kommunen att luftledningarna står i direkt konflikt med de 
lagakraftvunna plan- och bygglagsplanerna och konflikter finns även med 
Miljöbalken. Sammantaget de båda lagarna främst konflikter gällande: 
kommunens planmonopol, hälsa och säkerhet, naturmiljöer, estetiskt och 
attraktiva livsmiljöer samt landskapsbild. 
 
Flera statliga och regionala miljömål kan inte heller uppfyllas om 
ledningarna fortsätts ledas i luft. Området omfattas även av riksintresse vad 
gäller hushållningsbestämmelser i 3 kap. miljöbalken (turism-, natur-, 
kulturmiljö- och friluftslivsvärden) och enligt 4 kap. vad gäller riksintressen 
för rörligt friluftsliv samt naturmiljövård. Risk för påtaglig skada på dessa 
intressen finns då kraftledningen berör värdefulla natur-, kultur- och 
friluftslivsområden samt återfinns nära bebyggelse och platser där 
människor vistas under lång tid eller permanent. Eller kan komma att vistas 
i högre grad permanent genom de aktuella kommunala planerna. 
 
Ett annat riksintresse som återfinns i Marma är ett riksintresseområde för 
totalförsvaret. Detta riksintresse har ett influensområde som sträcker sig 
ända upp till orten Älvkarleby och det har stor inverkan på kommunens 
möjlighet att exploatera. Detta beror av olika vapens bullerpåverkan och den 
räckvidd det bullret har. Det bebyggelseområde som finns söder om Marma 
strand är ett av få ställen det går att exploatera på, över en stor del av 
den kommunala ytan. Militären har inga synpunkter på exploatering i det 
området. 
 
Till sist vill kommunen peka på den Europeiska landskapskonvention som 
Sverige har förbundit sig till vilken innebär att Sverige ska erkänna 
landskapets betydelse i den egna lagstiftningen samt att vi ska utveckla en 
helhetssyn på landskapets värden och hållbarhet. Ledningen löper över 
öppna vattenområden där den kan ses på relativt stora avstånd. 
Kraftledningen är ett dominerande inslag. Att förlänga koncessionstiden för 
högspänningsledningarna i ovan nämnda områden är inte att erkänna 
landskapets betydelse och värde. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-11-08 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Vi önskar att Energimarknadsinspektionen håller syn och besöker Marma 
innan beslut tas. Och Älvkarleby kommun avråder bestämt från en 
förlängning av nätkoncession eller en tillfällig sådan, i de lägen som 
framförts, vad gäller den typ som nu föreligger”. 
 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunarkitekt S Åberg 
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