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Rådrummet, kl. 13:00 — 15:30

Plats och tid

Se förteckning sid 2
Beslutande

Övriga närvarande

Se förteckning sid 2

Utses att Justera

Sylvia Lundholm
Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 1 -18
Sekreterare

Anna rankell/Annika Höök
Vidimerande

Ordförande

Justerande

BEVIS OM ANSLAG

Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Datum då anslaget sätts upp

2017-

Datum då anslaget tas ned

2017-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-18

Underskrift
Anna Tr keIVAnnIka Höök
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad

TIERPS
KOMMUN

Beslutande

2017-01-31

20

Jonas Nyberg (S)
Anna Ahlin (C)
Gunnar Jansson (S)
Sylvia Lundholm (MP)

Närvarande
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ej
tjänstgörande ersättare

Urban Blomster (V)
Jim Blomstedt (M)
Oskar Jonsson (MP)

Övriga närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Thomas Kihlström, chef Samhälisbyggnadsenheten
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
Adam Nyström, kommunarkitekt
Annika Höök, utskottssekreterare
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§1
information

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Verksamhet
Henrik Jokijärvi och Lars Ingeberg informerar om nuläget inom respektive
verksamhet, rekrytering av ny personal m.m.
Ny medarbetare Kristoffer Blomfeldt, planhandläggare, presenteras. Han
kommer att ansvara för handläggningen av detaljplaner.
Planering
Utskottets sammanträde den 18 maj 2017 flyttas till 15 maj 2017.

Ordf sign

V
7/

terandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Ck

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad

TIERPS

4

KOMMUN

2017-01-31

4

§2
Underrättelser om lantmäteriförrättningar

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga underrättelserna till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om lantmäteriförrättningar
Ks 2016.55
Handl nr 7006
Fastighetsreglering berörande Märkelsbo 1:1, Tierps-Ordsbo 1:5, Tierp
4:140, Svanby 4:14, Svanby 2:53, Bäggeby 4:51 och Bäggeby 2:27.
Ks 2016.55
Fastighetsreglering berörande Lamyra 1:12 och 1:11.

Handl nr 6973

Ks 2016.55
Handl nr 7054
Avstyckning från Grönö 2:5 samt fastighetsreglering berörande styckningslotten och Grönö s:5.
Ks 2016.55
Handl nr 7269
Underrättelse om avslutad förrättning C16575 Avstyckning från Anbo 1:2
Ks 2016.55
Handl nr 7315
Underrättelse om avslutad förrättning C16161 Fastighetsreglering berörande Skärplinge 59:1 och 59:3
Ks 2016.55
Handl nr 7229
Underrättelse om avslutad förrättning C15628 Fastighetsreglering berörande Tierp 1:1, 1:115 och Tierp 4:114 samt fastighetsbestämning berörande Tierp 1:1, 4:114 och 4:115
Ks 2017.42
Handl nr 283
Underrättelse om avslutad förrättning C16110, fastighetsbestämning Sätra
1:3 och 1:9 samt fastighetsreglering berörande Sätra 1:3 och 1:8.
Forts.
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§ 2 forts.
Handl nr 239
Ks 2017.42
Underrättelse om avslutad förrättning C1636, fastighetsreglering berörande Dorkarby 1:6 och Västlands-Stav 4:12.
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§3
Meddelanden
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2016.1
Handl.nr 7025
Beslut enligt Kultarmiljölagen (1988:950), (KLM), om tillstånd till ombyggnad av bagarstuga till bostad, byggmagasinet Öbryhus slott, Tegelsmora
socken, Tierps kommun
Ks 2016.1
Handl.nr 7016
Beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp inom fornlämningsområde för fornlämningar RAÄ 1:1, 2:1 samt gränslinjebestämt område för Ottarshögen, fastigheterna Husby 19:1 och 13:1, Vendels socken, Tierps kommun, Uppsala län
Ks 2017.1
Handl.nr 176
Tillstånd till tillgrepp i fornlämningsområde till fornlämning RAÄ 338, Vendels socken, fastigheten Hov 1:35, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 107
Tillstånd till tillgrepp i fornlämningsområde till fornlämning RAÄ 879, Tierps socken, fastigheten Väster-Ensta 3:23, Tierps kommun
Ks 2016.413
Handl.nr 7019
Rättning av rubrik i yttrande. Rätt rubrik: Samråg enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende ny 130 kV ledning Älvkarleby — Dannemora, Älvkarleby, Tierps, Östhammars kommuner, Uppsala län
Ks 2016.1
Handl.nr 7259
Tillstånd till kameraövervakning, TrackOptic Sweden AB
Forts.
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§ 3 forts.
Ks 2016.1
Rapport från övningen Grepen 2016

Handl.nr 7034

Ks 2017.1
Handl.nr 431
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 292:1, Vendels socken, fastigheten Fembäcke 1:6, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 432
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 240 och 239, Tegelsmora socken, fastigheten Sixarby 2:5, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 318
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 272:2, Vendels socken, fastigheten Örbyhus 1:7, Tierps kommun
Ks 2017.1
Tillstånd till kameraövervakning, Bjerking AB

Handl.nr 411

Ks 2016.932
Tillstånd till kameraövervakning, Tierpsbyggen AB

Handl.nr 371

Ks 2016.791
Handl.nr 426
Information om bosättning av nyanlända 2017 samt årsplanering från Migrationsverket
Ks 2016.56
Handl.nr 399
Tillstånd till tävling för fordon på väg, Brenontrofb den 4 februari 2017
Ks 2017.21
Handl.nr 47
Begäran om yttraned över anordnanden av tävling på väg — ÅkerbySprinten
den 25 februari 2017
Migrationsverket
Ks 2016.971
Handl.nr 7029
Information om kommande boendeavveckling för direktupphandling 9 och 7
Ks 2017.1
Handl.nr 12
Missiv: Delutbetalning av statliga ersättningar ska minska kommunernas ersättningsanspråk
Forts.
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§ 3 forts.
Ks 2016.971
Handl.nr 358
Brev med information om var i landet Migrationsverket kommer att stänga
asylboenden och hur planeringen inför stängningen ser ut
Tierps kommun
Ks 2015.397
Avtal köp av tjänst Tierps kommun TEMAB

Handl.nr 6995

Ks 2017.36
Handl.nr 378
Avtal mellan Tierps kommun och Tierp Volley, avtalstid 2017-01-01 — 201712-31
Trafikverket
Ks 2017.70
Handl.nr 381
Meddelande om avslag statlig medfmansiering avseende utveckling av cykelparkering vid Klockstapeln i Karlholm
Handl.nr 380
Ks 2017.69
Meddelande om avslag statlig medfinansiering avseende utveckling av cykelparkering vid Tobo station
Ks 2017.68
Handl.nr 379
Godkännande av statlig medfinansiering avseende utvekling av cykelparkering i Söderfors
Övriga
Ks 2016.1
Handl.nr 7015
Svenska Brukshundsklubben & Brukshundservice Sverige AB
Brev med påminnelse om hur viktig brukshundsklubben är för kommunen
och vilken nytta dom gör genom att sprida kunskap om hund, stötta viktiga
samhällsfunktioner och bidra till ett aktivt hundliv
Ks 2016.1011
Regionförbundet i Uppsala län
Avtal om samverkan kring gemensam e-tjänstplattform

Handl.nr 7279

Forts.
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§ 3 forts.
Ks 2017.1

Handl.nr 11

Arbetsförmedlingen
Nya villkor för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb från och med 1 februari
2017
Handl.nr 7221
Ks 2016.1
Statistiska centralbyrån
Resultat av beräkningarna avseende den kommunalekonomiska utjämningen
för år 2017
Ks 2016.1

Handl.nr 7205

Naturvårdsverket
Rapport — Miljösignaler 2016, Mot en ren och smart mobilitet
Ks 2016.1002

Handl.nr 7193 och 7194

Regeringskansliet
Regeringskansliets skrivelse Makt, mål och myndighet — feministisk politik
för en jämställd framtid
Ks 2014.269
Kronofogden
Sekundärfördelning, beslut om utbetalning

Handl.nr 7053

Ks 2016.1
Handl.nr 7308
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
Information angående beslut om förvaltningsplan 2016-2021
Ks 2016.1
Handl.nr 7261
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Information angående beslut om förvaltningsplan 2016-2021
Ks 2017.58

Handl.nr 310

Polisen
Begäran om yttrande angående ljudnivåer vid danstillställningar arragerade
av Tobo Folkets Husförening den 4 februari och 28 oktober 2017
Forts.
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Ks 2017.1
Handl.nr 429
Förvaltningsrätten i Uppsala
Skrivelse samt checklista vid överlämnande av mål enligt socialtjänsten

Ks 2017.1
Handl.nr 404
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Informationssäkerheten i Sveriges kommuner, analys och rekommendationer
utifrån MSB:s kommunenkät 2015
Ks 2017.1
Handl.nr 407
Svensk kärnbränslehantering
Rapport — Plan 2016, kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2018-2020
Ks 2016.1
Handl.nr 7224
Statistiska centralbyrån
Resultat av beräkningarna avseende utjämning av LSS-kostnader mellan
kommuner för utjämningsåret 2017
Ks 2016.1010

Handl.nr 7235

Regeringen
Information angående att Migrationsverket har fått i uppdrag att ta fram förslag till revidering av antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till
kommuner och fördelning på länsnivå för 2017
Ks 2016.1010
Handl.nr 7236
Länsstyrelsen Uppsala län
Beslut om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Uppsala län för 2017
Handl.nr 303
Ks 2016.350
hovrätt,
Markoch
miljödomstolen
Svea
Protokoll 2017-01-03 — Mark- och miljödomstolen ger inte
prövningstillstånd gällande detaljplanen för Karlholmsstrand
Forts.
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§ 3 forts.
Ks 2016.413

Handl.nr 348
Rejlers Sverige AB
Samrådsunderlag för ombyggnationen av 70 kV-ledningen ÄLl S 1 mellan
Älvkarleby och Dannemora samt karta
Ks 2017.1
Handl.nr 372
Samordningsförbundet Uppsala län
Påminnelse, Inbjudan till medlemsdialog med Samordningsförbundet
Uppsala län
Ks 2017.633
Handl.nr 361 och 362
Försäkringskassan
Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS
Ks 2016.680
Handl.nr 5245
Flera av landets brottsofferstödjande verksamheter och medlingsverksamheter
Skrivelse om samordning för samordning för brottsofferstöd och medling
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§4
Delgivning
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Utskottet samhällsbyggnad delges:
Ks 2016.224
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall.

Handl nr 6959

Ks 2016.1
Handl nr 7071
Ansökan om tillstånd inom område med skydd för landskapsbilden enligt §
19 naturvårdslagen (1964:822), i dess tidigare lydelse. Länsstyrelsen beviljar tillstånd för nybyggnad inom område med förordnande om landskapsbildningsskydd.
Ks 2016.654
Handl nr 7112
Dom i Nacka Tingsrätt — omprövning av Bladängens dikningsföretag 1935
i Tierps kommun.
Ks 2016.653
Handl nr 7113
Dom i Nacka Tingsrätt — omprövning av Husbybäckens torrläggningsföretag 1962 i Tierps kommun.
Ks 2015.711
Handl nr 7132
Beslut om danamsäkerhetsklass för dammarna i Untra kraftverks dammanläggning i Dalälven, Tierps och Gävle kommun. Länsstyrelsen Uppsala
län.
Ks 2016.826
Handl nr 7144
Beslut om att inte pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens för
Jörsön 1:339. Länsstyrelsen Uppsala län.
Forts.
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Ks 2016.1
Handl nr 7163
Anmälan enligt 12 kap. 9 § miljöbalken om att ta jordbruksmark ur produktion samt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för fastigheten Vida
2:2 i Tierps kommun. Länsstyrelsen Uppsala län.
Ks 2016.1
Handl nr 7164
Anmälan enligt 12 kap. 9 § miljöbalken om att ta jordbruksmark ur produktion samt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för fastigheten Djupa
1:10 i Tierps kommun. Länsstyrelsen Uppsala län.
Ks 2015.711
Handl nr 7186
Underrättelse Nacka Tingsrätt angående tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder m.m. vid Untra Kraftverk, Tierps kommun, Fortum Sverige
AB. Ny tid för domens tillgänglighet på domstolens kansli satt till 8 februari 2017.
Ks 2016.618
Handl nr 7194
Beslut om att inte pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens för
Umberga 1:13. Länsstyrelsen Uppsala län.
Ks 2015.1095
Handl nr 7217
Havs- och vattenmyndighetens reviderade plan för tillsynsvägledning
inom miljöbalkens område för åren 2016-2018.
Ks 2016.916
Handl nr 7258
Underrättelse från Nacka Tingsrätt angående ansökan om tillstånd för
muddring och efterbehandling på fastigheten Tierp Karlholm 1:53 — tiden
att yttra sig över ansökan har flyttats fram t.o.m. 20 januari 2017.
Ks 2014.879
Handl nr 7270
Beslut om slutligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Björns skärgård - planer för ett kommunalt naturreservat" Tierps kommun
Handl nr 48
Ks 2017.1
Svar på begäran om uppskov med kontrollmätning av nivå i sedimentationsdamm, Annedalsmossen, Blackmyren 6:1 m.fl. i Tierps kommun Goboda 1:1 i Uppsala kommun.
Forts.
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§ 4 forts.
Ks 2016.1019
Handl nr 7501
Ny tillsynsmyndighet - Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter upphör
att gälla.
Ks 2016.55
Förrättning vunnit laga kraft — Upplanda 1:4.

Handl nr 43

Ks 2017.45
Handl nr 257
Samrådsredogörelse efter genomfört samråd mellan Biologisk Myggkontroll/NEDAB och berörda tillsynsmyndigheter.
Handl nr 232
Ks 2015.515
Protokoll från Gävle Tingsrätt - Konkurs a...1~

Ks 2016.524
Handl nr 256
Delbeslut om KOMPIS-bidrag för projektet "Gemensamt mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för Hälsingland, Gästrikland och Uppland - del 2".
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Dnr EDP 2016.1873

§5

Ändring av detaljplan för fastigheten Månkarbo 11:1

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb003
att lämna ett positivt planbesked till den sökande, samt
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för ändring av de-

taljplan för fastigheten Månkarbo 11:1 i enlighet med Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
Bakgrund
Den 8 december 2016 inkom AB Tierpsbyggen med en ansökan (Im planläggning för fastigheten Månkarbo 11:1. Fastigheten omfattar ca 2700 m2 och
ägs av den sökande. Fastighetens markanvändning regleras i byggnadsplan
D215 som BH (bostäder och handel) i I (ett) våningsplan. Genom planändring
önskar sökande möjliggöra för bostadsbebyggelse i 1.1 (två) våningsplan.
Beslutsunderlag
Ansökan om planläggning
Underlag för planbesked (2017-01-03)
Byggnadsplan D215
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Sökande skall debiteras för planbeskedet enligt den av Kommunfullmäktige
antagna Plan- och bygglovstaxan. Vid ett eventuellt fortsatt planarbete skall
planavtal upprättas mellan kommunen och den sökande.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Sökande
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Dnr EDP 2016.1875

§6

Ändring av detaljplan för fastigheten Libbarbo 1:9 samt del av Libbarbo
8:1, Örbyhus

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb003
att lämna ett positivt planbesked till den sökande, samt
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för ändring av de-

taljplan för fastigheten Libbarbo 1:9 samt del av Libbarbo 8:1 i enlighet med
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
Bakgrund

Den 8 december 2016 inkom AB Tierpsbyggen med en ansökan om planändring för fastigheten Libbarbo 1:9 samt del av fastigheten Libbarbo 8:1 i Örbyhus. Syftet med ansökan är att pröva lämpligheten av en ändring från nu
gällande H (två) våningsplan till IV (fyra) våningsplan, men inom samma
markanvändning som underliggande plan medger för.
Beslutsunderlag

Ansökan om planläggning
Underlag för planbesked (2017-01-04)
DP537
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Sökande skall debiteras för planbeskedet enligt den av Kommunfullmäktige
antagna Plan- och bygglovstaxan. Vid ett eventuellt fortsatt planarbete skall
planavtal upprättas mellan kommunen och den sökande.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Sökande
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Dnr EDP 2016.1367

§7

Förslag till antagande av ny detaljplan (DP 1057) för Kronhjortsvägen,
Tierp
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna granskningsutlåtande II, samt
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa kommunfullmäktige att anta detaljplanen DP1057 — Kronhjortsvägen för del av Tierp 2:1 och Vallskoga
1:120 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900)
Bakgrund

Den 9 juni 2014 inkom en ansökan till Tierps kommun om ändring av befintlig stadsplan D147 för ett område beläget inom Tierp 2:1 angivet som park
och plantering, i den nordvästra delen av köpingen. Utskottet för samhällsbyggnad gav 2014-10-07 § 106 Fysisk planering (numera Samhällsbyggnadsenheten) i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
Planens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostäder i den västra delen
av Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park och
plantering i huvudsak istället medger för bostadsändamål.
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) arbetades fram och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2015-12-16 (§ 172) och enligt beslutet
har samråd hållits. De yttranden som inkommit har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter arbetades planhandlingarna om till ett granskningsförslag och därefter ställdes ut för
granskning. Inkomna synpunkter sammanställdes och bemöttes i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen kom den ursprungliga detaljplanen att delas i två delar då den delen innehållandes de nya bostadsfastigheterna varit
omstridd. För att inte försena den del som berör en utökning av de redan befintliga fastigheterna bedömdes det som nödvändigt att dela detaljplanen.
Denna detaljplan omfattar de nya bostadsfastigheterna (DP 1057 - Kronhjortsvägen). I och med att den ursprungliga detaljplanens utformning kom att
ändras väsentligt hölls en ny granskning i enlighet med Plan- och bygglagen.
Inkomna yttranden har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande
II och en antagandehandling har nu arbetats fram.
Forts.
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§ 7 forts.
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900. Planprocessen följer ett så kallat normalt förfarande.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande II
Fastighetsförteckning
B arnchecklista
Naturvärdesinventering (2015-11-13)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för finansieringen av planarbetet, dock kommer planavgift
tas ut i samband med bygglov. Det kommer tillkomma kostnader för reglering
av nya bostadsfastigheter samt för utbyggnation av förlängningen av gatorna.
Ett förverkligande av planförslaget kan på sikt innebära ökade skatteintäkter
för kommunen till följd av fler invånare i kommunen. Vidare kommer kommunen att sälja mark, i form av fyra stycken tomter, vilket ger intäkter.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
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Dnr EDP 2016.0387

§8

Förslag till beslut om antagande av ny detaljplan (DP 1055) för Siggbo
handelsområde, Tierp
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande för DP 1055 — Siggbo handelsområde,
samt

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa kommunfullmäktige att anta detaljplanen DP 1055 — Siggbo handelsområde för del av fastigheterna Tierp 1:1
och Tierp 4:203 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund
Planprogrammet för Siggbobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av utskottet
Samhällsbyggnad och gav i samband med det även Fysisk planering (numera
Samhällsbyggnadsenheten) att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan
för området. Planprogrammet syftade till att utreda möjligheterna för en ny
stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt att utgöras av bostäder
men även ett handelsområde. Planprogrammet har legat till grund för arbetet
och utformningen av denna detaljplan vilken även kan ses som en första etapp
i genomförande av programmet.
Planområdet angränsar i nordvästlig riktning till ett nytillkommet område
(Siggbo företagspark) av liknande karaktär innehållandes handel, kontor och
verksamheter. Det markområde som utgör planområdet brukas idag som
jordbruksmark.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget att området planläggs för handel
(H), kontor (K) och verksamheter (Z). En trafiklösning föreslås även för att
skapa en säker trafikmiljö för både biltrafik samt gång- och cykeltrafik vid
angöring till handelsområdet.
Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan omfattning och typ som är av intresse för allmänheten har planarbetet bedrivits efter
ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som var gällande vid
planarbetets påbörjande.
Forts.
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§ 8 forts.
Planförslaget strider mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030)
på två punkter. Dels ligger området utanför de utpekade utredningsområdena
och dels tas jordbruksmark i anspråk.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Markanvisningsavtal
Dagvattenutredning (WSP 2016-04-19)
Risk- och bullerutredning (från planprogram, Tyr&is AB 2014-05-05)
Planprogram för Siggbo (2015-10-13)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planarbetet bekostas av kommunen. Kommunen bekostar även den gång- och
cykelväg som föreslås i planen och inlösen av mark för denna. Kommunen
bekostar även de trafiklösningar som kommer behöva genomföras för att
säkra en tillfart till området.
Kommunen är även huvudman för de områden som är reglerade som allmän
platsmark och ansvarar för utbyggnaden/iordningställandet av dessa.
Ekonomisk ersättning för planläggningsarbetet tas ut i form av planavgift, i
samband med mark- och bygglov.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
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Dnr EDP 2015.2041

§9

Förslag till beslut om upphävande av planuppdrag Källan och Stånkan
(ÄDP 139), Tierp
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb003
att upphäva beslut om planuppdrag för ersättning av detaljplan för fastigheterna Tierp 14:3, delar av Tierp 4:92, Tierp 14:5 samt Tierp 1:1.
Bakgrund

2015-12-16 § 173 uppdrog Utskottet samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsenheten att påbörja planarbete för en ändring av detaljplanen Dp 139 för fastigheterna Tierp 14:3, delar av Tierp 4:92, Tierp 14:5 samt Tierp 1:1.
Ett samrådsförslag godkändes av Utskottet för samhällsbyggnad 2016-06-21
§ 76 och ställdes ut för samråd under perioden 2016-08-25 till 2016-09-25.
Syftet med planändringen var att ändra användning från GATA till bostad (B)
för del av fastigheten Tierp 1:1. Under samrådet framkom att den planändring
som föreslogs inte var möjlig att genomföra på grund av ett tidigare löfte om
att kommunen skulle bygga ovan nämnda gatan.
Det ursprungliga syftet med planändringen var att minska de kommunala utgifterna genom att inte bygga gatan, när så inte blev fallet bedöms planarbetets vinster för kommunen som små och därför bedöms det inte finnas någon
anledning att genomföra planuppdraget.
Beslutsunderlag

Protokoll USB Planbesked 2015-12-16 § 173
Tjänsteskrivelse 2015-11-16
Beslut skickas till

Undertecknad planhandläggare
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Dnr EDP 2017.56-5

Nybyggnad av miljöhus på fastigheten Tierp 19:1
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för nybyggnad av miljöhus beviljas enligt ansökan.
att avgift tas ut med 15 505 kronor enligt fullmäktiges taxa samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Bakgrund

Avgiften är beräknad enligt:
Bygglov 6 645 kr
Planavgift 6 645 kr
Utstakning 2 215 kr
Sökanden önskar bygga ett miljöhus med en byggnadsarea om ca 41 m2.
Sökanden har enligt tidigare ärende, dnr 2015-2201, beslut om bygglov för
flerbostadshus på fastigheten Tierp 19:1 och Tierp 19:2. Det miljöhus som
denna ansökan gäller kommer att höra till flerbostadshuset på fastigheten.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i ÄDp 1031, som vann laga kraft 2013. Planen föreskriver uthus/garage
som markanvändningssätt på den del av fastigheten som miljöhuset är tänkt
att uppföras. Enligt planbestämmelserna får område för uthus/garage bebygggas med högst 400 m2 sammanlagd byggnadsarea ovan mark.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
Tidigare ärenden gällande nybyggnad av flerbostadshus,
se Dnr 2015-2001
Handläggarens yttrande

Forts.
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§ 10 forts.
Motivering
I tidigare ärende gällande nybyggnad av flerbostadshus är bygglov beviljat
för flerbostadshus med parkering i källarplan. Detaljplanen tillåter 14 meter
djupa hus.
Flerbostadshuset, från plan loch uppåt, håller sig inom dessa 14 meter men
utrymmet för källarplanets parkering sträcker sig längre in på fastigheten.
Detta gör att källarplanet sträcker sig in på området för uthus/garage. Ovanpå
detta utstickande källarplan har bottenvåningens lägenheter sina terrasser.
Golvnivå på terrasserna, det vill säga överkant källarplan, ligger ca 1,5 meter
över gatunivå.
Den del av terrasserna/överkant källarplan som sträcker sig ut över område
med byggrätt för uthus/garage är ca 426 m2. Byggrätten för område planlagt
för uthus/garage är 400 m2.
Det miljöhus som ansökan nu gäller har en byggyta på ca 41 m2. Befintlig bebyggelse plus miljöhuset skulle göra att området bebyggs med 467 m2 vilket
är 67 m2, ca 16,8 %, mer än vad detaljplanen tillåter.
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som
innebär liten avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med syftet
med planen.
Kommunstyrelsen har antagit ett vägledande dokument för vad som ska anses
vara en liten avvikelse, beslutat 2011-04-19 § 101, (dnr Ks2011.170). I dokumentet anges att tillåten största area kan överskridas med max 10 % eller
40 m2 om det i övrigt är lämpligt.
Den ansökta åtgärden innebär att byggnationen på området överskrider både
rekommenderad gräns för vad gäller kvadratmeter och procent, åtgärden kan
därmed inte ses som en liten avvikelse och bygglov kan inte beviljas.
Utskottets motivering
Att bygga till miljöstugan bedöms inte ha någon påverkan på trafiksäkerheten
utifrån att den inte påverkar in och utförsel av fordon från fastigheten. Miljöstugans utformning bedöms inte utgöra någon olägenhet för omgivningen.
Behoven av utrymme är förändrade med anledning av att matavfallet ska omhändertas i separata kärl.
Forts.
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§ 10 forts.
Efter genomfört grannehörande har inga synpunkter inkommit. Sammantaget
så bedömer utskottet att avvikelsen kan godkännas och att bygglovet beviljas.

Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

u terandes sign
F.--

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad

TIERPS
KOMMUN

2017-01-31

§ 11

25 0

Dnr EDP 2016.1715-14

Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lönnö 4:5
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas enligt ansökan, samt
att avgift tas ut med 19 935 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att Östen EMn är kontrollansvarig för åtgärden.
Bakgrund

Sökanden har för avsikt att uppföra ett enbostadshus med en planerad byggnadsarea på cirka 50 kvadratmeter. Byggnaden uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten. För avlopp planeras ny enskild avloppsanläggning.
Beslutsunderlag

Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
Grannehörande
Informationskarta
Tillstånd om ny enskild avloppsanläggning. Dnr: 2016-1727.
Handläggarens yttrande
Motivering

Den föreslagna lokaliseringen bedöms lämplig. Fastigheten är redan bebyggd
med bland annat ett enbostadshus. Nybyggnationen utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse i området och uppförs i anslutning till enskild väg. Nybyggnationen uppförs i närhet av tätbebyggt område där samhällsservice finns att tillgå. Avloppslösning kan ordnas genom ny enskild avloppsanläggning.
Beslut skickas till
Sökanden
Kontrollansvarige
Fastighetsägare
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Dnr TK 1788-2

§ 12

Förslag till beslut om nedsättnin av årlig avgift för tillsyn enligt miljö_
balken för fastighet
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb 020
att en sänkning av den årliga avgiften sker från 6 till 2 timmar och ska börja
gälla från och med 1 januari 2017, samt
attliellell~~» till Kommunstyrelsen i Tierps
kommun årligen ska betala för 2 timmars tillsyn enligt miljöbalken, samt
att beslutet gäller så länge verksamhet bedrivs som den gör idag, samt
att beslutet kan komma att ändras om det vid tillsynsbesök bedöms som
nödändigt att utöka tillsynstiden.
Bakgrund
Den 2 november 2016 genomförde Medborgarservice en föranmäld rutinin_
med anledning av den lantbruksverksamhet som
spektion på
är belägen på fastigheten. Verksamheten bedriver köttproduktion och har
39,95 djurenheter. Verksamheten visade god ordning och bedöms ha goda
förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav. Vid inspektionen diskuterades årlig avgift och en eventuell nedsättning av denna.
Motivering
Enligt 23§ Tierps kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, antagen av kommunfullmäktige § 120/2015, får avgift sättas ned om
det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter,
Kommunstyrelsen anser att ett tillsynsbehov kvarstår om än dock ett mindre
med anledning av tidigare tillsynsbesök som styrkt att verksamheten visar på
god ordning och kunskap. Kommunstyrelsen menar att tillsynsbehov och
handläggningstid mer än 2 timmar inte är motiverat med anledning av verksamhetens art och det bedöms således finnas särskilda skäl enligt 23 § om
nedsättning av den årliga avgiften.
Forts.
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§ 12 forts.

k

Kommunstyrelsen anser att om verksamhetens art och/eller omfattning ändras
ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten, som fattar beslut om den årliga
avgift som ska gälla för den omfattning verksamheten då bedrivs i.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr TK 2016.1784-2

§ 13

Förslag till beslut om nedsättnin av årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken för fastighe

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ushb020
att en sänkning av den årliga avgiften sker från 6 till 2 timmar och ska börja
gälla från och med 1 januari 2017, samt
att iemeeee.eeeeeeeffl, till Kommunstyrelsen i
Tierps kommun årligen ska betala för 2 timmars tillsyn enligt miljöbalken,
samt
att beslutet gäller så länge verksamhet bedrivs som den gör idag, samt
att beslutet kan komma att ändras om det vid tillsynsbesök bedöms som nö-

vändigt att utöka tillsynstiden.
Bakgrund
Den 14 september 2016 genomförde Medborgarservice en föranmäld rutininmed anledning av den lantbruksverksamhet som
spektion på
är belägen på fastigheten. Verksamheten bedriver uppfödning av köttdjur och
antalet djurenheter överstiger ej 100. Verksamheten använder sig ej av kemiska bekämpningsmedel och inga kemiska produkter förvaras inom verksamheten. Verksamheten visade god ordning och bedöms ha goda förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav.
Vid inspektionen diskuterades årlig avgift och en eventuell nedsättning av
denna.
Motivering
Enligt 23§ Tierps kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, antagen av kommunfullmäktige § 120/2015, får avgift sättas ned om
det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.
Kommunstyrelsen anser att ett tillsynsbehov kvarstår om än dock ett mindre
med anledning av tidigare tillsynsbesök som styrkt att verksamheten visar på
god ordning och kunskap.
Forts.
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§ 13 forts.
Kommunstyrelsen menar att tillsynsbehov och handläggningstid mer än 2
timmar inte är motiverat med anledning av verksamhetens art och det bedöms
således finnas särskilda skäl enligt 23 § om nedsättning av den årliga avgiften.
Kommunstyrelsen anser att om verksamhetens art och/eller omfattning ändras
ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten, som fattar beslut om den årliga
avgift som ska gälla för den omfattning verksamheten då bedrivs i.
Beslut skickas till
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Dnr EDP 2016.1648
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Ks Dnr 2016.894

§ 15

Remiss: Näringsdepartementets promemoria - Återbostadisering
.---Fäffilag4ilL &stut /

Utskottet samhällsbyggnad beslutar enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt U004
att anta bygglovhandläggarens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Bygglovhandläggarens yttrande:
"Tierps kommun har fått möjlighet att yttra sig angående Näringsdeparte_
mentets promemoria — Återbost • disering. Promemorian föreslår att en ny bestämmelse ska införas i plan- och byggförordningen:
3 kap 23 a§
Om ett utrymme i en byggnad som till övervägande del innehåller bostäder
ändras till användning som bostad, ska kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 och 4 §
plan- och bygglagen (2010:900) anpassas till och avsteg från kraven göras
med utgångspunkt från den utformning och de egenskaper som de befintliga
bostäderna i byggnaden har.
Syftet med den föreslagna paragrafen är att underlätta möjligheterna att "återbostadisera" lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att behöva
tillämpa nybyggnadskraven, som en del i insatserna för att säkra förmågan i
det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.
Tierps kommun anser att det finns fog för att införa vissa lättnader för återbostadisering, men att det lagda förslaget inte är tillräckligt genomarbetat och att
konsekvenserna inte belysts tillräckligt och inte bör beslutas i denna form. Tierps kommun anser vidare att det lagda förslaget innebär stor risk för följ ande:
e sämre rättssäkerhet
o stora svårigheter för byggnadsnämnden att utföra sitt uppdrag
• missbruk av oseriösa byggherrar
• onödig standardsänkning i bostadsbeståndet och risk för fler ohälsosamma och osäkra bostäder
forts.
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15 forts.
• försämrad bostadsmarknad för personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga
• att kommunen får betala bostadsanpassningsbidrag för att anpassa nybyggda lägenheter.
Beslutsunderlag
• Näringsdepartementets promemoria - Återbostadisering
http://www.regeringen.se/4ac454/contentassets/4301db9205274b87b7
9bb30b0e8ddb0dpm-aterbostadisering-remittering.pdf
• Handläggarens förslag till remissvar
• Sammanfattning av handläggarens förslag till remissvar
Beslut skickas till
Näringsdepartementet
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Dnr EDP 2016.1632-6

Installation av eldstad utan startbesked på fastigheten,'"
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att byggsanktionsavgift tas ut med 4 480 kr med stöd av 9 kap. 19 § i Planoch byggförordningen (2011:338), samt
att kommunstyrelsen förelä er ä aren till fastigheten
med stöd av 11 kap. 20 § i Plan.och bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast tre veckor efter att
detta beslut mottagits, lämna in följande handlingar till Medborgarservice:
- ifylld blankett, anmälan enligt PBL
- planritning som visar var i huset eldstaden har placerats.
- eldstadens fabrikat, modell och effekt.
Bakgrund
2016-10-24 inkom ett besiktningsprotokoll från sotaren att en braskasett har
installerats i befintlig öppen spis. Ingen anmälan om installation av eldstad på
angiven fastighet har kommit in till Tierps kommun.
Beslutsunderlag
Besiktningsprotokoll från sotaren, inkommet 2016-10-24.
Yttrande från byggherren, inkommet 2016-12-28.
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift.
Motivering
Enligt 6 kap 5 § punkt 3 i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det
anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Sökanden säger att hen inte fått någon uppgift från sotaren som gjort förbesiktning att anmälan skulle krävas. Dock är det tydligt i VÄS 2, (Boverkets
allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga) att installation av kassett i öppen spis är en sådan ändring som ska omfattas av anmälningsplikten.
Forts.
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§ 16 forts.
Eftersom ärendet bedöms som anmälningspliktigt behövs ett startbesked och
ett slutbesked för installationen. Tierps kommun har inte fått in tillräckliga
handlingar för att kunna bevilja startbesked eller slutbesked ännu.
Enligt 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900) får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse
inom en viss tid (rättelseföreläggande), om det på en fastighet eller i fråga om
ett byggnadsverk vidtagits en åtgärd som strider mot denna lag eller föreskrifter. 1 detta fall bör rättelse i första hand vara att handlingar lämnas in så att
start- och slutbesked kan utfärdas. I andra hand är rättelse att kasetten monteras bort.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Enligt 9 kap. 13 § punkt 2 Plan- och byggförordningen (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att installera en eldstad utan startbesked 0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. 1 prövningen om ev nedsättning ska särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av något
annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Frågan om en eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till
utskottet.
Byggsanktionsavgift: 4 480 kronor
1 samband med handläggning av startbesked kommer handläggningsavgift tas
ut enligt taxa som gällde när ärendet påbörjades, 1 108 kr.
Beslut skickas till
Fastighetsägaren

Ordf sign

Vidi sign

Sekr sign
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Dnr EDP 2016.1665-7

§ 17

Installation av eldstad utan startbesked på fastigheten~
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att byggsanktionsavgift tas ut med 4 480 kr med stöd av 9 kap. 19 § i Planoch byggförordningen (2011:338), samt
att kommunstyrelsen förelägger ägaren till fastigheten
lielleineele~med stöd av 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast tre veckor efter att detta beslut
mottagits, lämna in följande handlingar till Medborgarservice:
• ifylld blankett, anmälan enligt PBL
• situationsplan som visar vilken byggnad eldstaden installerats
• planritning som visar var i huset eldstaden har placerats.
• eldstadens fabrikat, modell och effekt.
• foto som visar avväxlingen av takbjälke.

Bakgrund
201640-31 inkom ett besiktningsprotokoll från sotaren att en eldstad har installerats. Ingen anmälan om installation av eldstad på angiven fastighet har
kommit in till Tierps kommun.
Beslutsunderlag
Besiktningsprotokoll från sotaren, inkommet 2016-10-31.
Yttrande från byggherren, inkommet 2016-12-14.
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift.
Motivering
Enligt 6 kap 5 § punkt 3 i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det
anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Sökanden säger sig ha fått uppgift från sotaren att anmälan inte skulle behövas. Dock är det tydligt i VÄS 2, (Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga) att ändring av en eldstad som kan innebära en ökad brandrisk på grund av bland annat ändrade rökgastemperaturer
är en sådan ändring som ska omfattas av anmälningsplikten.
Forts.
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§ 17 forts.
Bytet av eldstad avser både typ — från kakelugn till braskamin — samt ändrade
rökgastemperaturer. Ändringen av rökgastemperaturer var så stor att sotaren i
sitt protokoll angett att en takbjälke som var placerad mot skorstenen måste
flyttas snarast. Detta har enligt byggherrens yttrande åtgärdats.
Eftersom ärendet bedöms som anmälningspliktigt behövs ett startbesked och
ett slutbesked för installationen. Tierps kommun har inte fått in tillräckliga
handlingar för att kunna bevilja startbesked eller slutbesked ännu.
Enligt 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900) får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse
inom en viss tid (rättelseföreläggande), om det på en fastighet eller i fråga om
ett byggnadsverk vidtagits en åtgärd som strider mot denna lag eller föreskrifter. I detta fall bör rättelse i första hand vara att handlingar lämnas in så att
start- och slutbesked kan utfärdas. I andra hand är rättelse att eldstaden monteras bort.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Enligt 9 kap. 13 § punkt 2 Plan- och byggförordningen (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att installera en eldstad utan startbesked 0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. I prövningen om ev nedsättning ska särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av något
annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Frågan om en eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till
utskottet.
Byggsanktionsavgift:
4 480 kronor
I samband med handläggning av startbesked kommer handläggningsavgift tas
ut enligt taxa som gällde när ärendet påbörjades, 1 108 kr.
Beslut skickas till
Fastighetsägaren
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Dnr EDP 2016.1732-12

Anmälan om eventuell olovlig byggnation - nybyggnad av miljöstuga på
fastigheten

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att byggsanktionsavgift tas ut med 5 600 kr, en halvering av avgiften på
11 200 kr enligt PBF 9 kap 2 §, samt
att bygglov i efterhand för nybyggnad av miljöstuga beviljas enligt ansökan,

samt
att startbesked utfärdas enligt PBL 10 kap 23 §, samt

att Brf
är skyldig att ändra byggnadens entre så att den uppfyller
kraven i BBR 3:1222, 3:1223, 3:1423, 3:143 samt 8:91 avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta ska
ha genomförts senast 2017-04-01, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig, samt

att avgift tas ut med 7 753 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund

Sökanden har byggt en miljöstuga om 9,8 rn2 vid ett flerbostadshus. Inget
bygglov hade sökts innan byggnationen påbörjades. Anmälan om eventuell
olovlig byggnation kom in till kommunen 2016-10-25. Innan kommunen
hunnit agera kom en representant för bostadsrättsföreningen in till kommunhuset för att diskutera frågan.
har haft problem med sophanteringen
Representanten uppgav att
och ville bygga sophus. De hade kontaktat
om
de kunde hjälpa till. Sedan hade de lagt det pa is efter att ha fått veta från
kommunen att det var prickmark på hela tomten, vilket betyder att den inte
får bebyggas. Nu harliellie. ändå byggt sophuset, och personen vill
diskutera hur de ska gå vidare.
B ygglovsansökan inkom 2016-11-16. Ritningar erhölls frånallieleha
2016-12-14.
Forts.
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§ 18 forts.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i Dp 103, som vann laga kraft 1963. Planen föreskriver bostäder som
markanvändningssätt. All mark förutom där bostadshuset står är markerad
som prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas.
Beslutsunderlag
Anmälan, 2016-10-25
Besiktning 2016-10-31 av undertecknad
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift
Underrättelse enl. PBL 11 kap 58 §
Grannehörande. Inga sakägare har yttrat sig
Motivering
Enligt 9 kap 31c § plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som
innebär avvikelse från detaljplanen om detaljplanens genomförandetid har
gått ut och åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
Genomförandetiden för Dp 103 har gått ut. I propositionen anförde regeringen: "Att åtgärden ska tillgodose ett 'angeläget gemensamt behov' innebär att
det ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det
kan bl.a. avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar eller
barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd som enligt detaljplanen inte får
byggas." Sophantering kan konstateras vara ett angeläget gemensamt behov
för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar och det är möjligt att bevilja
lov för miljöstuga i strid mot detaljplanen med hänvisning till PBL 9 kap 31c
§.
På den aktuella tomten films inget utrymme för att bygga en miljöstuga planenligt då all mark är prickmark. Placeringen.av miljöstugan är mycket nåra
fastighetsgräns. Ingen granne har dock lämnat in några synpunkter och med
hänsyn till möjlighet för sophämtning bedöms placeringen ändå vara lämplig.
Handlingarna som lämnats in i ärendet gör att byggnaden kan antas komma
att uppfylla kraven som gäller enligt PBL, PBF och BBR. Eftersom stugan är
mindre än 15 m2 behöver den inte uppfylla brandkraven i BBR.
Tekniskt samråd behövs inte. Startbesked kan därför utfärdas.
Forts.
Ordf sign
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§ 18 forts.
Villkor
1 ett bygglov i efterhand, får byggnadsnämnden, enligt PBL 9 kap 38 §, bestämma om skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs. I beslutet ska nämnden i så fall ange den tid inom vilken ändringarna ska vara utförda.
Enligt PBL 8 kap 1 § ska byggnader vara tillgängliga. Enligt BBR 3:148 gäller detta även avfallsutrymmen och andra bostadskomplement. Byggnaden
uppfyller inte kraven på tillgänglig enat till bostadskomplement då det är en
nivåskillnad upp till dörren. Detta behöver åtgärdas innan slutbesked kan utfärdas.
Detta innebär att:
Nivåskillnad vid entré ska överbyggas med ramp som lutar max 1:12. Rampen bör förses med avåkningsskydd och ledstång och om möjligt kompletteras med trappa. (BBR 3:1222, 8:91)
Ramp, ledstång och entrédörr ska vara kontrastmarkerade med en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS mellan kontrastmarkering och omgivande
yta. (BBR 3:1223, 3:1423).
Dörren ska vara utformad så att den medger passage med rullstol (fritt passagemått minst 0,80 m) samt att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna
och stänga dörren från rullstol. (BBR 3:143) Vilplanet utanför dörren bör inte
luta mer än 1:50 och bör vara minst 1,7x1,7 m. (Handboken Bygg Ikapp, s
90-91)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
När någon utför en åtgärd som kräver bygglov, utan att sådant har sökts och
beviljats, ska byggsanktionsavgift tas ut enligt PBL. Denna tas ut även om
bygglov beviljas i efterhand eller om den ansvarige föreläggs att riva byggnaden (rättelseföreläggande). Avgifterna beslutas slutgiltigt vid kommunstyrelsens sammanträde om inte rättelse gjorts innan dess.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. I prövningen om eventuell nedsättning ska särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av något annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Forts.
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18 forts.
Handläggaren bedömer att det kan finns skäl att sätta ned avgiften enligt PBL
11 kap 53a §, då det verkar ha blivit förvirring mellan de olika inblandade
parterna. Frågan om nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till utskottet.
Utifrån kända uppgifter om aktuellt ärende beräknas avgifterna till:
11 200 kronor
Byggsanktionsavgift (utan nedsättning):
Byggsanktionsavgift (nedsättning till 1/2): 5 600 kronor
Byggsanktionsavgift (nedsättning till 1/4): 2 800 kronor
2 215 kronor
3 323 kronor
2 215 kronor

Bygglov:
Tillägg planavvikelse:
Utstakningsavgift:
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign
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