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 _______________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________  

Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-09-20 

Datum då anslaget tas ned 

2022-10-12 

Underskrift 

_______________________ 

Jenny Tobiasson 

  



PROTOKOLL 
2022-09-20 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(20) 

Innehållsförteckning 
Revidering av föredragningslistan ....................................................................................................................................................... 4 

Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................................................................................................ 5 

Arbetsmiljörapport halvår 2022 ........................................................................................................................................................... 6 

Beslutsunderlag ............................................................................................................................................................................................ 6 

Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025, preliminära ramar samt finansiella förutsättningar................................. 7 

Täktverksamhet avseende lera på fastigheten Vittinge Prästgård 1:1<7 ........................................................................... 9 

Information om VansjönNordsjön ..................................................................................................................................................... 12 

Energi- och klimatplan 2030 ................................................................................................................................................................ 13 

Beslutsunderlag ......................................................................................................................................................................................... 13 

Kulturmiljöprogram ................................................................................................................................................................................. 14 

Information från förvaltningen, mark- och planeringsenheten ........................................................................................... 15 

Köpeavtal för fastigheten Heby Hov 4:205 .................................................................................................................................... 16 

Beslutsunderlag ......................................................................................................................................................................................... 16 

Igångsättningsbeslut för reparation av Ingbodammen ............................................................................................................ 17 

Information och rapporter .................................................................................................................................................................... 18 

Efter valet – vad händer nu? ................................................................................................................................................................. 19 

Övriga frågor ............................................................................................................................................................................................... 20 

 

  



PROTOKOLL 
2022-09-20 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(20) 

Sbn § 84    

Revidering av föredragningslistan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs. 

 

Sammanfattning 

Per Möller (C) anmäler övrig fråga gällande hastighetsbegränsning – Kan vi påverka Trafikverket 
gällande hastighetsbegränsningen mellan Östervåla till Ärligbo. 

 

Per Möller (C) anmäler övrig fråga som besvaras - Strandskyddet i Heby kommun har andra 
strandskyddsregler i jämförelse med övriga inom Uppsala län. 
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Sbn § 85 Dnr SBN/2022:14 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut inom samhällsbyggnadsnämnden §§ 52, 2022 föreligger. 
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Sbn § 86 Dnr SBN/2022:55 026 

Arbetsmiljörapport halvår 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att åtgärda brister som framkommer 

i rapporten. 
 

Sammanfattning 

Personalenheten i Heby kommun har tagit fram en arbetsmiljörapport för 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Rapporten behandlar arbetsskador, tillbud 

samt sjukfrånvaro under de sex första månaderna av 2022.  

För utförligare information hänvisas till bilagan Arbetsmiljörapport halvår 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Tekniska enheten, Mark- och planeringsenheten, Kosten, 

Administration och Enhetschefer. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljörapport halvår Samhällsbyggnadsförvaltningen – Tekniska enheten, Mark- och 

planeringsenheten, Kosten, Administration och Enhetschefer 
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Sbn § 87 Dnr SBN/2022:19 041 

Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025, 

preliminära ramar samt finansiella förutsättningar  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Ekonomichef redogör för de finansiella förutsättningarna. Kommunens planering för budget- och 

planperioden 2023 – 2025 inleddes i ett post-covidläge och ekonomiska prognoser som 

indikerade en positiv återhämtning i samhället. Skatteintäkter och generella statsbidrag har haft 

en positiv utveckling sedan våren 2021 och efterföljande prognoser som den preliminära mål och 

budgeten 2023 – 2025 bygger på. 

Det som därefter har hänt är att kriget i Ukraina har fortsatt och intensifierats. Följdverkningarna 

och spridningseffekterna gällande inflationen har förstärkts. Kraftiga kostnadsökningar noteras 

inom energi- och livsmedelsområdena. 

Baserat på de senaste prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 

Kommunernas pensionsanstalt (KPA) noteras effekter på skatte-, kostnadsutveckling och 

pensionskostnader för den kommande perioden. Nominellt bedöms fortsatt skatteintäkterna ha 

en positiv utveckling under den kommande budget- och planperioden. Samtidigt bedöms en 

urholkning av dessa uppstå inom sektorn mot bakgrund av gjorda inflationsantaganden.  

Utöver den allmänna prisutvecklingen och ökade räntor har pensionskostnaden som enskild post 

en stor effekt på kostnadsutvecklingen. Det utgår dels från ett nytt pensionsavtal där övergång 

från förmånsbestämt till avgiftsbestämt får en kostnadsdrivande effekt. Denna förändring var i 

stor utsträckning beaktad i de ekonomiska ramar som kom att fastställas i beslutad preliminär 

budget. I den nya pensionsprognosen har kostnadsökningen förstärkts genom det ökade 

prisbasbeloppet som ökat med 8,7 procent i förhållande till föregående år. 

Förvaltningschef redogör för förslag på mål och budget 2023-2025 som behandlades vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 och skickades därefter ut till nämnderna för 
yttrande samt kvalitetssäkring. 

Utrymmet för politisk förankring av ramarna finns i tidsperioden juni till oktober. Senast vid 
nämndernas sammanträden i oktober ska de redogöra för vilka åtgärder som planeras för att 
hålla tilldelad ram under år 2023. 

Under sammanträdet redogör förvaltningen för budgetläget samt inhämtar synpunkter från 
nämnden kring prioriteringar gällande liggande budgetförslag.  
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Beslutsunderlag 
Budget 2023, plan 2024-25 – konsekvensanalys, 2022-09-07 
Tjänsteskrivelse, 1 september 2022 
Ks § 169/2022 
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Sbn § 88 Dnr SBN/2022:48 436 

Täktverksamhet avseende lera på fastigheten Vittinge 

Prästgård 1:1<7 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen om förslag på remissvar. 

Sammanfattning 

Heby kommun har fått ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken till täkt av lera på 

fastigheten Vittinge Prästgård 1:1<7, Heby kommun. Länsstyrelsen efterfrågar remissvar från 

Heby kommun. Kommunstyrelsen ska besluta om remissvar i september. Mark och 

planeringsenheten har samordnat remissvaret och Mark- och planeringsenheten, 

Hållbarhetsenheten, Tekniska enheten samt kommunekologerna har fått möjlighet att lämna 

synpunkter till remissvaret. Miljöenheten lämnar ett eget remissvar utifrån att de blir 

tillsynsmyndighet om lertäkten beviljas tillstånd och verksamheten påbörjas. 

BMI Produktion Sverige AB (f.d. Monier Roofing AB), ansöker om tillstånd till täkt av lera på 

fastigheten Vittinge Prästgård 1:1<7, Heby kommun. Vidare benämns området ”Norra 

Kyrktäkten”. Markägare är Stiftstyrelsen som företrädare för prästlönetillgångarna i Uppsala stift, 

Svenska kyrkan. Se figur 1 och 2 för karta över området. 

Bolaget driver industriverksamheten Vittinge Tegelbruk och avser att ansöka om tillstånd enligt 

miljöbalken för brytning av lera. I ansökan ingår förlängning av befintlig transportväg som 

möjliggör anslutning till det område som den sökta verksamheten avser.  Brytning av lera för den 

sökta verksamheten är jordbruksmark och omfattar 30 ha. Ansökan omfattar även uppläggning 

av matjord från brytområdet inom täktområdet innan efterbehandling samt alla för verksamheten 

i övrigt nödvändiga vatten- och kringverksamheter så som anläggande av överfart över 

vattendrag. Ansökan omfattar tillstånd att bedriva verksamhet i 15 år och inkluderar uttag av lera 

på maximalt 400 000 ton lera under den totala tillståndstiden samt ett maximalt årligt uttag om 

60 000 ton lera. 

Leran förädlas till taktegel inom den befintliga verksamheten Vittinge Tegelbruk cirka tre 

kilometer öster om sökt verksamhetsområde. Området för ansökt verksamhet är beläget cirka två 

kilometer från Vittinge tätort, väster om Gillberga by och angränsar till tillståndsgivet 

täktområde. Närmast angränsande bebyggelse är belägen sydväst om det sökta 

verksamhetsområde, längs länsväg 818, i Säbyholm med cirka tio permanentbostäder (villor). 

Leran bryts normalt cirka 60 dagar per år. Brytningen sker etappvis och cirka 1,5 ha bryts innan 

den sedan återställs till åkermark. Leran inom området varierar mellan 2-15 meter och överlagras 

av 20-40 cm matjord. 

Genom det sökta verksamhetsområdet rinner Grimlebäcken som mynnar ut i 

ytvattenförekomsten Skattmansöån (ytvattenförekomst med MKN). Sammantaget gör bolaget 

bedömningen att den sökta verksamheten inte kommer att försämra den vattenkemiska 

sammansättningen i recipientsystemet och inte försämra möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. Verksamhetsområdet omfattas inte av, eller angränsar till något 
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områdesskydd i form av vattenskyddsområde. Den sökta verksamheten bedöms inte medföra 

någon negativ påverkan på grundvattennivåer eller grundvattnets kvalitet. 

I verksamhetsområdet finns inga utpekade riksintressen eller andra områden skyddade i 

miljöbalken. 

Sökt verksamhet kan ge upphov till emissioner och damning. Emissionerna kommer främst från 

användning av arbets- och transportfordon och genererar utsläpp i form av bland annat partiklar, 

kväveoxider och koldioxid till luften. Bullerberäkningar visar att de ekvivalenta ljudnivåerna från 

grävning och transporter underskrider riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller vid 

berörda bostadshus. 

Kommunstyrelsens remissvar 

Det söka området för täktverksamhet är inte utpekat för någon ny omfattade bebyggelse av 

bostäder eller andra verksamheter. 

Heby kommun vill betona vikten av att området för täktverksamheten återställs till brukad 

jordbruksmark efter att den sökta lertäktverksamheten har slutförts. Detta är av vikt för att värna 

det av hävd öppna jordbrukslandskapet i allmänhet och med hänsyn till den kulturhistorisk 

värdefulla bebyggelsen kring byarna Grimle och Gillberga i synnerhet. 

I ansökan beskrivs att koldioxidutsläpp kommer från arbetsmaskiner och transportfordon, och att 

de kommer att tankas med HVO. Bolaget beskriver att den sökta verksamheten inte kommer 

medföra ökade transporter jämfört med nuvarande situation. Vidare beskrivs att platsen för 

brytning ligger nära tegelbruket och bidrar till minimerade transporter. Heby kommun har 

antagit ett antal inriktningar för Agenda 2030-arbetet, de globala målen. En av inriktningen anger 

”Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt resurseffektivt och 

klimatanpassat samhälle”.  Kommunen önskar beskrivning om hur företaget kommer anamma ny 

teknik, såsom elektrifiering av transporter, för att tillgodose ”bästa möjliga teknik” då 

verksamheten ansöker om tillstånd för 15 års verksamhet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 

22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom 

att bli fossilfria eller klimatneutrala.  

Däribland har bergmaterialindustrin tagit fram en färdplan och målbilden år 2045 är att 

branschen är helt fossilfri och till stora delar automatiserad eller fjärrstyrd. År 2030 har 

bergmaterialindustrins utsläpp av växthusgaser från produktionsprocesser minskat med 50 % 

jämfört med 2015 års nivå. Då ansökan gäller tillstånd för 15 års täktverksamhet bör bolaget 

tillgodose beskriven färdplan för att ta höjd för ”bästa möjliga teknik” och minimera 

klimatutsläppen. 

Gällande drivmedel, anser kommunen att bolaget bör nyttja ”Bästa möjliga teknik” för tankning av 

drivmedel. Dumprarna beskrivs att de kommer tankas på tankplats vid tegelbruket, men 

grävmaskinerna kommer att tankas inom täktområdet. Kommunen anser att bolaget bör nyttja 

”bästa möjliga teknik” även för tankningen av grävmaskiner. Detta för att leva upp till 

”försiktighetsprincipen” med syfte att minimera läckage till omgivande mark och grundvatten. 

Ur kulturmiljöhänseende anser Heby kommun att det är positivt att verksamheten vid Vittinge 

tegelbruk kan drivas vidare, både sett ur ett lokalt perspektiv för Vittinge samt nationellt för 

tillgången till svenskt lertaktegel.  
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Heby kommun anser att det är positivt att verksamheten drivs vidare utifrån 

näringslivsperspektiv och för arbetstillfällen som verksamheten bidrar till. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om lertäkt Vittinge Prästgård 1:1<7, Norra Kyrktäkten, Heby kommun 

Kompletteringsföreläggande (20727692) 

Kompletterande handling, bilaga A2 

Komplettering av handlingar, 6 st 
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Sbn § 89 Dnr SBN/2022:49 336 

Information om VansjönNordsjön 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

VansjönNordsjöns vattenvårdsförening har skickat en rapport (trendanalys)över 

VansjönNordsjöns vattenstatus samt skrivelse till kommunen om vidare arbete med Vansjön 

Nordsjön utifrån god vattenstatus och hållbar utveckling. 

Rapporten och skrivelsen kommer att tillgodoses i arbetet med nulägesbeskrivningen för vatten 

som Heby kommun tar fram under hösten 2022. 

Utifrån det förslag som föreningen lyfter så har Heby kommun i dagsläget följande plan för vidare 

arbete: 

 Heby och Enköpings kommun samverkar i vattenfrågor och planerar en vattenkonferens i 
slutet av 2022 eller början av 2023 med fokus på Örsundaåns avrinningsområde. 

 Heby kommun, att starta ett dialogprojekt med vattenvårdsföreningar, vattenråd och andra 
kommuner med fokus på Örsundaåns avrinningsområde. Heby har fått Lova-bidrag för att 
kunna finansiera projektet. Dialog genomförs utifrån det kommunala planperspektivet och 
markägarnas möjlighet att delta i åtgärdsarbetet. Kommunen avser att upphandla en konsult 
som planerar och genomför dialogmötena. Dialogprojektet kommer också att inkludera 
mellankommunalsamverkan mellan Heby och Enköpings kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 
Rapport: Trendanalys, övergödning, VansjönNordsjön, Final 20220710 

E-post: Skrivelse som skickades samtidigt som rapporten/trendanalysen från VansjönNordsjön 

till Heby kommun som inkom 31 aug. 2022 

 

 

Delges 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Mark- och planeringsenheten 

Tekniska enheten 

Hållbarhetsenheten och Miljöenheten 
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Sbn § 90 Dnr SBN/2022:56 304 

Energi- och klimatplan 2030 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag på uppdrag samt 
omfattning och avgränsning för Energi- och klimatplan 2030, Heby kommun. 

 

Sammanfattning 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan med 
klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, § 60). För vidare styrning av kommunens energi- och 
klimatarbete så föreslås att kommande styrdokument omfattar Energi- och klimatplan 2030, 
Heby kommun. 
 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som skapar 
stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att överskridas, behöver Heby 
kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Tidigare beslut om revidering av ”Energiplan Heby 2030 med klimatbilaga”, SBN 16 juni 2016, § 

60. 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktige  
Samtliga förvaltningar 
Hebygårdar AB & Hebyfastigheter AB 
SHE AB 
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Sbn § 91  

Kulturmiljöprogram 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Ansvarig handläggare presenterar Heby kommuns nya kulturmiljöprogram som en del i 

processen att få programmet politiskt antaget.  

Våren 2020 gav Kommunstyrelsen i Heby kommun i uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att i ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för att 

ersätta det idag gällande så kallade kulturminnesvårdsprogrammet från 1986. 

Presentationen innehåller status i arbetet, samt kulturmiljöprogrammets syfte och innehåll samt 

hur det är tänkt att användas. Syftet med presentationen är också att ge nämndledamöterna 

möjlighet att ställa frågor. 

Kulturmiljöprogrammet finns tillgängligt för förtroendevalda på Heby kommuns intranät via 

denna länk: 

https://intranat.heby.se/sidor/stod-i-jobbet/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html 

 

 

 

https://intranat.heby.se/sidor/stod-i-jobbet/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
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Sbn § 92 Dnr SBN/2022:3 105 

Information från förvaltningen, mark- och planeringsenheten 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 

Enhetschef mark och planering redogör för vad som är aktuellt inom enheten. Inledningsvis 

informeras om arbetet med Myran och Gammelbodeponin. 

Vidare får nämnden information om aktuellt strategiskt arbete som enheten arbetar med för 

tillfället. En fördjupning görs kring hur det ser ut gällande pågående detaljplaner och 

exploateringar.  
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Sbn § 93 Dnr SBN/2022:6 253 

Köpeavtal för fastigheten Heby Hov 4:205 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Att köpeavtalet avseende fastigheten Heby Hov 4:205 godkänns.  
 

Sammanfattning 

Kommunen fick den 2022-06-25 en förfrågan av Kim- och Sofia Wictorsson om att förvärva 

fastigheten Hov 4:205 förutsatt att kravet på byggnation i enlighet med f.n. gällande riktlinjer 

avseende tomtförsäljning inte skulle gälla vid förvärv. I det fall att parkslide förekommer på 

fastigheten åtar sig köparen att ansvara och bekosta bekämpningen.  

Kommunen och Kim och Sofia Wictorsson har överenskommit att Kim och Sofia Wictorsson ska 

till kommunen erlägga en köpeskilling om 148 950 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 

Köpeavtal Hov 4:205 
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Igångsättningsbeslut för reparation av Ingbodammen 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reparation av Ingbodammen till en 
kostnad av ca 450 000 kr.  

 

Sammanfattning 

Ingbodammen vid Ingbo källor är sedan tidigare konstaterat i ett dåligt skick och i behov av 

reparation med anledning av rötskador och läckage. I juli 2021 fick kommunen tillstånd att 

använda en reservvattentäkt i Tärnsjö. I domstolsbeslutet villkoras att kommunen ska ta fram ett 

kontrollprogram där vattennivåer och vattenflöden från Ingbo källor ska kontrolleras samt att 

mätningarna ska påbörjas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft. Givet dammens skick 

samt vattendomen för Tärnsjö reservvattentäkt bedömer förvaltningen att Ingbodammen snarast 

behöver en reparation. Kostnadsförslag för reparationen samt relevanta ritningar har tagits fram 

av teknikkonsultfirman KFS AnläggningsKonstruktörer AB. 

Förvaltningen fick av nämnd konsultfirma två separata reparationsalternativ, där ett alternativ 

var mer omfattande med en teknisk livslängd på ca 100 år. Det andra alternativet innebar mindre 

åtgärder där den tekniska livslängden bedömdes till ca 20 år. Förvaltningen beslöt efter noga 

avvägning att det är lämpligast att gå vidare med det andra alternativet då det är en 

tillfredställande teknisk reparation med en tillräcklig livslängd, till en ekonomiskt försvarbar 

kostnad. Kostnaden för alternativ 2 uppskattas till ca 450 000 kr. En preliminär tidplan är utförd. 
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Information och rapporter 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Kf rev § 71/2022 
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Efter valet – vad händer nu? 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Nya kommunfullmäktige sammanträder 1 november 2022. 

Då väljs presidium i fullmäktige, kommunstyrelsens presidium, ledamöter och ersättare samt 

kommunfullmäktiges revisorer och kommunfullmäktiges valberedning. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2022 sker övriga val till nämnder och ombud 

i olika organisationer etc. 
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Övriga frågor 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Sammanfattning 

Per Möller (C) anmäler övrig fråga gällande hastighetsbegränsning – Kan vi påverka Trafikverket 
gällande hastighetsbegränsningen mellan Östervåla till Ärligbo. Frågan tas med på nästa 
nämndsammanträde.  

 

Per Möller (C) anmälda övriga fråga gällande Strandskydd i Heby kommun tas med av 

förvaltningschef gällande förändring av reglerna av strandskyddet som ska gå genom 

miljödepartementet. 

 

 

 

 

 

 


