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§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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D nr 2016/00048 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fårtecknas i protokoll per den l november 2016. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har med stöd av en delegationsordning lämnat över 
rätt att besluta till tjänstemän och ordförande. Beslut fattade med delegation 
ska enligt kommunallagen 6 kap. 35 §anmälas till nämnd på närmast följande 
sammanträde. Anmälan sker genom en skriftlig sammanställning i form av 
delegationslistor och beslutshandling. Det är först efter återrapportering till 
bygg- och miljönämnden besluten vinner laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 21 september 
2016 tilll6 oktober2016: 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 96 st varav nr 41 är ordfårandebeslut 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 4 st 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 16 st 
Antal delvis bifall: l st 
Antal avslag: 2 st 
Antal återkallade beslut: l st 

Belopp: 89 408 kr* 

* Beloppet avser nya beslut och ändiingsbeslut. Ändringsbeslut i1mebär att 
beslutsbeloppet ändrats efter fakturering. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista bygg 
- Delegationslista miljö 
- Delegationslista bostadsanpassning 
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§ 96 Dnr 2016/00011 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den l november 2016. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvalh1ingen redovisar inkomna handlingar av betydelse fi-ån 
och med 21 september 2016 till och med 16 oktober 2016. 

l. Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-09-22 
Länsstyrelsen i Uppsala län godtar anmälan från Baltic Offshore 
Kalmar AB om vattenverksamhet gällande upptagning av urdrifttagna 
telekomkablar i Mälaren på sträckorna som berörs (V3, V4 och V5) 
tmder förutsättning att den utfors i enlighet med anmälan, samt 
förelägger med stöd av 23 § forordningen (1998: 1388) om 
vatten verksamhet, att vissa försiktighetsmått vidtas i samband med 
åtgärderna. 
Redogörelse för ärendet 
Sökanden har den 15 januari 2016lärnnat in en anmälan om 
vattenverksamhet angående upptagning av urdrifttagna telekomkablar i 
Mälaren. 
skogsstyrelsen har yttrat sig och bedömer att de planerade åtgärdema 
inte kornmer påverka biotopskyddsområdet under förutsäthling att 
hänsyn tas till naturmiljön enligt anmälan. 
Håbo komn1w1 har via remiss beretts möjlighet att yttra sig. Bygg- och 
miljönämnden lämnar bland annat synpunkten att sökanden bör 
beslaiva schaktningsarbetets påverkan och eventuella åtgärder for de 
områden som inbegrips i Håbo kommuns Naturvårdsplan. 
Enköpings kommun har via remiss beretts möjlighet att lämna yttrande 
och har inte inkommit med något yttrande. 

2. Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-09-22 
Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämndens överldagade beslut 
den 3 maj 2016 och återsänder ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning. 
Redogörelse för ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutade den 3 maj 2016, § 
41 att avslå en ansökan från om bygglov för 
nybyggnad av radio- eller telemast samt två teknikbodar på fastigheten 
P U L-skydd har överklagat beslutet. 

3. Överldagande, 2016-10-04 
Överklagan av bygglov på fastighet . Den PUL-skydd 
klagande anser att byggnadens placering (förråd och atelje) är för nära 
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JUSTERARE 

tomtgränsen (2,6 meter). Fön-ådsbyggnadens taklutning är 42 grader 
vilket vintertid kommer resultera i att snön rasar ner på den klagandes 
tomt. De anser att det godkända avståndet från byggnaden till 
tomtgränsen ska vara 4,5 meter inklusive brandgata. 

4. Kommunfullmäktige, 2016-10-06 
§ 96 Arkivreglemente for Håbo kommun 

5. Kommunfullmäktige, 2016-10-07 
§ l 05 Entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktige entledigar Stefan Wallin (MP) från uppdraget som 
ersättare i bygg- och miljönämnden samt utser Cluistian Nordberg 
(MP) till ny ersättare i Stefan Wallins ställe. 

6. Åklagarmyndigheten, 2016-10-14 
strafföreläggande. 

Ärendet avser läckage av miljöfarliga vätskor, bland annat olja från 
maskiner. 

Miljöbrott 2015-03-07-2015-03-25 
Ärende: AM-46878-15 
Företrädare for bolaget 
maskiner utanfor lokalen på 
Läckage har inträffat från dessa maskiner och andra maskiner som 
ställts på fastigheten. Företrädare for bolaget har underlåtit att vidta 
åtgärder for att förebygga läckage i tid samt åtgärda dessa när de har 
inträffat. 
Lagrum 
29 kap l § l st 2 p miljöbalken (1998:808) i sin lydelse före l maj 
2016. 
Företagsbot 
På grund av angivet brott begånget i utövningen av nälingsverksamhet 
åläggs att betala företagsbot med 20 000 
laonor. 
Särskild grund 
Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas for att 
förebygga brottsligheten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-~7 130 1 

8(49) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-11 -01 

Bygg- och miljönämnden 

§ 97 Dnr 2016/00118 

Budget och mål år 2017 med plan för åren 2018-2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

2. Detaljbudget och mål för bygg- och miljönämnden för verksamhetsåret 
2017 med plan för åren 2018-2019 antas. 

3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering mot 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 66 om nämndernas 
driftramar, övergripande mål och skattesats for år 2017 och plan får åren 2018-
2019. Den totala ramen för bygg- och miljönämndens verksamhet bestämdes 
då till 21 737 tla. Jämfö1t med budget for år 2016 gavs då ett nettotillskott om 
2 328 tkr för att täcka konsekvenser av befolkningsförändringar, ett antal 
särskilda satsningar samt kompensation om 328 tkr förlöne-och prisökningar 
år 2017. 

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni gällande verksamhetsanalys får 2017-
2019 har en ramjustering gjorts gällande lokalhyra som innebär minskning av 
ramen till 21 707 tkr. I övrigt är det endast marginella justeringar som har 
gjorts mellan verksamhetsområdena inom den beslutade totala ramen. 

Målen for år 2017 antogs av bygg- och miljönämnden den 3 maj 2016. I nu 
föreliggande förslag till mål med indikatorer och de olika måtten har en del 
mindre justeringar och anpassningar gjotis. Förslag tillmåltal får år 2017 är 
noggrant analyserade. 

Beslutsunderlag 

- Budget och mål 2017, plan for åren 2018-2019 får bygg- och 
miljönämnden 

Sändlista 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöforvaltningen 
Förvaltningschef och avdelningschefer 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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Dnr 2016/00103 

Förbud mot utsläpp av hushållsspillvatten från befintlig 
avloppsanordning förenat med löpande vite på fastighet, 
P U L-skydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som att ut 

spill vatten från hushåll från befintlig av loppsanordning från och med 
den 30 september 2017. 

2. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 40 000 kr som fårdelas 
efter ägarandel mellan fastighetsägarna. Vitet ska vara löpande och 
dömas ut var sjätte månad så länge utsläpp av hushållsspillvatten från 
befintlig avloppsanordning fortsätter 

3. Ta ut en handläggningsavgift för detta ärende på 1900 kr. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 
kap. 7 §, 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken (1998:808), 12 § fårordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kattbilaga, översikt och tomtkarta 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet och 
adress har en otillfi:edsställande rening av både wc- och bdt-vatten och föreslår 
bygg- och miljönämnden att fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
hushållsspillvatten från befmtlig avloppsanordning. Vitet bedöms nödvändigt 
om utsläppen fortsätter efter satt förbudsdatum. Utsläppet av orenat 
hushållsspillvatten är omfattande och koncentrerat till en utsläppspunkt och har 
pågått under en längre tid samt varit påtalat for verksamhetsutövaren sedan 
åtminstone år 2013. Vattenfårekomsten Mälaren-Prästfjärden ligger inom 300 
meter från utsläppspunkten. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten 
bedöms som god enligt länsstyrelsemas vattendatabas VISS och får inte 
forsärmas enligt EU:s vattendirektiv. 

Befintlig avloppsanordning har sedan 2013 konstaterats släppa ut orenat 
avloppsvatten. Enligt senaste inspektionen i september 2016 kvarstår 
problematiken. Utsläppet sker strandnära, inom 300 meter från Ekolsundsviken 
i Mälaren. Utsläppet kan inte betraktas som tinga då det kommer ifrån 
sammanlagt fyra byggnader som används som permanentboende. 
skyddsåtgärder skall vidtas så snatt det finns skäl att anta att en verksamhet, i 
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detta fall avloppsutsläpp, kan medfora olägenhet för människors hälsa och/eller 
miljön. Det är den som låter släppa ut och skapa avloppsvattnet som ansvarar 
for att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 

Enligt gällande taxa ska två timmars handläggningstid påföras hantelingen av 
fcirbudsärenden. A v giften per timme är for närvarande 950 la. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"A v loppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något atmat sätt så 
att olägenhet får människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skalllämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras." 
(9 kap. 7§ miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet rar i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
forbud som behövs for att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas." 
(26 kap. 9 § miljöbalken) 

"Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite." 
(26 kap. 14 § miljöbalken) 

''Det är forbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 
än slamavskiljning. Vad som sägs i forsta stycket gäller dock inte om det är 
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk for olägenhet for människors 
hälsa eller miljön." 
(12 § forordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

Vid inspektionerna den 17 maj och den 13 juni 2013 framkom att det på 
fastigheten finns fyra byggnader som används for 
permanentboende. A v loppsanordningen som betjänar byggnaderna utgörs av 
en stor slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
avloppsvattnet till ett kemikaliesteg, en Ecobox BK5, där en fållningskemikalie 
tillfors for att fålla ut fosfor. Efter kemikaliesteget leds vattnet vidare till en 
infiltrationsanläggning via en inspektionsbrunn. Infiltrationen var tätnad och 
det stod både vatten och slam i spridningsledningarna. Från bräddavloppet leds 
det orenade avloppsvattnet ut i vägdiket. 

Fastighetsägarna fick ett föreläggande den 24 juni 2013 om att vidta åtgärder 
av befintlig avloppsanordning till senast den l oktober 2013. Fastighetsägaren 
vidtog vissa åtgärder men vid ett återbesök den 17 december 2013 konstateras 
att det vid diket fortfarande luktade tydligt avlopp. Infi ltrationsanläggningen 
tycktes dock fungera. Vid återbesök den 8 april2014 kan följande citeras från 
miljö- och hälsoskyddsinspektörens anteckningar: " I diket där avloppsröret 
mynnar ut luktade det tydligt avlopp och man kunde se att grågrumligt vatten 
fyller diket. Det har även skett en anrikning av biomassa i form av alger i diket 
vilket antagligen beror på näringstillförseln. Det flödade konstant från 
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avloppsröret under tiden jag var där (cirka 30 minuter). Det trycker även ut 
markvatten längs rörets utsida på samma sätt som det gjorde vid den föna 
inspektionen i december." 

Ett prov på utgående avloppsvatten togs den 14 maj 2015. Analyssvaret visar 
samma fororeningshalter som ett helt orenat avloppsvatten. Vid senaste 
inspektionen den 15 september 2016 så kunde ett alltjämt grågrumligt vatten i 
utsläppsdiket synas och det luktade tydligt avlopp. 

Fastighetsägaren har haft för avsikt att göra om avloppsanläggningen och 
inlcom därfor våren 2015 med en ansökan om tillstånd får ett nytt 
minireningsverk Miljöavdelningen utfärdade ett tillstånd den 29 maj 2015 fOr 
en ny anordning, ett minireningsverk Ecobox Bio-5 avsedd för 25 
personekvivalenter. Det nya minireningsverket har dock aldrig inrättats och nu 
vill fastighetsägaren göra en alUlan avloppslösning än den som blev beviljad i 
maj 2015. Till foljd av detta inkom fastighetsägaren med en fomyad ansökan 
om tillstånd for minireningsverk den 29 september 2016. 

Yttranden 
Förslag tiU beslut har tillsänts fastighetsägarna med svarstid senast den 20 
oktober 2016. Inga yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

Ett forbud innebär att er nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena 
spillvatten från hushåll (wc- och bdt-vatten) i den grad praxis och lagstiftning 
kräver. Spillvatten från hushåll med wc påkopplat ska kulUla renas från 
syreforbrukande ämnen med upp till 90 procent, näringsänmet fosfor alltid upp 
till minst 70 procent och i särslöida fall upp till minst 90 procent, näringsämnet 
kväve upp till minst 50 procent i särskilda fall. Enskilda avlopp i tätt bebyggda 
områden och utsläpp nära badplatser är exempel på fall där även särskild 
rening av smittämnen kan komma att krävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från enskilt hushåll med wc krävs att 
fastighetsägaren får ett ti Ilstån d och godkännande från kommunen for att 
inrätta lämplig avloppsanordning, detta enligt 13 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En sluten tank for wc-vatten är också 
en avloppsanordning som kräver tillstånd innan installation. För att anlägga 
reningsanordning för bdt-vatten eller göra en betydande ändring på befintlig 
avloppsanordning krävs alltid minst en anmälan till bygg- och miljönämnden. 
Detta enligt Håbo kommuns lokala rniljöforeskrifter. 

Vitet är till for att bygg- och mi ljönämnden ska kunna lägga kraft bakom 
beslutet så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att 
miljö- och hälsorisken med verksamheten ska upphöra. 

Om fastigheten säljs innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya 
fastighetsägarna infanneras av säljarna om detta beslut. 
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KOMMUN 2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

Faktura för upprättande av förbud skickas separat. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
P U L-skydd , expedieras 
med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Dnr 2016/00104 

Förbud mot utsläpp av wc-vatten från befintlig 
avloppsanordning förenat med löpande vite på fastighet, 
P U L-skydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förbjuda , som ägare till fastigheten PUL-skydd 
• att släppa ut avloppsvatten från wc från befintlig avloppsanordning 
från och med den 31 maj 2017. 

2. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 20 000 kr. Vitet ska 
vara löpande och dömas ut var sjätte månad så länge utsläpp av wc
vatten från befintlig avloppsanordning fortsätter. 

3. Ta ut en handläggningsavgift för detta ärende på 1900 kr. 

Beslutet gnmdar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 
kap. 7 §, 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken (1998:808), 12 § forordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Katibilaga, översikt och tomtkarta 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet och 
adress har en otillfredsställande fungerande rening av wc-vatten och foreslår 
bygg- och miljönämnden att fatta beslut om forbud mot utsläpp av wc-vatten 
från befintlig avloppsanordning. Anordning for rening har inte alls återfunnits 
på fastigheten. Miljöavdelningen kan inte se några skäl till att dröja med 
åtgärden ända till utgången av år 2017. Vitet bedöms nödvändigt om utsläppen 
fortsätter efter satt forbudsdatum. Viljan att frivilligt åtgärda utsläppet bedöms 
som låg då problemet har varit känt sedan åtminstone år 2012 och att allt pekar 
på att det rör sig om ett direktutsläpp till vattenforekomsten Mälaren-Go1Tan 
som ligger inom300meter från bostaden. Denna vattenforelcomst har blm1d 
annat problem med övergödning och syrefattiga förhållanden enligt 
länsstyrelsernas vattendatabas VISS. 

skyddsåtgärder skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet, i 
detta fall avloppsutsläpp, kan medfOra olägenhet for mämliskors hälsa ochfeller 
miljön. Det är den som låter släppa ut och skapa avloppsvattnet som ansvarar 
for att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

!<OM MUN 2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

Enligt gällande taxa ska två timmars handläggningstid påföras hanteringen av 
förbudsärenden. Avgiften per timme är för närvarande 950 kr. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något alU1at sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skalllämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras." 
(9 kap. 7§ miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
fårbud som behövs för att detma balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas." 
(26 kap. 9 § miljöbalken) 

"Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite." 
(26 kap. 14 § miljöbalken) 

"Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-lett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 
än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är 
uppenbatt att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för mälll1iskors 
hälsa eller miljön." 
(12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

Miljöavdelningen inventerar statusen på befintliga avloppsanordningar i 
kommunen enligt upprättad tillsynsplan. Vid inspektionen den 22 november 
2012 på delU1a adress konstaterades följande: att avloppsanordningen betjänar 
en permanentbostad med wc- och bdt-avlopp. Någon slamavskiljare gick inte 
att hitta kring bostaden och ytterligare anordningar (fårdelningsbrulll1, luftare, 
inspektionsbrulll1 och dylikt) som tyder på ett efterföljande reningssteg saknas. 
A v loppsrening synes salenas helt. 

I inspektionsrappmten informerades dåvarande fastighetsägare !QIWHpp! att 
befintlig avloppsanordning är btistfållig och behöver åtgärdas, helst inom ett 
års tid. Fastighetsägaren själv begärde uppskov till november 2015. På grund 
av fastighetsägarens senare dödsfall begärde tillfårordnad boutredningsman 
ytterligare uppskov för åtgärden till den 30 november 2016. Miljöavdelningen 
har svarat att avdelningen inte haft något att erinra mot uppskoven. Den 12 
september 2016 kom boutredningsmatmen in med en fåmyad önskan om 
uppskov till utgången a v år 2017. Skifte har skett i dödsboet och !QIEN är 
nu fastighetsägare får aktuell bostad. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren får synpunkter. Inga yttrande har 
inkommit från fastighetsägaren. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Upplysningar 

Ett fårbud innebär att nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena wc
vatten i den grad nuvarande praxis och lagstiftning kräver. Spillvatten från 
hushåll med wc påkopplat ska lemma renas från syrefårbrukande ämnen upp till 
90 procent, näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 procent och i särski lda 
fall upp till minst 90 procent och näringsämnet kväve upp till minst 50 procent 
i särskilda fa ll. Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och utsläpp nära 
badplatser är exempel på fall där även särskild rening av smittämnen kan 
komma att krävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från enskilt hushåll med wc krävs att 
fastighetsägaren tär ett tillstånd och godkätmande från kommunen får att in
rätta lämplig avloppsanordning, detta enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En sluten tank får wc-vatten är också 
en avloppsanordning som kräver tillstånd itman installation. 

Ett altemativ till fåmyad avloppsanordning kan vara att helt upphöra med wc
utsläpp från bostaden på fastigheten. 

Vitet är till får att bygg- och miljönämnden ska kunna lägga kraft bakom 
beslutet så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att 
mi ljö- och hälsorisken med verksamheten ska upphöra. 

Om fastigheten säljs innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya 
fastighetsägarna informeras av säljarna om detta beslut. 

Faktura får upprättande av beslut om fårbud skickas separat. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
F asti.~;u''"'""·!'.«L PUL-skydd 

, expedieras med mottagningsbevis och 
överklagandehänvisning 
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HÅBO 
KOMM UN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

§ 100 Dnr 2016/00105 

Förbud mot utsläpp av wc-vatten från befintlig 
avloppsanordning förenat med löpande vite på fastighet, 
PUL-skydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
att släppa ut avloppsvatten från wc från befintlig 

avloppsanordning fTån och med den 31 oktober 2017. 

2. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 20 000 kr. Vitet ska 
vara löpande och dömas ut var sjätte månad så länge utsläpp av wc
vatten från befintlig avloppsanordning fortsätter. 

3. Ta ut en handläggningsavgift får detta ärende på 1900 kr. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt föUande: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 
kap. 7 §, 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken (1998:808), 12 § fårordning om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 

Inspektionskaria 2012 
- Yttrande 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet och 
adress har en otillfredsställande rening av wc-vatten och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om fårbud mot utsläpp av wc-vatten från 
befintlig avloppsanordning. Miljöavdelningen kan inte se några skäl till att 
dröja med åtgärden ända till utgången av år 2017. Vitet bedöms nödvändigt om 
utsläppen fotisätter efter satt fårbudsdatum. Viljan att frivilligt åtgärda 
utsläppet bedöms som låg då problemet har varit känt sedan åtminstone år 201 2 
och att allt pekar på att det rör sig om ett direktutsläpp till vattenförekomsten 
Mälaren-Gon-an som ligger inom l 00 meter från bostaden. Denna 
vattenförekomst har bland annat problem med övergödning och syrefattiga 
fårhållanden enligt länsstyrelsemas vattendatabas VISS. 

Enligt lagstiftning och tollmingav domar räcker inte enbart slamavskiljning 
som rening av avloppsvatten från hushåll. Någon form av ytterligare rening 
hävs som exempelvis en väl avpassad markbädd, infiltration, minireningsverk 
eller frånskiljning av urin och fekalier i slutet system. Efterföljande reningssteg 
kan behöva kompletteras ytterligare med anordning får fosforavlastning samt 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

reduktion av smittämnen som bakterier, virus och parasiter. Det är framför allt 
wc-vattnet som står för den största föroreningen i ett hushålls 
spill vattenutsläpp. 

skyddsåtgärder ska11 vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet, i 
detta fall avloppsutsläpp, kan medföra olägenhet för människors hälsa och/eller 
miljön. Det är den som låter släppa ut och skapa avloppsvattnet som ansvarar 
för att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 

Enligt gällande taxa ska två timmars handläggningstid påföras hanteringen av 
förbudsärenden. A v giften per timme är för närvarande 950 h. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras." 
(9 kap. 7§ miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följ as." 
(26 kap. 9 § miljöbalken) 

"Beslut om förelägganden eller förbud tär förenas med vite." 
(26 kap. 14 § miljöbalken) 

"Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-lett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 
än slamavskiljning. Vad som sägs i forsta stycket gäller dock inte om det är 
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön." 
(12 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

Miljöavdelningen inventerar statusen på befintliga avloppsanordningar i 
kommunen enligt upprättad tillsynsplan. Vid inspektionen den 20 november 
2012 konstaterades följande: avloppsanläggningen betjänar tre byggnader, en 
huvudbyggnad och två mindre gästhus. Till avloppsanläggningen avleds 
spillvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvätt. Vid inspektionen 
återfanns ingen synlig slamavskiljare men det fanns ett uppstickande plaströr 
på gräsmattan från något som skulle kluma vara en slamavskilj are. Eftexsom 
den inte var inspekterbar gick det inte att konstatera om det var en 
slamavskilj are, dess storlek, skick och om det fanns ett så kallat t-rör på 
utloppsledningen. Ytterligare anordningar (fordelningsbrunn, luftare, 
inspektionsbrmm och dylikt) som tyder på ett efterföljande reningssteg saknas. 

I inspektionsrapporten informerades dåvarande fastighetsägare lii!JEmGI att 
befintlig avloppsanordning är bristfållig och behöver åtgärdas, helst inom ett 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

års tid. Fastighetsägaren själv begärde uppskov till november 2015. På grund 
av fastighetsägarens senare dödsfall begärde tillfårordnad boutredningsman 
ytterligare uppskov får åtgärden till den 30 november 2016. Miljöavdelningen 
har svarat att avdelningen inte har något att erinra mot uppskoven. Den 12 
september 2016 kom boutredningsmannen in med en önskan om uppskov till 
utgången av år 2017. Skifte har skett i dödsboet och är nu PUL-skydd 
fastighetsägare får aktuell bostad. 

Den adress som tidigare har kommunicerats i ärendet har felaktigt varit 
P U L-skydd 
PUL-skydd 

men ärendet gäller bostaden får permanentboende på 
Det framgår tydligt av bilagd situationsplan tillhörande 

inspektionsprotokollet upprättat den 20 november 2012. är ett P U L-skydd 
fritidshus utan avlopp enligt inspektion samma datum. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren får synpunkter. Yttranden med 
synpunkter har inkommit. Fastighetsägaren anför att han behöver mer 
handlingsutrymme än till den 31 maj 2017 som det fårsta fårslaget till beslut 
löd och yrkar på att få tid till den 31 oktober 2017 får att kunna genomfåra 
efterfrågade åtgärder. Anförda skäl är bland annat att fastigheten nyligen 
kornmit i hans ägo. Miljöavdelningens bedömning är att det är rimligt att 
bemöta yrkandet positivt och ge tid till den sista oktober eftersom det rör sig 
om sammanlagt tre skilda bostäders avlopp på fastigheten som samtidigt ska 
åtgärdas vid fortsatt brukande av vattenklosett. 

Upplysningar 

Ett fårbud innebär att nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena wc
vatten i den grad nuvarande praxis och lagstiftning kräver. Spillvatten från 
hushåll med wc påkopplat ska kunna renas från syrefårbmkande ämnen upp till 
90 procent näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 procent och i särskilda 
fall upp till minst 90 procent och näringsämnet kväve upp till minst 50 procent 
i särskilda fall. Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och utsläpp nära 
badplatser är exempel på fall där även särskild rening av smittämnen kan 
komma att krävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från enskilt hushåll med wc krävs att 
fastighetsägaren får ett tillstånd och godkännande från kommunen får att 
imätta lämplig avloppsanordning, detta enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En sluten tanlc får wc-vatten är också 
en avloppsanordning som kräver tillstånd innan installation. 

Ett alternativ till förnyad avloppsanordning kan vara att helt upphöra med wc
utsläpp från bostaden på fastigheten. 

Vitet är till får att bygg- och miljönämnden ska kunna lägga kraft bakom 
beslutet så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att 
miljö- och hälsorisken med verksamheten ska upphöra. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11 -01 

Om fastigheten säljs innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya 
fastighetsägarna iniormeras av säljarna om detta beslut. 

Faktura för upprättande av beslut om förbud skickas separat. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
P U L-skydd 

, expedieras m ed mottagningsbevis och 
överldagandehänvisning 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

§ 101 Dnr 2016/00107 

Förbud mot utsläpp av wc-vatten från befintlig 
avlo sanordnin förenat med lö ande vite på fastighet, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . som ägare till fastigheten 
att släppa ut tten från wc från befintlig 

avloppsanordning från och med den 31 oktober 2017. 

2. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 20 000 kr. Vitet ska 
vara löpande och dömas ut var sjätte månad så länge utsläpp av wc
vatten från befintlig avloppsanordning fortsätter. 

3. Ta ut en handläggningsavgift för detta ärende på 1900 kr. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagmm enligt följande: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 
kap. 7 §, 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken (1998:808), 12 §förordning om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Yttrande 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet och 
adress har en otillfredsställande rening av wc-vatten och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om förbud mot utsläpp av wc-vatten från 
befintlig avloppsanordning. Miljöavdelningen kan inte se några skäl till att 
dröja med åtgärden ända till utgången av år 2017. Vitet bedöms nödvändigt om 
utsläppen fortsätter efter satt förbudsdatum. Viljan att frivilligt åtgärda 
utsläppet bedöms låg då problemet har varit känt sedan åtminstone år 2012 och 
att allt pekar på att det rör sig om ett direktutsläpp till vattenförekomsten 
Mälaren-Gorran som ligger inom 400 meter från bostaden. Denna 
vattenförekomst har bland annat problem med övergödning och syrefattiga 
förhållanden enligt länsstyrelsernas vattendatabas VISS. 

Enligt lagstiftning och tolkning av domar räcker inte enba1t slamavskiljning 
som rening av avloppsvatten från hushåll. I detta fall finns inte ens 
slamavski ljning. Fön1tom slamavskiljning krävs exempelvis en väl avpassad 
markbädd, infiltration, minireningsverk. Anordning med frånskiljning av urin 
och feka lier i slutet system är en möjlig lösning. Efterfoljande reningssteg kan 
även behöva kompletteras ytterligare med anordning for fosforavlastning samt 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROfOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

reduktion av smittämnen som baktelier, virus och parasiter. Det är framfår allt 
wc-vattnet som står får den största fåroreningen i ett hushålls 
spillvattenutsläpp. 

s kyddsåtgärder skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet, i 
detta fall avloppsutsläpp, kan medfåra olägenhet får människors hälsa och/eller 
miljön. Det är den som låter släppa ut och skapa avloppsvattnet som ansvarar 
får att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 

Enligt gällande taxa ska två timmars handläggningstid påfåras hanteringen av 
fårbudsärende n. A v giften per timme är får närvarande 950 kr. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig ptJ 
"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skalllämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utf6ras." 
(9 kap. 7§ miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de fårelägganden och 
fårbud som behövs får att denna balk samt fåreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska fåljas." 
(26 kap. 9 § miljöbalken) 

"Beslut om fårelägganden eller fårbud får fårenas med vite." 
(26 kap. 14 § miljöbalken) 

"Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-lett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 
än slamavskiljning. Vad som sägs i forsta stycket gäller dock inte om det är 
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk får olägenhet får människors 
hälsa eller miljön." 
( 12 § fårordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

Miljöavdelningen inventerar statusen på befintliga avloppsanordningar i 
kommunen enligt upprättad tillsynsplan. Vid inspektionen den 20 november 
2012 konstaterades foljande: avloppsanläggningen betjänar en permanent
bostad. Till avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad, 
disk och tvätt. Vid inspektionen fi·amkom att avloppsanläggningen består av 
mindre rensbrunn. Ytterligare anordningar (fårdelningsbrunn, luftare, 
inspektionsbrunn och dylikt) som tyder på ett efterfåljande reningssteg salmas. 

I inspektionsrapporten informerades dåvarande fastighetsägare !QNEPSfl att 
befintlig avloppsanordning är bristfållig och behöver åtgärdas, helst inom ett 
års tid. Fastighetsägaren själv begärde uppskov till november 2015. På grund 
av fastighetsägarens senare dödsfall begärde tillförordnad boutredningsman 
ytterligare uppskov för åtgärden till den 30 november 2016. Miljöavdelningen 
har svarat att avdelningen inte haft något att erima mot uppskoven. Den 12 
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september 2016 kom boutredningsmannen in med en förnyad önskan om 
uppskov till utgången av år 2017. Skifte har skett i dödsboet och 
är sedan den 2 augusti 2016 fastighetsägare får aktuell bostad. 

Yttranden 

PUL-skydd 

Förslaget har skickats till fastighetsägaren får synpunkter. Yttranden med 
synpunkter har inkommit. Fastighetsägaren anför att han behöver mer 
handlingsutrymme än till den 31 maj 2017 som det fårsta fårslaget till beslut 
löd och yrkar på att få tid till den 31 oktober 2017 får att kunna genomfåra 
efterfrågade åtgärder. Anförda skäl är bland annat att fastigheten nyligen 
kommit i hans ägo. Miljöavdelningens bedömning är att det är rimligt att 
bemöta yrkandet positivt och ge tid till den 31 oktober eftersom det rör sig om 
sammanlagt tre skilda bostäders avlopp på fastigheten som samtidi&,rt ska 
åtgärdas vid fortsatt brukande av vattenklosett. 

Upplysningar 

Ett fårbud innebär att er nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena 
wc-vatten i den grad praxis och lagstiftning kräver. Spillvatten från hushåll 
med wc påkopplat ska kunna renas från syrefårbrukande ämnen med upp till 90 
procent näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 procent och i särskilda fall 
upp till minst 90 procent och näringsämnet kväve upp till minst 50 procent i 
särskilda fall. Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och utsläpp nära 
badplatser är exempel på fall där även särskild rening av smittämnen kan 
komma att krävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från enskilt hushåll med wc krävs att 
fastighetsägaren får ett tillstånd och godkännande från kommunen får att in
rätta lämplig avloppsanordning, detta enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En sluten tank får wc-vatten är också 
en avloppsanordning som kräver tillstånd innan installation. Ett alternativ till 
förnyad avloppsanordning kan vara att helt upphöra med wc-utsläpp från 
bostaden på fastigheten. 

Vitet är till får att bygg- och miljönämnden ska kunna lägga kraft bakom 
beslutet så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att 
miljö- och hälsorisken med verksamheten ska upphöra. Om fastigheten säljs 
innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya fastighetsägarna informeras av 
säljarna om detta beslut. 

Faktura får upprättande av beslut om fårbud skickas separat. 
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§ 102 Dnr 2016/00106 

Förbud mot utsläpp av wc-vatten från befintlig 
avloppsanordning förenat med löpande vite på fastighet, 
P U L-skydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
att släppa ut avloppsvatten från wc från befmtlig 

avloppsanordning från och med den 31 oktober 2017. 

2. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 20 000 kr. Vitet ska 
vara löpande och dömas ut var sjätte månad så länge utsläpp av wc
vatten från befintlig avloppsanordning fortsätter. 

3. Ta ut en handläggningsavgift för detta ärende på 1900 kr. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 
kap. 7 §, 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken (1998:808), 12 § fårordning om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Handlingar som ingår i beslutet 
Kartbilaga, översikt och tomtkarta 

- Yttrande 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet och 
adress har en otillfredsställande rening av wc-vatten och föres lår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om fårbud mot utsläpp av wc-vatten från 
befintlig avloppsanordning. Miljöavdelningen kan inte se några skäl till att 
dröja med åtgärden ända till utgången av år 2017. Vitet bedöms nödvändigt om 
utsläppen fortsätter efter satt fårbudsdatum. Viljan att frivilligt åtgärda 
utsläppet bedöms som låg då problemet har varit känt sedan åtminstone 2012 
och att utsläppet endast passerar en rensbrunn innan det konstaterat når en bäck 
och vidare transport ner till sjön Mälaren. Vattenförekomsten Mälaren-Gon·an 
ligger inom 400 meter från bostaden. Denna vattenförekomst har bland annat 
problem med övergödning och syrefattiga fårhållanden enligt länsstyrelsernas 
vattendatabas vrss. 

Enligt lagstiftning och tolkning av domar räcker inte enbart slamavskiljning 
som rening av avloppsvatten från hushåll. Någon form av ytterligare rening 
laävs som exempelvis en väl avpassad markbädcl, infiltration, minirenings-verk 
eller frånskiljning av min och fekalier i slutet system. Efterföljande reningssteg 
kan även behöva kompletteras ytterligare med anordning får fosforavlastning 
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JUSTERARE 

samt reduktion av smittämnen som bakterier, virus och parasiter. Det är 
framfår allt wc-vattnet som står får den största fåroreningen i ett hushålls 
spillvattenutsläpp. 

Skyddsåtgärder skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet, i 
detta fall avloppsutsläpp, kan medfåra olägenhet får mätmiskors hälsa och/eller 
miljön. Det är den som låter släppa ut och skapa avloppsvattnet som ansvarar 
får att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 

Enligt gällande taxa ska två timmars handläggningstid påföras hanteringen av 
fårbudsärenden. Avgiften per timme är får närvarande 950 la. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"A v loppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skalllämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras." 
(9lcap. 7§ miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
fårbud som behövs får att denna balk samt fåreslaifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas." 
(26 kap. 9 § miljöbalken) 

"Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite." 
(26 kap. 14 § miljöbalken) 

"Det är förbjudet att i vatten01måde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-lett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående renjng 
än slamavskiljning. Vad som sägs i fårsta stycket gäller dock inte om det är 
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk får olägenhet får människors 
hälsa eller miljön." 
(12 § fårordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

Miljöavdelningen inventerar statusen på befintliga avloppsanordningar i 
kommunen enligt upprättad tillsynsplan. Vid inspektionen den 22 november 
2012 konstaterades följande: avloppsanläggningen betjänar en permanent
bostad. Till avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad, 
disk och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn utan t-rör på utloppsledningen. 
Efter slamavskiljaren leds spillvattnet till en rensbrunn på andra sidan vägen 
och sedan ut i bäck utan ytterligare rening. 

I inspektionsrapporten informerades dåvarande fastighetsägare !:JNE§GI att 
befmtlig avloppsanordning är bristfällig och behöver åtgärdas inom ett års tid. 
Fastighetsägaren själv begärde uppskov till november 2015. På grund av 
fastighetsägarens senare dödsfall begärde tillfårordnad boutredningsman 
ytterligare uppskov får åtgärden till den 30 november 2016. Miljöavdelningen 
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har svarat att avdelningen inte haft något att erinra mot uppskoven. Den 12 
september 2016 kom lbouh·edningsmannen in med en fåmyad önskan om 
uppskov till utgången av år 2017. Skifte har skett i dödsboet och PUL-skydd 
är nu fastighetsägare for aktuell bostad. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren får synpunkter. Synpunkter har 
inkommit. Fastighetsägaren anför att han behöver mer handlingsutrymme än 
till den 31 maj 2017 som det fårsta forslaget till beslut löd och yrkar på att få 
tid till den 31 oktober 2017 får att kunna genomfåra efterfrågade åtgärder. 
Anfårda skäl är bland annat att fastigheten nyligen kommit i hans ägo. 
Miljöavdelningens bedömning är att det är rimligt att bemöta yrkandet positivt 
och ge tid till den sista oktober eftersom det rör sig om sammanlagt tre skilda 
bostäders avlopp på fastigheten som samtidigt ska åtgärdas vid fortsatt 
bmkande av vattenklosett. 

Upplysningar 

Ett fårbud innebär att er nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena 
wc-vatten i den grad praxis och lagstiftning kräver. Spillvatten från hushåll 
med wc påkopplat ska lemma renas från syrefårbrukande ämnen med upp ti Il 90 
procent, näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 procent och i särskilda fall 
upp till minst 90 procent och näringsämnet kväve upp till minst 50 procent i 
särskilda fall. Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och utsläpp nära 
badplatser är exempel på fall där även särskild rening av smittämnen kan 
komma att Jcrävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från enskilt hushåll med wc krävs att 
fastighetsägaren får ett tillstånd och godkännande från kommw1en får att in
rätta lämplig avloppsanordning, detta enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En sluten tank får wc-vatten är också 
en avloppsanordning som kräver tillstånd innan installation. Ett altemativ till 
förnyad avloppsanordning kan vara att helt upphöra med wc-utsläpp från 
bostaden på fastigheten. 

Vitet är till for att bygg- och miljönämnden ska kunna lägga kraft bakom 
beslutet så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att 
miljö- och hälsorisken med verksamheten ska upphöra. 

Om fastigheten säljs innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya 
fastighetsägarna informeras av säljarna om detta beslut. 

Faktura får upprättande av beslut om fårbud skickas separat. 
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§ 103 Dnr 2016/001114 

Förhandsbesked för ombyggnad av garage till bostadhus 
på fastighet, KIVINGE 4:85 ( Kivinge gårds väg 1 O) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Prövningen gäller endast platsens och markens lämplighet för den avsedda 
åtgärden, åtgärden ska sedan prövas i en mer detaljerad bygglovsprövning. 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen beviljas för 
ombyggnad av garage till bostadshus på fastigheten Kivinge 4:85. 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 6 424 kronor kr i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Ansökan 2016-04-26 
- situationsplan 2016-05-31 

Skäl till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer det lämpligt med en ombyggnad av 
garage till bostadshus på platsen då ett nytt bostadshus ansluter väl till befintlig 
bebyggelse och att åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap. 9 §plan- och 
bygglagen, PBL. Bygg- och miljöförvaltningen fareslår bygg- och 
miljönämnden att bevilja förhandsbesked för ombyggnad av garage till 
bostadshus enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Ärendet 

P U L-skydd har inkommit med en ansökan om ombyggnad av befintligt 
garage till bostadshus. Garaget är placerat cirka 25 meter från bostadshuset och 
den aktuella tomtdelen med garaget har idag styckats av till en egen fastighet. 
Garaget har en byggnadsarea på 79 kvm och är uppford i en våning med 
träfasad. Byggnaden kommer enligt sökande att behålla samrna mått när det 
byggs om till bostadshus. Fastigheten är placerad i skogsbrynet i anslutning till 
åker och till befintlig grusväg. Miljöavdelningen har varit på plats och bedömer 
att det är möjligt att anlägga en avloppsanläggning. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse 
och berörs inte av några riksintressen. Fastigheten med garaget är placerat 
mellan två befintliga bostadshus vilket gör att en ombyggnad till bostadshus är 
en lämplig anslutning till befmtlig bebyggelse. 
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I och med att garaget blir ett bostadshus kornmer bebyggelsegruppen att 
betraktas som sammanhållen bebyggelse. 

I översiktsplanen får Håbo kommun står det angående bebyggelseutveclding på 
landsbygden: "Ny bebyggelse bör endast tillkonuna ianslitning till befintlig 
bebyggelse eller längs huvudvägar och under fårutsättning att den är fårenlig 
med de kulturhistoriska värdena samt att VA- frågan går att lösa 
tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befmtlig bebyggelse vad 
gäller läge, form och utfarande". 

Yttranden 
F har skickats till berörda gram1ar på fastigheterna 

får synpunkter. Inga yttranden har inkommit. 
önskat om fårlängd remisstid och får till den 19 oktober 2016 att inkonuna med 
ett yttrande. 

"Sista dagför att inkomma med yttranden är satt till den 19 oktober 2016 
vilket innebär att eventuella yttranden sonz inkommer ska redovisas här och vid 
behov kommenteras. Te"'Cten ska uppdateras och delas ut tillformötet infor 
nämndens sammanträde. " 

Upplysningar 

EnJigt 9 kap. 39 §plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får åtgärden 
söks inom två år efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga kraft. 

Sökande uppmärksanm1as på att tiden för överklagande är tre veckor från och 
med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överidagan inkommit. 

Faktura sidekas separat. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
Sökande, PUL- PUL-skydd expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning. 

Meddelande om kungörelse 
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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§ 104 Dnr 2016/00115 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport på 
fastighet, ÖVERGRAN 1 :11 (Buskvretsvägen) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönä1m1den beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (2010:900), 
P BL. 

2. Telrniskt satmåd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

4. Avgiften får handläggningen av ärendet är 31 454 kr i enlighetmed 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Ansökan 
- Redovisning av kontrollansvarig 
- situationsplan 
- Plan-, fasad- och sektionsritningar 
- Yttrande från granne 

Skäl till beslut 

2016-08-11 
2016-08-11 
2016-08-11 
2016-08-11 
2016-10-06 

Ansökan överensstämmer med det fårhandsbesked som finns bevilj at för 
fastigheten. Åtgärden bedöms lämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbild, natur- och kulturvärden på platsen samt uppfyller kraven i 8 kap 
1-3, 6, 7, 9- 13, 17 och 18 §§i PBL (2010:900). Därfår föreslår bygg- och 
miljöförvaltningen bygg- och miljönämnden att bevilja bygglov för nybyggnad 
av bostadshus och carport med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Ärendet 

PUL-skydd har inkommit med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av bostadshus och carport på fastigheten Övergran l: Il. Ansökan 
avser ett bostadshus som uppfOrs i en våning med en byggnadsarea på 209 
kvm. Carp01ten med en förrådsdel kommer ha en byggnadsarea på 34,5 kvm. 
Bostadshus och carport kommer att uppföras med träpanel i ljusgrå kulör och 
takbeläggningen kommer att vara tegeh·öda betongpannor. Både bostadshuset 
och earpotten kommer ha en takvinkel på 27 grader. Sökande bar angivit att de 
kommer att ansluta huset till den kommunala VA-ledningen. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår område med detaljplan men inom ett område med 
sammanhållen bebyggelse och inom riksintresse för lculturmiljövård. I 
översiktsplanen står det att "Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning 
till befintlig bebyggelse och längs huvudvägar och under fåmtsättning att den 
är fårenlig med de kulturbistmiska värdena samt att VA-frågan går att lösa 
tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse vad 
gäller läge, form och utförande". Inom detta område är följande mål uppsatt i 
översiktsplanen: "Områdets värde får kulturmiljövården är betydande och skall 
bevaras så långt det är möjligt. De värdefulla gårds- och bymiljöerna skall 
skyddas mot störande bebyggelse. En viss utbyggnad kan tillåtas efter 
noggrann prövning". Ansökan överensstämmer med de villkor som satts i 
forhandsbesked som beviljades den l mars 2016, § 23. 

Yttranden 
F har skickats till berörda grannar på fastigheterna PUL-skydd 

får nkter. Yttranden med synpunkter har inkommit 
ägare av fastigheten 

Ägare av har tidigare motsagt s ig en utökad bebyggelse i PUL-skydd 
området. De hänvisar till att syftet med områdesbestämmelserna for Övergran 
är att tillkommande bebyggelse ska ansluta till den nuvarande miljön och att 
det på kommunens hemsida beskrivs vikten av att jordbrukslandskapets öppna 
vidder värnas och att nybebyggelse inte bör tillåtas på oexploaterad mark. 
Enligt ägama till fanns det krav på att deras hus skulle uppfåras 
i röd träfasad och med vita knutar. 

Ansökan överensstämmer med det forhandsbesked som finns beviljat for 
fastigheten och bygg- och miljöförvaltningen anser att tilUcommande 
bebyggelse är anpassad till befintlig miljö. Bygg- och miljöfårvaltningen anser 
att det är lämpligt att husen uppfårs i en ljusgrå kulör. Att övriga hus längs 
Buskvretsvägen är röda ses inte som något hinder for att kunna ha en annan 
kulör och husen kring kyrkan är uppförda i olika fasadkulörer. De forsta husen 
på Buskvretsvägen omfattas av detaljplan 351 som endast ställer krav på 
träfasad, ej att husen ska vara röda. 

Upplysningar 

Sökande/byggherre ansvarar får att den kontrollansvalige har tillgång till 
nödvändiga handlingar för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Bygglovet uppbör att gälla om åtgärden inte bar påbörjats inom två år eller inte 
har avslutats inom fem år från elen dag som beslutet vinner laga l<Iaft. 

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 
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Åtgärden får dock inte påbörjas forrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked. 

Innan byggnaden far tas i bruk måste ett slutbesked ha meddelats. 

Om den lovgivna åtgärden påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan 
slutbesked har beviljats kan byggsanktionsavgift komma att tas ut. 

I detta ärende Iaävs utstakning och lägeskontrolL 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt 
samråd. 

Faktura skickas separat. 

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden for överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överklagan inkommit. 
Se också bifogad besvärshänvisning. 

Sändlista 
Beslutet delges till 
Sökande, P U L-skydd , expedieras 
med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Sökande, P U L-skydd , expedieras 
med mottagningsbevis och överklagandehänvisning. 

Fastighetsägare, P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Fastighetsägare, P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Meddelande om kungörelse 
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 105 Dnr 2016/0011 6 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport på 
fastighet, ÖVERGRAN 1:11 (Buskvretsvägen) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (201 0:900), 
P BL. 

2. Telmiskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden hävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 27 290 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 

Ansökan 
Redovisning av kontrollansvarig 
situationsplan 
Plan-, fasad- och sektionsritningar 
Yttrande från granne 

Skäl till beslut 

2016-08-11 
2016-08-11 
2016-08-11 
2016-08-11 
2016-10-06 

Ansökan överensstämmer med det förhandsbesked som finns beviljat för 
fastigheten. Åtgärden bedöms lämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbild, natur- och kulturvärden på platsen samt uppfyller kraven i 8 kap 
1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§i PBL (2010:900). Därför föreslår bygg- och 
miljöförvaltningen bygg- och miljönänmden att bevilja bygglov för nybyggnad 
av bostadshus och carport med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Ärendet 

P U L-skydd har inkommit med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport på fastigheten Övergran 
1 :11. Ansökan avser ett bostadshus som uppförs i en våning med en 
byggnadsarea på 171 kvm. Carporten med en förrådsdel kommer ha en 
byggnadsarea på 34,5 kvm. Bostadshus och carport kommer att uppföras med 
träpanel i vit kulör och takbeläggningen kommer att vara tegelröda 
betongpam1or. Bostadshuset konuner ha en takvinkel på 33 grader och 
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carporten kommer ha en takvinkel på 27 grader. Sökande har angivit att de 
kommer att ansluta huset till den kommunala VA-ledningen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår område med detaljplan men inom ett område med 
sammanhål1en bebyggelse och inom riksintresse för kulturmiljövård. I 
översiktsplanen står det att "Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning 
till befintlig bebyggelse och längs huvudvägar och under förutsättning att den 
är förenl ig med de kulturhistoriska värdena samt att VA-frågan går att lösa 
tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse vad 
gäller läge) form och utförande". Inom detta område är följande mål uppsatt i 
översiktsplanen: "Områdets värde för kulturmiljövården är betydande och 
skall bevaras så långt det är möjligt. De värdefulla gårds- och bymiljöerna skall 
skyddas mot störande bebyggelse. En viss utbyggnad kan tillåtas efter 
noggrann prövning". Ansökan överensstämmer med de villkor som satts i 
förhandsbesked som beviljades den l mars 2016) § 23. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar på fastigheterna PUL-skydd 

för synpunkter. Yttranden med synpunkter har inkommit 
ägare av fastigheten 

Ägare av har tidigare motsagt sig en utökad bebyggelse i PUL-skydd 
området. De hänvisar till att syftet med områdesbestämmelserna för Övergran 
är att tillkommande bebyggelse ska ansluta till den nuvarande miljön och att 
det på kommunens hemsida beskrivs vikten av attjordbrukslandskapets öppna 
vidder värnas och att nybebyggelse inte bör tillåtas på oexploaterad mark. 
Enligt ägama till fanns det la'av på att deras hus skulle uppföras 
i röd träfasad och med vita knutar. 

Ansökan överensstämmer med det förhandsbesked som finns beviljat för 
fastigbetet och bygg- och milj öförvaltningen anser att tillkonunande 
bebyggelse är anpassad till befintlig miljö. Bygg- och miljöförvaltningen anser 
att det är lämpligt att husen uppförs i en vit kulör. Att övriga hus längs 
Buskvretsvägen är röda. ses inte som något hinder för att kunna ha en annan 
kulör och husen la'ing kyrkan är uppförda i olika fasadkulörer. De första husen 
på Buskvretsvägen omfattas av detaljplan 351 som endast ställer krav på 
träfasad) ej att husen ska vara röda. 

Upplysningar 

Sökandelbyggherre ansvarar för att den kontrollansvarige har tillgång till 
nödvändiga handlingar för att kunna utföra sitt uppdmg. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år eller inte 
har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga laaft. 
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Bygg- och miljönämnden 

Om åtgärden på bötjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen tisk. 

Åtgärden får dock inte påbö1j as förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked. 

Om den lovgivna åtgärden påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan 
slutbesked har beviljats kan byggsanktionsavgift komma att tas ut. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste ett slutbesked ha meddelats. 

I detta ärende laävs utstakning och lägeskontrolL 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt 
samråd. 

Faktura skickas separat. 

Sökande/bygghen·en uppmärksammas på att tiden for överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan inkommit. 
Se också bifogad besvärshänvisning. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
Sökande, P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Sökande, P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Fastighetsägare, P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Fastighetsägare, P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

P U L-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning. 

Meddelande om kungörelse 
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Bygg- och miljönämnden 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAG$BE$TYRKNING 

4tv; l dJ l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 106 Dnr 2016/001 17 

Från tillfälligt bygglov till permanent bygglov för förskola 
på fastighet, SKÖRBY 1:143 (Siagavägen 1) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c punkt l § och startbesked lämnas 
med stöd av lO kap. 23 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. slutbesked ges med stöd av l O kap. 34 § P BL. 

3. Avgiften for handläggningen av ärendet är 16 081 kl- i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Plan och fasadritningar 

Skäl till beslut 

2016-01-18 
2016-10-07 
2016-10-07 

Förslaget i1Ulebär en avvikelse från detaljplan Åkerby K36. Då åtgärden 
bedöms som forenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse kan bygglov ges med stöd av 9 kap. 
31 c punkt l § PBL. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att forskolan uppfyller tillämpliga 
bestämmelser och krav för sin verksamhet och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 c punkt l§ PBL 
(20 l 0:900). 

Ärendet 

solhems forskola i Bålsta AB har inkommit med en ansökan om permanent 
bygglov for sin verksamhet. Solhems forskola har bedrivit sin verksamhet i 
lokalerna sedanden l januari 2012, itman dess var det förskoleverksamhet i 
kommunens regi med start den 9 december. Försleolan har tidsbegränsat 
bygglov till och med den l januari 20 l 7. F örskolan drivs i ett fristående hus 
om 165 kvm. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Åkerby K36. Bestämmelserna innebär 
bland annat att p latsen där fårskolan är placerad är utmärkt som 
förenings/samlingslokal. 
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Den l januari 2015 in fårdes en ny paragraf i plan- och bygglagen, 9 kap. 31 c 
punl<t l PBL. Detta innebär att om avvikelsen är fårenlig med detaljplanens 
syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse 
kan den beviljas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att åtgärden inte 
enbmi ska vara till nytta får en eller några få personer. Om åtgärden däremot 
avser att tillgodose ett angeläget behov som är gemensamt får boende i flera 
en- och tvåbostadshus, bör det vara möjligt att godta en avvikelse. 

Solhems fårskola har anlitat en sakkunnig tillgänglighetsexpert får att få 
vägledning i gällande lagstiftning avseende tillgänglighet. Alla krav enligt 
BBR (Boverket byggregler) för permanent lov anses uppfyllda. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar och myndigheter (Räddningstjänsten 
och Håbo kommun) får synpunkter. 

Inga yttranden har inkommit från grannar. 

Yttrandet med synpunkter har inkommit från Räddningstjänsten. 
Räddningstjänstenföreslår att bygg och miljönänmden beslutar att 
brandskyddsdokumentationen enligt BBR 5:12 inte behöver lämnas in, det vill 
säga beslut om mindre avvikelse enligt BBR 1:21. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 

Då åtgärden är en pågående verksamhet med tidsbegränsat bygglov ti ll och 
med den 31 december 2016 ges startbesked och slutbesked samtidigt. 

Faktura skickas separat. 

Sökande/bygghen·en uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överidagan inkommit. 
Se också bifogad besvärshänvisning. 

Sändlista 

Beslutet delges till 
Solhems Förskola 
Slagavägen l 
746 93 Bålsta 

HåboKommun 
Plan och Utvecklingsavdelningen 
746 80 Bålsta 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

39(49) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 

~lkJ l 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

40(49) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljQnämnden 

§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

D nr 2016/00111 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad och anläggande av pool, terrasser 
och markarbeten på fastighet, FINNSTAHOLM 1:4 
(Finnstaholmsvägen 14) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges för uppförande av lcomplementbyggnad, 
anläggande av pool, terasser och markarbeten på fastigheten 
Finnstaholm l :4 vid Mälaren i enlighet med situationsplan. Beslutet 
fattas med stöd av 7 kap. 18 b§ miljöbalken, MBL. 

2. Den yta som rar tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad 
situationsplan/karta. 

3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 873lcr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Ansökan 
- Situationsplan!Tomtplanering 
- Beshivning Bondkroken 
- Karta Bondkroken 

Skäl till beslut 

2016-06-17 
2016-06-17 

Strandskydd gäller enligt miljöbalkens 7 kap 13,14 §§ från strandlinjen med 
300meter på land och 100meter i vatten. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område samt omfattas ej av områdesbestärnmelser. 

Naturvärdenlianspråktagen mark 
Fastighetens areal är 20 676 kvm. Hela tomten bedöms inte som ianspråktagen. 
På området närmast huvudbyggnaden samt en bit ner mot vattnet finns anlagda 
gräsmattor/gräsytor. Området mellan tomtplatsavgränsningen och vägen är 
bevuxen med sly och mindre träd och bedöms inte vara ianspråktagen. Detta 
område finns även särskilt utpekat i naturvårdsplanen, Bondla·oken 55. 
Hemfridszonen bedöms inte gå ända ner till vägen norr om huvudbyggnaden. 
En tomtplatsavgränsning görs för att förhindra ett större i anspråktagande av 
mark och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder är möj liga och 
som särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 §c punkt l godtar att 
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fastigheten delvis sedan länge är ianspråktagen som boplats och föreslår bygg
och miljönämnden att fatta beslut om dispens för åtgärdema. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga forutsättningama för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap. 15 § miljöbalken inte: 

l. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den atmars skulle ha fårdats fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtat1er. 

Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken befogenhet att 
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. 

Som särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c § miljöballcen, vid prövningen av en 
fråga om dispens från strandskyddet rar man beakta endast om det område som 
dispensen avser: 

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse for 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen, 

3. behövs får en anläggning som får sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfor området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan tillgodoses inom området, 

5. behöver tas i anspråk får att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området eller 

6. behöver tas i anspråk får att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får strandskyddsdispensen endast medges om 
det är forenligt med strandskyddets syften. 

Ärendet 

PUL-skydd har den 17 juni 2016 inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens rår komplementbyggnad anläggande av pool, tenasser 
och markarbeten. 

Komplementbyggnaden ska uppföras, en så kallad Attefallsåtgärd, nordöst om 
befintlig huvudbyggnad. Poolen och tenassetingen med tillhörande murar 
anläggs norr om huvudbyggnaden. 

Åtgärderna sker ner mot vattnet på redan ianspråktagen mark. Området som 
inte ingår i tomtplatsavgränsningen är mark som inte kan räknas in i 
hemfridszonen. 

Bygglov för mur handläggs av bygglovavdelningen i ett separat ärende med 
diarienummer: 2016-84. Samtidigt handläggs ett tillsynsärende angående redan 
påbörjat arbete gällande murar och komplementbyggnad med diarienummer: 
2016-323. 

Miljöavdelningen handlägger ett tillsynsärende (ärendenummer: 2016-279) 
angående tillbyggnad av brygga och anläggande av strand utan dispens från 
strandskyddsreglerna. Dessa åtgärder har skett utanför föreslagen 
tomtplatsavgränsning. Någon ansökan om strandskyddsdispens finns inte för 
anläggande av brygga och badplats. 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten ligger utanfor detaljplanerat 
område. Aktuellt område ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Platsen 
är även utpekad i naturvårdsplanen för Bondkroken 55 områden med speciella 
skyddsvärden. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande för synpunkter. 

Upplysningar 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga haft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sölcanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, bar rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 
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Bygg- och miljönämnden 

Det krävs bygglov alternativt anmälan for aktuella åtgärder. Det innebär att du 
inte får bö1ja bygga fcirrän du har fått ett bygglov och ett startbesked. 
Bygglovet/ann1älan hanteras i separat beslut. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Sändlista 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecklingsenheten 
75 l 86 Uppsala 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 108 Dn r 2016100108 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
en bostadshus på fastighet, YTTERGRANS-VALLA 1:1 O 
(Fiäsanvägen 21) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Yttergrans-Valla l: l O i enlighet med situationsplan, se bilaga l. 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, MBL. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad 
situationsplan, se bilaga l. 

3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 873la i enlighet med taxa 
fastställd av kommunful lmäktige 

Upplysningar: Återkoppla till bygg- och miljönämnden inom 24 månader för 
att meddela att åtgärden är utförd. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Kartbilaga, översikt och tomtkarta 
- Ansökan 2016-07-14 
- situationsplan 2016-07-14 
- Fasadritningar 2016-07-14 

Skäl till beslut 

Strandskydd gäller enligt miljöbalkens 7 kap 13, 14 §§från strandlinjen med 
300meter på land och l 00 meter i vatten. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område samt omfattas ej av områdesbestämmelser. 

Naturvärdenlianspråktagen mark 
Fastighetens areal är 22 000 kvm. Hela tomten bedöms inte som ianspråktagen. 
Närmaste området runt bostadshuset samt området ner mot vattnet finns 
anlagda och klippta gräsmattor samt några komplementbyggnader. En 
tomtplatsavgränsning görs för att förhindra ett stöne ianspråktagande av mark 
och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Bygg- och miljöfdrvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är möjlig och som 
särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 §c punkt l godtar att 
fastigheten delvis sedan länge är ianspråktagen som boplats och föreslår bygg
och miljönämnden att fatta beslut om dispens för åtgärdema. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11 -01 

Enligt 7 kap. l3 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga forutsättningama for 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor for 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap. 15 § miljöbalken inte: 

1 . nya byggnader upp foras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utfciras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fårdats fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra forberedelsearbeten utfåras for byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt forändrar livsvillkoren for djm- och 
växtarter. 

Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken befogenhet att 
medge undantag fi:ån forbuden om särskilda skäl fcireligger. 

Som särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c§ miljöbalken, vid prövningen av en 
fråga om dispens från strandskyddet fåT man beakta endast om det område som 
dispensen avser: 

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse for 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen, 

3. behövs for en anläggning som for sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfor området, 

4. behövs for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan tillgodoses inom området, 

5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området eller, 

6. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken rar strandskyddsdispensen endast medges om 
det är forenligt med strandskyddets syften. 
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Ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

P U L-skydd har den 14 juli 2016 inkommit med en ansökan om 
strandsskyddsdispens får tillbyggnad av enbostadshus. 

Enbostadshuset kommer byggas till åt sydväst med 26 kvm fårdelat på rum får 
matplats, trappa och hall. Trappan går upp tiJI en påbyggd våning som rymmer 
tre sovrum och toalett med dusch. Huset får en total byggnadsarea på 87 kvm 
och bruttoarea om 15 5 kvm. 

Tillbyggnaden sker bort från vattenlinjen. Hela tomten sluttar ner från huset till 
vattenlinjen. Mellan huset och vattnet fi1ms gräsmattor, buskage och 
komplementbyggnader placerade. 

Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus finns inlämnat och hanteras i separat 
ärende med diarienummer: 2016-335. 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller strandskydd, strandskyddet sträcker sig ända upp till El8. 
Fastigheten omfattas även av riksintresse får naturvården och rörligt friluftsliv. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande får synpunkter. 

Upplysningar 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vrum laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därfår avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Det krävs bygglov får åtgärden. Det irmebär att du inte :tar börja bygga förrän 
du har fatt ett bygglov och ett startbesked. Bygglovet hanteras i separat beslut. 

Faletura avseende avgiften kommer att skickas separat. 
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Sändlista 

Beslutet delges till 
P U L-skydd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-1 1-01 

expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecklingsenheten 
751 86 Uppsala 
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I<OMMUN 2016-11-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 109 Dnr 2016/00016 

Information 

Bygg· och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

statistik bygglov 
Yvonne Fredriksson, bygglovchef, presenterar statistik om antal ansökningar, 
beslutade ärenden med mera får året hitintills. Den beräknade 
handläggningstiden är cirka 22 dagar från fullständigt ärende till beslut. 
Yvonne kommer folilöpande att återkoppla med bygglovsstatistik till bygg
och miljönärnnden. 

Cementa 
Håbo kommun har lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen gällande Cementas 
ansökan. Länsstyrelsen har ställt krav på kompletteting senast den 18 
november. När kompletteringen är gjord kommer ärendet på remiss till bygg
och miljönämnden. 

Sammanträdesplan 2017 
Bygg- och miljönämndens sammanträden föreslås som tidigare äga rum på 
tisdagar kl. 18.30. På nämndens sammanträde i december ges fårlag till 
sammanträdesplan får år 2017. 

Sammanträdet i december 
Sammanträdet den 6 december startar kl. 18:00 (förmätet kl. 17:30) och 
avslutas med jultallrik i Hå bo Ca fe. 
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