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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

.JLISTERARE 

§ 115 Dnr 2015/00060 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att faststälJa dagordningen med ändringen 
av två tillkommande ärenden. 

Sammanfattning 

Ärenden som tillkommer dagordningen: 

l. Rättstidsprövn.ing av bygglovsärende på fastighet i@JEplipl . 

2. Delegering till ordförande, dispens från reservatsföreskrifter får Granåsens 
naturreservat samt bygglov för utökning av alpin skidanläggn ing på 
fastighet YTIERGRAN 2:11. 

Därefter fastställs dagordningen. 

EXPEOU:RAD SIGNATUR UTORAGSSESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 116 Dnr 2016/00048 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll per den 6 december 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 sanunanträde. 
Anmälan sker genom en skriftlig sammanställning i form av delegationslistor och 
beslutshandling. Det är först efter återrapportering ti ll bygg- och miljönämnden 
besluten vinner laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 17 oktober 2016 
till20 november 2016: 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 122 st varav nr 7 är ordfårandebeslut 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 28 st 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 9 st 
Antal delvis bifall: l st 
Antal avslag: l st 

Belopp: 283 945 kr* 

* Beloppet avser nya beslut och ändlingsbeslut. Ändringsbeslut innebär att 
beslutsbeloppet ändrats efter fakturering. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygg 

Delegationslista miljö 

- Delegationslista bostadsanpassning 

EXPEDIERAD SICNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTEAAflE 

§ 117 Dnr 2016/00011 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 6 december 201 6. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna hand lingar av betydelse från och 
med 17 oktober 2016 till och med 21 november 2016. 

l. Mari<- och miljödomstolen 2016-10-20 
P U L-skydd ska till staten betala 25 000 kronor i vite. 
Redogörelse f<ir ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Hå bo kommun fOreJade den 15 december 2015 
P U L-skydd att senast två månader efter att ha fåll 
f6reläggandet utreda möjliga åtgärder fOr atl minska bullret från företagets 
verksamhet samt att göra en kostnadsuppskallning på dessa åtgärder. 
Föreläggandet förenades med ett vite om 50 000 kr som delgavs bolaget 
den 11 januari 2016. Bolaget har inte i tid f6Jjt elen del av föreläggandet 
om att lämna en kostnadsuppskattning på föreslagna åtgärder, varför 
miljöavdelningen har yrkat att bolaget ska betala halva vitet. 

2. Mark- och miljödomstolen, 2016-10-21 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Redogörelse mr ärendet 
PUL-skydd har till bygg- och miljönämnden i Håbo kommun 
framf61t klagomål på buller fi:ån bulktransp01ter för cement vid Combimix 
AB på fastighet BÅLSTA 3:373. Nämnden bestlutade den 6 maj att länrna 
klagomålet utan åtgärd . Den klagande överk lagade då beslutet till 
Länstyrelsen i Uppsala län som avslog överklagandet den 14mars 2016. 
Den klagande överklagade då ärendet till mark- och miUödomstolen och 
anförde att utgångspunkten får olägenhetsbedömningen vid bostäder 
etcetera är 50 dB(A) och att dåvarande tillståndsnämnden godkänt 
etableringen först efter att nämnden begärde kompletteringar från bolaget, 
med bland annat bolagets egna bullerberäkningar, som visade att 
verksamheten inte skulle medfåra högre ljudnivåer än 35 dB( A) i något 
bostadsområde och att det var denna olägenhetsnivå man skulle förhålla 
sig till. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-10-26 
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet 
får Cementa AB på fastigheten Bista 4:28 i Håbo lconmum. 
Beslut 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, beslutar med 
stöd av 22 kap. 2 § miljöbalken att förelägga om kompletteringar for 

EXPEDIERAD SIGNATLIR UTDRAGSBESTYRKNING 

7(40) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-1 2-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Cementa AB, organisationsnummer 556013-5864, i ärendet rörande 
ansökan om hamn och depåverksamhet pä fastighet BISTA 4:28 i Håbo 
kommun. Kompletteringarna gäller bland annat en närmare beskrivning av 
det förväntade ökade behovet i regionen; en redovisning av påverkan på 
omgivningen i området, en redovisning av hur sociala värden kan påverkas 
av verksamheten etcetera och ska ha inkommit senast den 18 november 
2016 till Milj öprövningsdelegationen. 

4. Marie- och miljööverdomstolen, 2016-10-28 
Rättelse- och rivningsfårelägganden avseende fastighetema PUL-skydd 

· Håbo kommun samt byggsanktionsavgift; nu fråga om 
avvisning. 
Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet från dödsboet. 
Skäl till beslut 
Dödsboet var, med anledning av att fårläggandet om att ta bort vissa 
byggnader på fastigheten riktades mot , inte pati vid 
handläggningen av ärendet i nämnden, i länsstyrelsen eller i målet vid 
mark- och miljödomstolen. Då fåreläggandet inte tiktar sig mot dödsboet 
har dödsboet därmed inte Idagorätt 

5. nde, 2016-10-28 
överklagar bygg- och miljönämndens beslut och villkor 

får fastighet den 4 oktober 2016. 
Markägaren anser att beslutet är därfår att: 
Elstängslet inte berör fastigheten då det har 
uppfåtts av fastighet att e stängslet är "en ren mark och 
skoglig åtgärd som är helt tmdantagen från strandskyddslagar"; att den nya 
vägen möjliggör en bekväm och enkel passage fårbi fastigheten och att 
trafik på vägen mellan de ovan angivna fastigheterna däremot skulle störa 
hemfriden på ett påtagligt sätt; att den redan befintliga grinden vid den 
sydöstra infarten är öppningsbar for var och en och att den vid den 
nordvästra infarten är kompletterad med en trappstege som möjliggör en 
enklare passage. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 
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I<OMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

6. Information inför samråd, Ekoz AB, 2016-11-02 
Information infor samråd angående planerad ansökan avseende 
deponiverksamhet på fastigheten NYCKELBY l :7 i Hå bo kommun. 
Ärendet 
ABT Bolagen AB har for avsikt att etablera en schaktmassedeponi for 
inert avfall samt återvinnig av schakt- och livningsmassor på fastigheten 
NYCKELBY l :7 i Håbo kommun. Inom återvinningsverksamheten 
kommer även sortering av jord och grus ingå. Verksamhetstiden får 
anläggningen beror på tillgången av massor och hur stor del av de inkörda 
massoma som efter so1tering kan återanvändas. Bolaget ansöker om 12 års 
thift i tillståndsprövningen. 

Dokumentet bifogas i sin helhet för kännedom. 

7. Överldagande, 2016-11-07 
Överklagande av beslut om avslag gällande ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag med ärendenummer 20 16/041 den 11 oktober 
2016. 

8. Mark- och miljödornstolen , 2016-11-09 
Beslut 
Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite. 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutade den 15 december 
2015 att förelägga att städa upp samt transportera 
bott avfall frän . Föreläggande fOrenades 
med vite om 3000 kr per Föreläggandet delgavs bolaget den 
4 janua1i 2016. Beslutet har vmmit laga kraft. 

9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-11-15 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Ärendet 
Bygg- och miljö i Håbo kommun beslutade den 14 juli 2016 att bevilja 
PUL-skydd bygglov får nybyggnad av garage på fastigheten 
Slcokloster 2:440. 
PUL-skydd har överldagat beslutet. har kommit PUL-skydd 
in med yttrande och har kommit in med svar. PUL-skydd 

10. Länsstya·eJsen i Uppsala län, 2016-ll-15 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
Ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutade den 15 
2016 att bevilja 
bygglov for nybyggnad av 

PUL-skydd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSSESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTE;:RAAE 

har kommit in med yttrande och 
har kommit in med svar. 

11 . Kommunfullmäktige, 2016-11-21 
§ 128 Delårsbokslut 201 6 
Kommunfullmäktige godkänner Håbo kommuns delårsbokslut for år 2016. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt närnndema att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen for helåret. 

12. Kommunfullmäktige, 2016-11-21 
§ 129 Sammanträdesplanering 20 17 
Kommunfullmäktige beslutar att under 2017 samn1anträda enligt 
förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta 
justeringssammanträden för justetingen av kommunfullmäktiges protokoll. 

13. KommunfuUmäktige, 2016-11-21 
§ 130 Uppföljning av verkställighet av kornmunft1llmäktiges beslut 2010-
2015, samt redovisning av ej beredda medborgarförslag och motioner. 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 samt ej fårdigberedda 
medborgarförslag och motioner 2016. Kommunfullmäktige uppmanar 
nämnderna att säkerställa att de av fullmäktiges beslut som inte verkställts 
i sin helhet snarast verkställs. Kommunfullmäktige avslaiver den del av 
beslut om redovisning av medborgarförslag och motioner på kommunens 
hcmsida, som inte redan verkställts, från vidare handläggning. 

14. KommunfuiJmäl<.tige, 2016-11-21 
§ 131 Justering av inkallelseordning for ersättare i styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra ordningen for inkallande av 
ersättare fOr Sverigedemolcraterna, Bålstapartiet, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna i samtliga styrelser och nämnder under im1evarande 
mandatperiod till ochmed 2018-12-31. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSI:IESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Dnr 2016/00121 

Revidering av delegationsordning 

Bygg· och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Godkänna föreslagna ändringar i bygg- och miljönämndens 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur delegationsordning 

Ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att miljöchefen på delegation får besluta 
om föreläggande och förbud förenat med vite som per ärende innefattar: 

ett engångsbelopp på maximalt 25 000 kronor 

ett löpande vite på maximalt l O 000 kronor per månad eller maximalt 
120 000 kronor per år 

En delegation på att fatta beslut om fOreläggande och förbud med vite skulle 
innebära en minskad administration för dessa ärenden och dänned en effektivare 
handläggning. 

Majeriten av de beslut som miljöavdelningen kopplar viten till handlar om förbud 
av bristfruliga enski lda avlopp där fastighetsägaren inte har vidtagit åtgärder inom 
tidigare angiven tidsram. Om dessa förb11d f:1ttas på delegation frigörs mer tid för 
avloppshandläggarna att arbeta med övrig handläggning såsom tillsyn av äldre 
avloppsanläggningar. Det kan på sikt bidra till en snabbare åtgärdstakt av 
bristfälliga avloppsanläggningar. 

Miljöavdelningens rutin är att fårena förbud gällande b1istfålliga avlopp med ett 
löpande vite på 20 000 kronor där vitet. kan dömas ut var sjätte månad. 
Miljöavdelningens näst vanligaste typ av vitesbeslut är vitesförelägganden kopplat 
till nedskräpningsärenden. Där bmkar avdelningen tillämpa viten i storlek kring 
lO 000 kronor där vitet kan dömas ut vatjc månad om uppstädning inte sker. 
Förvaltningens förslag på delegation av vitesbelopp är tänkt att inrymma 
delegation for miljöavdelningens vanligaste typer av vitesbeslut 

Vid jämförelse av länets övriga sex kommuner kan det konstateras att i fem av 
dessa har miljöchefen någon slags delegation på att besluta om föreläggande och 
förbud med vite enligt miljöbalken. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 119 Dnr 2016/00119 

Fastställande av sammanträdestider 2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Fastställa datum och tider for sammanträden under år 2017 enligt foljande: 

31 janumi kl. 18.30-20.30 Övergranssalen 

28 februari kl. 18.30-20.30 Övergranssalen 

4 ap1il kl. 18.30- 20.30 Skoklosterrummet 

9 maj kl 18.30- 20.30 Övergranssalen 

13 juni, heldag kl. 08.00-20.30 Övergranssalen 

5 september kl. 18.30- 20.30 Övergranssalen 

3 oktober kl. 18.30- 20.30 Övergranssalen 

31 oktober ld . 18.30- 20.30 Övergranssalen 

5 december kl. 17.30-20.30 Övergranssalen 

Ärendet 

Enligt kommunallagens 6 kap. 18 §bestämmer nämnderna tid och plats for sina 
sammanträden. Bygg- och miljöforvaltningen har tagit fram forslag på 
sammanträdestider får bygg- och miljönämnden år 2017. Hänsyn har tagits till 
ekonomiredovisningarna under året. 

Utskicket av kallelse görs en vecka fore sammanträdet. I undantagsfall kan tiden 
kortas ner till 5 dagar. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder for kännedom. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 120 

Attestförteckning 2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Dnr 2016/00130 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att år 2017 ge attesträtt till bygg- och 
miljönämndens ordförande för ansvarskod 40000000 kopplat till 
verksamhetskoden 10920. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att år 2017 ge attesträtt till 
fårvaltningschefen med ansvarskodsintervallet 40000000-41599999 
kopplat till verksamhetskoder enligt nedanstående redovisning. 
Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestarrter på förvaltningen. 

Ärendet 

Enligt Håbo kommuns attestreglemente ska va1je nänmd infor vmje nytt år se till 
att det finns en fårteckning över aktuella attestanter, ersättare samt 
nanmteclmingar för dem som utsetts. Förteckningen ska knytas till a.nsvarsnivå. 

Förvaltningen föreslår att bygg- och miljönämnden ger nämndens ordförande 
attesträtt med ansvarskod 400000000 kopplat till verksamhet l 0920. 

Förvaltningen föreslår därtiJI att bygg- och miljöfårvaltningen ger 
förvaltningschefen attesträtt inom ansvarskodsintervallet 40000000-41599999 
kopplat till följande verksamhetskoder: 

Ansvar Beskrivning Verksamhet 

40000000 N änmdverlcsamhet 10920 

41000000 Nämndadministration 13800 

41000000 Bygg- och miljö fcirva ltningsledning 21900 

41000000 Bostadsanpassning 58000 

41200000 Bygglovavdelning 21600 

41300000 Miljö- och häJsoskydd samt livsmedel 26110- 26140 

41400000 Mät, kart GIS 21500 

41500000 Plan- och utveckling 21510 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på fcirvaltningen. 

EXPEOIE.RAO SICNATUR UTORAGSBESTVRKNING 

14(40) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Aktuell attestförteckning fårvaras på bygg- och miljöförvaltningen där det 
framgår vilken tjänstebefattning som har attesträtt, namn samt beloppsg-räns. 

För delegation av attesträtt av fastighetsförsäljning och exploatering inom plan
och utvecldingsavdelningen svarar kommunstyrelsen (ansvar 13013 kopplat till 
verksa1nhetema 99170 och 99180). 

Beslutet skickas till : 
Ordförande i bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bygg- och miljöfårvaltningen 
Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSSESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

§ 121 Dnr 2016/00125 

Förbud mot utsläpp av wc-vatten samt tvätt och diskvatten 
från befintli avi sanordnin förenat med lö n de vite 

Cli~L, ...... het 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Upphäva tidigare beslut om föreläggande om åtgärder av bristande 
avloppsanläggning från den 16 juni 2015, BMN § 121, fömtom den del 
som gäller avgift för upprättande av beslut. 

P U L-skydd 2. Förbjuda , att släppa ut avloppsvatten från 
wc samt tvätt och diskvatten från befintlig avloppsanordning lad till 

verksamhet på fastigheten 
2017. 

3. Förena detta beslut med ett vite om sammanlagt 40 000 kr. Vitet ska vara 
löpande och dömas ut var 6:e månad så länge utsläpp av wc, tvätt och 
diskvatten från befintlig avloppsanordning fortsätter. 

4. Ta ut en handläggningsavgift i detta ärende på 1900 kronor. 

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

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanordningen för och PUL-skydd 
dess verksamhet har en otillfredsställande rening av wc-vatten samt disk- och 
tvättvatten. Miljöavdelningen föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut om 
förbud mot utsläpp av wc-vatten samt disk- och tvättvatten från befintlig 
avloppsanordning. Vitet bedöms nödvändigt om utsläppen fortsätter efter satt 
forbudsdatum. Utsläppet är omfattande och har pågått under en Hingre tid samt 
sker direkt ut i vattenområdet Mälaren. 

Anledningen till att upprätta ett nytt beslut är de långt gående planerna på att 
tillföra en separat toalettbyggnad i anslutning till , i ett 
samarbete med flera parter som kräver mer tid för att kunna realiseras. Möjligen 
går det att ansluta och toalettbyggnadens avlopp till det 
kommunala nätet som anses kunna erbjuda den mest kvalificerade 
reningstekniken. 

Enli!:,rt lagstiftning och tolkning av domar räcker inte enbart slamavskiljning som 
rening av avloppsvatten från hushåll och liknande verksamhet. Någon fonn av 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

ytterligare rening krävs som exempelvis en väl avpassad markbädd, infiltration, 
minireningsverk eller fi·ånskiljning av min och fekalier i slutet system. 
Efterföljande reningssteg kan även behöva kompletteras ytterligare med 
anordning får fosforavlastning samt reduktion av smittämnen som bakterier, virus 
och parasiter. skyddsåtgärder skall vidtas så snart det filU1s skäl att anta att en 
verksamhet, i detta fall avloppsutsläpp, kan medfåra olägenhet får märu1jskors 
hälsa och/ell er 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 påforas hanteringen av 
fårbudsärenden. Avgiften per timme är får närvarande 950 kr. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något aru1at sätt så att 
olägenhet får 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 
fårbud som behövs för 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 fårbud får fårenas med vite." (26 kap. 14 § 
miljöbalken) 

"Det är fårbjudet att i vatten01måde släppa ut avloppsvatten från vattentoa-lett 
eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 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 § fåroreliung om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Ärendet 

P U L-skydd avloppsanordning tillsynades den 20 november 2012. 
Anordningen bestod av en slamavskiljare med tre kamrar får wc-vattnet som 
leddes vidare till en ytterligare bmlll1 där diskvattnet kopplats på som därefter 
rinner i rör mot Mälaren. Inga tecken på ytterligare rening ktmde upptäckas. I den 
inspektionsrapport fl-ån den 26 november 2012 som skickades till I@JEI'PGI 
IIIIII bedömdes avloppsanordningen som bristfålllg och i behov av åtgärd. 

Ägaren till byggnaden samt verksaml1etsutövaren, lil!JEI'PGI 
111111, fick ett beslut från den 16 juni 2015, BMN § 121, om att åtgärda befintlig 
avloppsanordning till senast den l april 2016. Till beslutet kopplades ett 
vitesbelopp på 80 000 kr om åtgärd inte vidtogs. 

Vid mi ljöavdelningens kontakt med våren 2016 meddelade han att en 
samordnad toalettlösning är på gång i samarbete med Håbo Marknads AB och 
Statens fastighetsverk (SFV) får att fä till en toalettbyggnad i anslutning till 
P U L-skydd . Den lösningen beräknades stå fårdig under sommaren 2016. T 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

september 2016 hade dock ännu ingen ansökan om ny enskild avloppslösning 
inkommit till miljöavdeJningen. 

I böljan av oktober 2016 kontrakterades KSP Mark som entreprenör av 
- för att driva ärendet framåt. Byggkonsult utreder nu 
tillsammans med SFV möjligheterna att koppla in sig kommunala nätet. 
Ansökan om enskilt avlopp forväntas inte inkomma fon-än denna fråga är utredd. 
Eventuell kommunal anslutning berälmas vara utredd senast den 31 december 
2016. 

Miljöavdelningen har inte ansökt om utdömande av vite till foljd av bygg- och 
miljönämndens beslut BMN § 121/2015. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda fOr synpunkter. Inga ytb·auden har inkommit. 

Upplysningar 

Ett forbud innebär att nuvarande avloppsanordning inte anses kunna rena wc, tvätt 
och diskvatten i den grad praxis och lagstiftning häver. Spillvatten fi·ån 
hushållsliknande avlopp med wc påkopplat ska kunna renas från syrefårbrukande 
ämnen med upp till90 procent, näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 
procent och i särskilda fall upp tillminst 90 procent, näringsämnet kväve upp till 
minst 50 procent i särskilda fall. Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och 
utsläpp nära badpJatser är exempel på fall där även särskild rening av smittämnen 
kan komma att krävas. 

För att få släppa ut renat spillvatten från verksamhet med wc krävs att den som har 
rådighet över verksaml1eten och dess anordningar får ett tillstånd och 
godkännande från kommunen for att imätta lämplig avloppsanordning, detta 
enligt 13 § forordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 
En sluten tank fOr wc-vatten är också en avloppsanordning som kräver tillstånd 
innan installation. 

Ett altemativ till fornyad avloppsanordning kan vara att helt upphöra med 
avloppsutsläppen från verksamheten. 

Vitet är til l fOr att bygg- och miljönänmden ska kunna lägga kraft bakom beslutet 
så att rättelse av den miljöstörande verksamheten sker. Målet är att miljö- och 
hälsorisken med verksamheten ska upphöra. 

Faktura for handläggningsavgiften skickas separat. 

Jäv 

Daniel Petterson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Berith Skiöld (L) 
tjänstgör som ordinarie i detta beslut. 

EXPEDIERAD 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
Verksamhetsutö vare: 

expedieras med mottagningsbevis och 

Kopia av beslut till 
Fastighetsägare PUL-skydd 
Statens fastighetsverk, Att: Förvaltare 

Mackforeståndare: 
P U L-skydd 

Håbo Marknads AB: 
P U L-skydd 

Entreprenör KSP Mark: 

P U L-skydd 

P U L-skydd KSP Mark AB, stockholmsvägen 47, 746 33 Bålsta 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 122 Dnr 2016/00126 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förelägga , om att senast fyra veckor P U L-skydd 
efter att beslutet mottagits transportera bort eller förvara dunkar 
innehållande mi ljöfarligt avfall så att det inte utgör miljöfara på 
fastigheten lijiiEpipl. 

2. Förelägga , om att senast fyra veckor P U L-skydd 
efter att beslutet mottagits transportera bott eller förvara övrigt avfall, som 
inte k lassas som farligt, så att det inte utgör nedskräpning på fastigheten 
I@JEpipl där allmänheten har insyn. 

3. Förena detta beslut med ett löpande vite på 5 000 kronor per ovanstående 
punkt, punkt ett och två. Vitet ska dömas ut fyra veckor efter att beslutet 
mottagits och sen var fjärde vecka som åtgärden inte har vidtagits. 

4. Ta ut en handläggningsavgift på 178lluonor. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap 3 §, 15 kap 26 §, 26 
kap 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS 1998:808). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Fotografier från elen 30 augusti 2016 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen har konstaterat att fastigheten lijiiEpipl är nedskräpad. Då 
tidigare delegationsbeslut om uppstädniJ1g inte har efterlevts föreslår bygg- och 
m iljöförvaltningen att bygg- och miljönämnden fattar ett beslut om löpande 
vitesföreläggande. 

Till beslutet bifogas fotografier av nedskräpningen från den 30 augusti 2016. Vid 
uppfoJjning den 8 november var allnedskräpning kvar förutom en virkeshög som 
var b01itagen. På grund av att nedskräpningen består av så många olika typer av 
avfall i så stor mängd anser miljöavdelningen att det inte är möj ligt att lista all t 
avfall. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Alla som bedriver e11cr avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

åtgärden medfår skada eller olägenhet får människors hälsa eller mi~iön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
fårsiktighetsmått skall vidtas så snart det finns shil att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medfåra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ." 
(2 kap 3 § Miljöbalken) 

"Ingen får sluäpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till." 
(15 kap 26 § Miljöballcen) 

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

"Beslut om förelägganden eller fårbud :far fårenas med vite." 
(26 kap 14 § Miljöbalken) 

"Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite fåreläggas som 
löpande vite." 
( 4 § Lag om viten) 

Enligt 7 § Håbo lcommtms taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område tas en timavgift ut får varje kvart nedlagd handläggningstid. 
Miljöavdelningen har tidigare deldebiterat får h·e handläggningstimmar i detta 
ärende får tiden fi·arn till den 6 september 2016. Avgiften i detta beslut avser 
perioden från den l 5 september 20 16 till den 15 november 2016. Totalt har 
handläggningstiden uppgått till3,75 timmar under perioden. Tirnavgiften är får 
närvarande 950 kr. Avgiften fårdelas jämt mellan fastighetsägama får 

då handläggningen har samordnats for nedskräpning 
på dessa gram1fastigheter där fastighetsägarna är släkt. 

Ärendet 

Miljöavdelningen mottog den 26 augusti 2016 ett anonymt klagomål om 
nedslaäpning på fastigheten I@JE§GI. Miljöavdelningen besökte fastigheten 
den 30 augusti 2016 och konstaterade att den är nedskräpad. 

Nedskräpningen bestod dels av miljöfarligt avfall så som dunkar med olika 
innehåll som exempelvis hydraulolja, dels annan nedshäpning av bland annat 
däck, plankor, sten, metallfdremål, plastforemåJ, armeringsjärn och sopsäckar. 

Miljöavdelningen träffade fastighetsägaren på plats den 30 augusti 2016. 
Fastighetsägaren fick information om attmiljöavdelningen mottagit ett klagomål 
om nedskräpning. Dialog om uppstädning fårdes mellan fastighetsägare och 
miljöavdelningen. Fastighetägaren bekräftade att han fårstod att fastigheten 
behöver städas upp. 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Ä ven grannfastigheten där aktuell fastighetsägares son bor är nedskräpad. 
Miljöavdelningen har även träffat sonen som har uppgett att han kommer att städa 
upp på båda fastigheterna. Miljöavdelningen skickade den 6 september ett 
föreläggande om uppstädill ng till sonen. I föreläggandet ställdes det krav på att 
senast den 13 september 2016 transpottera bort eller förvara förorenade massor 
och miljöfarligt avfall konekt och senast den6 november transportera bort eller 
förvara övrigt avfall så att det inte utgör nedskräpning. 

Miljöavdelningen gjorde ett nylt besök den 8 november och kunde då se att 
nedskräpningen inte var åtgärdad förutom en virkeshög på framsidan som var 
borta. Dunkar med farligt avfall stod kvar. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren för synpunkter. 

Upplysningar 

Farligt avfall ska forvaras på spilltråg under tak för att inte utgöra miljöfara. 

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
P U L-skydd 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 123 Dnr 2016/00127 

Föreläggande om löpande vite att vidta åt~ärder med 
iiliiliiiiiikräpning på fastighet I#Q§:ti.G• 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och milj önämnden beslutar att: 

l. Förelägga , om alt senast fyra veckor PUL-skydd 
efter att beslutet mottagits transpOitera bort eller förvara dunkar 
innehållande miljöfarligt avfall så att det inte utgör miljöfara på 
fastigheten I::JIIE§pl. 

2. Förelägga , om att senast fyra veckor P U L-skydd 
efter att beslutet mottagits transportera b01t eller förvara övrigt avfall, som 
inte klassas som farligt, så att det inte utgör nedskräpning på fastigheten 
!:plE§GI där allmänheten har insyn. 

3. Förena detta beslut med ett löpande vite på 5 000 kronor per ovanstående 
punkt, punkt ett och två. Vjtet ska dömas ut fyra veckor efter att beslutet 
mottagits och sen var fjärde vecka som åtgärden inte har vitagits. 

4. Ta ut en handläggningsavgift på 1781 kronor. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap 3 §, 15 kap 26 §, 26 
kap 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS 1998:808). 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Fotografier från den 30 augusti 2016 

Skäl till beslut 

Miljöavdelningen har konstaterat att fastigheten !::JIIE§GI är nedskräpad. Då 
tidigare delegationsbeslut om uppstädning inte har efterlevts föreslår bygg- och 
miljöförvaltningen att bygg- och miljönämnden fattar ett beslut om löpande 
vitesfOreläggande. 

Till beslutet bifogas fotografier av nedskräpningen från den 30 augusti 2016. Vid 
uppföljning elen 8 november var all nedskräpning kvar förutom bilbattelierna som 
var borttagna. På grund av att nedskräpningen består av så många olilca typer av 
avfall i så stor mängd anser miljöavdelningen att det inte är möjligt att lista allt 
avfall. 
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Bygg- och miljönämnden 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

"Al la som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utfora de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övri1:,Tf: som behövs för att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medfor skada eller olägenhet for människors hälsa eller miljön. T sanuna 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
forsiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medfora skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön." 
(2 kap 3 § Miljöbalken) 

"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till." 
(15 kap 26 § Miljöbalken) 

"En tiJlsynsmyndigheit får i det enskilda fal let besluta om de forelägganden och 
förbud som behövs for att denna balk samt foreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska foljas." 
(26 kap 9 § miljöbalken) 

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

"Om det är lämpligt med hänsyn till omständighetema, får vite föreläggas som 
löpande vite." 
( 4 § Lag om viten) 

Enligt 7 § Håbo kommuns taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
01måde tas en tirnavgift ut får va1je levart nedlagd handläggningstid. 
Miljöavdelningen har tidigare deldebiterat for tre handläggningstimmar i detta 
ärende får tiden fram till den 6 september 2016. Avgiften i detta beslut avser 
pe1ioden från den 15 september 2016 till den 15 november 2016. Totalt har 
handläggningstiden uppgått till 3,75 timmar under perioden. Timavgiften är for 
närvarande 950 kronor. Avgiften fordelas jämt mellan fastighetsägarna for 

då handläggningen har samordnats for nedslaäpning 
på dessa grannfastigheter där fastighetsägarna är släkt. 

Ärendet 

Miljöavdelningen mottog den 26 augusti 2016 ett anonymt klagomål om 
nedskräpning på fastigheten I:JIIFI'PGI. Miljöavdelningen besökte fastigheten 
den 30 augusti 2016 och konstaterade att den är nedskräpad. 

Nedskräpningen bestod dels av miljöfarligt avfall så som bilbatterier och dunl<ar 
med olika innehåll som exempelvis hydraulolja, dels atman nedskräpning av bland 
annat däck, planl<ar, metallfåremål, bildelar, plastföremål, gummiföremål, 
gammal frigolit, svarta sopsäckar och betongrör. 

Miljöavdelningen träffade fastighetsägare den 30 augusti. Fastighetsägaren 
fårstod då att nedskräpningen behöver åtgärdas och han uppgav att han skulle 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

städa. Den 6 september skickades ett föreläggande om uppstädning till 
fastighetsägaren. I föreläggandet ställdes det krav på att senast den 13 september 
2016 transpottera bmi eller forvara miljöfarligt avfall korrekt och senast den 6 
november 2016 transpottera bort eller forvara övrigt avfall så att det inte utgör 
nedskräpning. 

Miljöavdelningen besökte fastigheten den 15 september 2016 och kw1de då se att 
bilbatterit:nla var bmta och det grus som blivit förorenat på grund av läckage från 
bilbatterierna var borttaget. Lnget annat var åtgärdat. Miljöavdelningen gjorde ett 
nytt besök den 8 november 2016 och kunde då se att ingen ytterligare uppstädning 
hade skett. Dunkar med farligt avfall stod kvar. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren for synptmkter . 

Upplysningar 

Farligt avfall ska forvaras på spilltråg under tak för att inte utgöra milj öfara. 

Faletura skickas separat. 

Beslutet skickas tiH: 

Beslutet delges till 
PUL-skydd , expedieras med 
mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
PUL-skydd 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 124 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Dnr 2016/00120 

P U L-skydd 

l. Med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen, (2010:900) PBL avslå 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 474lcronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 

- situationsplan 

- Fasadritningar 

Yttrande från sökande 

Skäl till beslut 

2016-05-15 

2016-05-16 

2016-05-16 

2016-11-21 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ansökan inte kan beviljas då åtgärden 
strider mot detaljplanen. Bygg och miljöförvaltningen föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om att avslå ansökan om tillbyggnad av 
enbostadshus då åtgärden inte bedöms uppfylla leraven som följer av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen, PBL. 

Åtgärden strider mot gällande detaljp lan och avvikelsen kan inte bedömas som 
liten då byggrätten överskrids med 32 kvm, vilket blir en procentuell avvikelse på 
31 procent. 

Ärendet 

P U L-skydd har inkommit med en ansökan om bygglov för ett inglasat 
utcm m på 32 kvm. ldag är fastigheten bebyggd med en huvudbyggnad på 117 
kvm och ett garage på 48 kvm. Fastigheten är bebyggd med totalt 165 kvm. Med 
utemmmet inräknat skulle fastigheten :fa en total byggnadsarea på 197 kvm. 
Den tillåtna byggnadsarean är 150 kvm. Således är byggrätten redan idag 
överskriden med 15 kvm. Procentuellt blir avvikelsen 31 procent, vilket bygg och 
miljöförvaltningen bedömer inte kan betraktas som en liten avvikelse. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Slottskogen Norra S3 fi·ån 1972. 
Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med hus som 
uppfors fristående. Huvudbyggnad jämte erforderlig gårdsbyggnad får icke 
upptaga stötTe sammanlagd areal än 150 kvm. Punktpliekad mark får inte 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

bebyggas. 
Enligt 9 kap. 30 §,punkt 31 b PBL får bygglov ges for en åtgärd som avviker från 
detaljplanen om avvikelsen är forenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 
liten. 

Yttranden 
Yttrande har inkommit från den 21 november 2016. 1111 
skriver bland annat i sitt yttrande att beslut har tagits av byggnadsnämnden år 
1998 om en utökad byggrätt tilll50+50 kvm. I planen från år 1972 medges en 
byg!:,rrätt på totalt 150 kvm. 

Bygg- och miljöförvaltningens kommentar på yttrandet från sökanden är att det 
inte fi1ms någon beslutad utökad byggrätt 

Byggnadsnämnden har 1998 lämnat ett fårslag till kommunstyrelsen om att utöka 
byggrätten. Något ytterligare beslut i frågan har inte hittats i kommunens arkiv. 
Det innebär att det inte finns en antagen utökad byggrätt Den gamla detaljplanen 
från 1972 är sålunda den som gäller fattfarande idag. 

Upplysningar 

Faktura skickas separat. 

Sökande/bygghenen uppmärksammas på att tiden för 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 överidagan inkommit. Se också 
bifogad besvärshänvisning. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
P U L-skydd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 125 Dn r 2016/00122 

Förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fastigheten 
SEGERSTA 1:78 (Åbylundsvägen) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Prövningen gäller platsens och markens lämplighet for den avsedda åtgärden 
itman det prövas i en mer deta ljerad bygglovsprövning. 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen beviljas får 
nybyggnad av hästgård på fastigheten segersta 1:78. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 6424 Ja- i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 

situationsplan 

Yttrande om avlopp 

Yttrande från granne 

Skäl till beslut 

2016-09-06 

2016-09-06 

2016-11-11 

2016-11-l 8 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer det lämpligt med en nybyggnad av 
hästgård på platsen då detta ansluter väl till befintlig bebyggelse och att åtgärden 
uppfyller leraven enligt 8 kap. 9 §plan- och bygglagen, PBL. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden att bevilja forhandsbesked 
for nybyggnad av hästgård enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Ärendet 

P U L-skydd har inkommit med en ansökan om forhandsbesked for en 
nybyggnad av hästgård. Ansökan avser nybyggnad av bostadshus med til lhörande 
komplementbyggnader och utestalL Fastigheten som redan är avstyckad är 
belägen på ängsmark, 9 km nordväst om Bålsta centnun. Söder om fastigheten 
ligger en hästgård och i nordost finns en hästgård samt ett flertal enbostadshus. 
Även på angränsande grannfastigheterna finns det stall. Fastigheten har sedan 
tidigare ett beviljat forhandsbesked från 2006 och bygglov från 2008 for 
nybyggnad av bostadshus. Enligt ansökan kommer bostadhuset ha en 
byggnadsarea på 130 kvm. Infart kommer att ske fi"ftn den befintliga vägen, 
Åbylundsvägen. Avloppsfi:ågan utreddes i det tidigare förhandsbeskedet men 
miljöinspektör har även nu varit på plats och gör bedömningen att ett avlopp går 
att anlägga på fastigheten. Sökande önskar anlägga en infiltrationsanläggning, 
något som dock inte är möjligt att utföra på grund av rådande markförhållanden 
som mestadels består av lera. 
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~ HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

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 befintlig bebyggelse. 

l och med att garaget blir ett bostadshus kommer bebyggelsegtuppen att betraktas 
som sanunanhållen bebyggelse. 

Översiktsplanen anger inget specifikt for detta område. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda fastighetsägare på fastighetema segersta l :7, 
l :76, l :78 och Kivinge 4:16 for synpunkter. Ett yttrande har inkommit frän 
fastigheten segersta l :76 där de vill informera om att det filllls en brunn på 
fastigheten Segersta 1 :78 som Segersta l :76 är ansluten till samt att deras ledning 
går rakt över Segersta l :78. De vill även informera om att de har ett plaststaket 
20-30 cm in på sin mark. 

Upplysningar 

Enligt 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 uppmärksammas på att tiden for överklagande är tre veckor frän och med 
berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

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

Fastighetsägare Segcrsta l :78: PUL-skydd 
- , expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Fastighetsägare Segersta l :78: PUL-skydd 
- , expedieras med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

Fastighetsägare Segersta l :76: PUL-skydd 
11111, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
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Bygg- och miljönämnden 

P U L-skydd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

~hetsägare Segersta 1 :76: 
- ' expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
I(OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 126 Dnr 2016/00123 

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
fastigheten HÄGGEBY-SANDVIK 1:1 (Hasslavägen 29) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Prövningen gäller platsens och markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
innan det prövas i en mer detaljerad bygglovsprövning. 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen beviljas för 
nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Häggeby-Sandvik l: 1. 

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

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 

situationsplan 

Yttrande om avlopp 

Skäl till beslut 

2016-08-17 

2016-08-17 

2016-11-15 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer det lämpligt med en nybyggnad av 
enbostadshus på platsen då detta ansluter väl till befintlig bebyggelse och att 
åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Bygg- och 
miljöforvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden att bevilja förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Ärendet 

P U L-skydd har inkommit med en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av bostadshus. Den tänkta avstyckningen kommer att uppgå till cirka. 2500 kvm 
och är belägen i en skogsbacke en mil norr om Bålsta centrum. Den nya 
fastigheten omfattas av riksintresse for rörligt friluftsliv och angränsar till 
Sandviksåsens naturreservat samt område med strandskydd med närhet till 
Mälaren. 

l närområdet films både bostadshus och stallbyggnader. Den tilltänkta fastigheten 
är placerad bakom ett befmtligt bostadshus som angränsar till den befintliga 
Hasslavägen. Infart kommer att ske från Hasslavägen. Avloppsfrågan har utretts 
av miljöinspektör som anser det möjligt att anlägga en avloppsanläggning på 
fastigheten. Grannes avloppsledning går delvis över den nya ti lltänkta fastigheten, 
vilket gör att en lämplig placering av bostadshus är av stor vikt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område och sanunanhållen bebyggelse och 
berörs endast av rörligt friluftsliv som riksintresse. Ett nytt bostadshus ansluter väl 
till befintlig bebyggelse i 01mådct som består av både bostadshus och 
stallbyggnader. Den nya tomten angränsar till Sandviksåsens naturreservat och ett 
område med strandskydd med närhet till Mälaren. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda fastighetsägare på fastigheterna Bäggeby
Sandvik l : 1, l :3 och Överhassia l: 1 O fOr synpunkter. Inga yttranden har 
inkommit. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, itmebär forhandsbeskedet inte att åtgärden 
får påbötjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Sökande uppmärksanunas på att tiden fOr överklagande är tre veckor från och med 
berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överklagan inkormnit 

Faletura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

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

Fastighetsägare: PUL-skydd , expedieras 
med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

F as t i ghetsägare: P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

.JLJSTCRARI: 

§ 127 

Bygglov i efterhand med 
fasadändring 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar alt: 

Dnr 2016/00124 

l . A v fastighetens ägare P U L-skydd 
ta ut en byggsanktionsavgift medslöd av 11 kap. 51 § 

plan PBL, (2010:900) och 9 kap. 3 a§, lO § plan- och 
byggfOrordningen, PBF, (201 1 :338) om 2 769 kronor for atl ha påbörjat 
arbetena med ändring av fasad utan startbcsked. 

Med stöd av 11 kap. 60 §plan- och bygglagcn, PBL, (2010: 900) påförs 
fastighetens ägare byggsanktionsavgiften solidariskt. 

Med stöd av 11 kap. 61 §plan- och bygglagcn, PBL, (201 0:900) ska en 
byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att bestutel om att 
ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om 
byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom 
som har vunnit laga kraft. 

2. Byggl.ov och startbesked ges i efterband med stöd av 9 kap. 30 §och 1 O 
kap. 23§ plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 

3. Ta ut en avgift får handläggningen av ansökan på 1 773 kronor i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura for bygglovsavgiften 
skickas separat. 

4. Det for åtgärden inte behövs någon kontrollansvarig och att kontrollplanen 
faststä lls. Med stöd av l O kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL, (201 0:900) 
får byggnadsverket tas i bruk utan slutbcskcd. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 

Fasadritning 

- Kontrollplan 

- Fotografier 

- Yttrande 

- Bilaga till yttrande 

Skäl till beslut 

2016-06-28 

2016-06-28 

2016-08-24 

2016-10-17 

2016-10-24 

2016- 10-24 

Sökandc har påbö1:jat en åtgärd som kräver bygglov, innan bygg- och 
miljönänu1dcn gett startbesked vilket är olovligt en ligt PBL l O kap. 3§ punkt l. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Efter atthavmit på plats och tittat på byggnaden och omgivande hyggnader kan 
det konstateras att området har en blandad färgsättn ing och utformning på 
fasaderna. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan ges i efterhand med 
sanktionsavgift och därför föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i 
enlighet med PBL 9 kap. 30 §och l l kap. 51 §. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

- PBL 11 kap. 51 § 

- PBF 9 kap. 3 a§, l O§ 

- PBL Il kap. 60 § 

- PBL l l kap. 61 § 

- PBL 9 kap. 30 §. 

- PBL 10 kap. 23 § 

- PBL l O kap. 4 § 

- PBL l O kap. 3 § punkt l 

Ärendet 

PUL-skydd har inkommit med en ansökan den 28 juni 2016 om bygglov får en 
mindre fasadänd1ing, brun träpanel byts till grå standardpanel, ett av köksfånstren 
byts mot ett runt fonster och svarta plåtarbeten byts mot vita. Ansökan var 
komplett den 24 augusti 2016. Vid platsbesök den 17 oktober 2016 kunde 
konstateras att åtgärden redan utförts. Fastighetsägarna informerades via brev att 
ärendet skulle tas upp i bygg- och miljönämnden som bygglov i efterhand med 
sanktionsavgift 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Y l 2 NatTa Graneberg. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande får synpunkter. Yttranden med synpunkter har 
inkommit från . Yttrandena i sin helhet är bifogade 
som bilaga till beslutet. 

Fastighetsägarna har uppfattat från www.hitta.se att det fanns ett bygglov för 
deras fastighet. De kände sig också tvungna att påbö1ja byggnationen ilman hösten 
på grund av risk för fuktskador. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

www.hitta.se kan indikera om bygglov är sökt på fastigheten men är inte en säker 
källa huruvida bygglov har beviljats, detta kan endast kommuniceras av 
bygglovavdelrringen. 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte 
har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vitmer laga kraft. 

Faktma sidekas separat. 

Söl<ande uppmärksammas på att tiden for överklagande är tre veckor från och med 
att berörda har tagit del av beslutet. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutet skickas till: 

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

Meddelande om beslutet per brev delges till 
P U L-skydd 

expedieras med överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Dnr 2016100131 

Rättstidsprövning av bygglovsärende på fastighet --Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönänmden beslutar att: 

l. Avvisa överidagan enligt 24 § forvaltningslagen, FL, med hänvisning till 
att överklagan har inkommit fOrsent 

Ärendet 

Bygg- och miljöforvallningen beslutade att bevilja bygglov för tre stycken småhus 
å fastigheten den 20 maj 2015. Sökanden var 

Bygglovet överklagades den 25 november 2016. Överklagande parter är: 

PUL-skydd 
Är rå granne, det vill säga att tomterna angränsar till varandra. När bygglovet 
beslutades den 20 maj 20 15 var inte fastighetsägare. 
Inskrivningsdatum på fastigheten är den 10 juni 2015. Köpet gjordes den4 juni 
2015. 
Därfor har ingen kungörelse gått till PUL-skydd 

PUL-skydd 
Ar inte rågranne. Därfor har inte information om kungörelse i POIT (Post- och 
inrikes tidningar) inte skickats ut. 

P U L-skydd 
Är inte rågratme. Därför har inte information om kungörelse i POIT (Post- och 
inrikes tidningar) skickats ut. 

P U L-skydd 
Ar inte rågranne. Därför har inte information om kungörelse i POIT (Post- och 
inrikes tidningar) skickats ut. 

PUL-skydd 
Ar inte rågranne. Därfår har inte information om kungörelse i POIT (Post- och 
inrikes tidningar) skickats ut. 

P U L-skydd 
AT inte rågt'anne. En naturremsa går mellan fastigheterna, med en bredd på mellan 
8-1 O meter mellan tomtgränserna. Därfår har inte information om kungörelse i 
POIT (Post- och inrikes tidningar) skickats ut. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

PUL-skydd 
År inte rågranne. Därför har inte information om ktmgörelse i POIT (Post- och 
imikes tidningar) skickats ut. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
(expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning) 

P U L-skydd 

P U L-skydd 
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Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 129 Dnr 2016/00132 

Delegering till ordförande, dispens från 
reservatsföreskrifter för Granåsens naturreservat samt 
bygglov för utökning av alpin skidanläggning på fastighet 
YTTERGRAN 2:11 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Delegera till nämndens ordforande att enligt 6 kap 36 § i kommunallagen 
besluta om dispens från reservatföreskrifter enligt 7 kapitel 7 § 
miljöballcen, MB, och 16 kapitel 2 § MB, för Granåsens naturreservat på 
fastighet Yttergran 2:11. 

2. Delegera till nämndens ordfårande att enligt 6 kap 36 § i korrununallagen 
besluta om erforderliga lov enligt 9 kapitel 31 §plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, på fastighet Yttergran 2:11. 

Ärendet 

Bålsta alpin klubb ansöker om dispens från Granåsens naturreservat fOr att 
förlänga en skidbacke in i naturreservatet samt att få rlägga en nyskidlift upp i 
naturreservatet. Enligt alpinklubbens ansökan önskar de fårlänga backen och 
liften upp i reservatet. Alpinklubben har även kompletterat sin ansökan med 
information om att de avser att dra en ny promenadstig k.Iing den utökade backen 
då den så kallade nedre stigen bara kommer att kunna nyttjas när det inte är snö. 

Utökningen av anläggningen omfattar den befintliga alpina skidanläggningen med 
liftar inldusive byggnader. 

Granåsen är ett kommunalt naturreservat som bildades av kommtmfulhnäktige 
2007 där kommunen samfårvaltar reservatet tillsammans med Upplandsstiftelsen. 
Naturreservatets bevarandevärden är främst lmutna till åsbarrskogen och till 
naturupplevelser och ett aktivt fhluftsliv. 

Ärendet har beskrivits får bygg- och miljönämnden i möte den 6 december 2016. 
För att vim1a tid bör ett ordfårandebeslut kunna lämnas före bygg- och 
miljönämndens nästa möte i januari. Ett fårslag till beslut om dispens från 
reservatsföreskrifter får Granåsens naturreservat samt bygglov för utökningen av 
den alpina skidanläggningen väntas kunna lämnas från bygg- och 
miljöförvaltningen inom kort. 
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2016-12-06 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 130 Dnr 2016/00016 

Information 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Polisanmälan mot längdskidsklubben 
Granåsens vänner har polisanmält längdslådklubben for avvikelser från dispensen 
om att göra konstsnöslinga. 

Tidigt samråd inför ansökan om etablering av schaktmassedeponi 
ABT bolaget avser att komma in med en tillståndsansökan får schaktmassedeponi 
samt återvinning av schakt och rivningsmassor på fastighet Nyckelby l :7 i Håbo 
kommun. Verksamheten berälmas omfatta l 000 000 ton massor under 12 år. 

Verksamhetsområdet är på 8,5 hektar och ligger mellanjärnväg och motorväg. En 
del av den avsedda transpo1tvägen är slingrig och inte bred med bostadshus 
liggandes nära vägen. Antal transportrörelser per dygn berälmas vara cirka 26 
stycken och kan vissa är bli det dubbla. 

Samrådet fångar upp vilka utredningar, som till exempel bullerutreclning, 
trafikutredning, arkeologisk utredning med mera som behöver tillkomma i 
ansökan. 

Länsstyrelsen prövar ärendet och bygg- och miljönämnden blir remissinstans. 
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