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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Innehållsförteckning 

§ 15 
Fastställande av dagordning 

§ 16 
Redovisning av delegationsbeslut 

§ 17 
Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

§ 18 
Uppföljning av plan för internkontroll 2015 

§ 19 
Plan för internkontroll 2016 

§ 20 
Synpunktsrapportering per 31 december 2015 

§ 21 
Årsredovisning Bygg- och miljönämnden år 2015 

§ 23 
Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnadavenbostadshus stavsund 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

14 

15 

5:1 18 

§ 24 
Prövning om förhandsbesked, avslag 21 

§ 25 
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Brunnsta 3:46, 
(Lästängsvägen 40) 24 

§ 26 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Övergran l: Il 27 

§ 27 
Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Höglunda 
l :7 31 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

§ 28 
Bygglov för enbostadshus med fristående garage Katrinedal 3:79 (Hällen 
20) 34 

§ 29 
Information 3 7 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§15 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Dagordningen fastställdes 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Dnr 2015/00060 

Dagordningen fastställdes utan ändringar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 16 Dnr 2016/0001 O 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordförande. Detta har nämnden gjort med stöd av en de
legationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas till nämnden får att 
vinna laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2016-01-20 
till och med 2016-02-17. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 60 st 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 23 st 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut: 14 st 
Antal återkallade beslut: l st 
Avslag: O st 
Avskrivna ansökningar: l st 
Belopp 156 129 laonor 

Beslutsunderlag 

Delegationslista får Bygg 
Delegationslista får Miljö 
Delegationslista får bostadsanpassning 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANITRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 17 Dnr 2016/00011 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg och Miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna 
handlingama som presenteras på nämnden 2016-03-01 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöforvaltningen redovisar inkomna handlingar från och med 
2016-01-20 till och med 2016-02-17, enligt nedan: 

l. Mark- och miljödomstolen (MD) 2016-01-22 

Mark- och miljödomstolen har upphävt bygg- och miljönämndens 
och Länsstyrelsens beslut om avslag for bygglov för mobiltelemast 
på del av Ene by l :28 och återforvisar ärendet till nämnden for ny 
handläggning. MD menar bland annat att det inte finns någon 
skyddsvärd natur i närheten och att närheten till fornlämning inte är 
tillräckligt utredd. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 18 Dnr 2016/00018 

Uppföljning av plan för internkontroll 20'15 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt foljande: 

l. Uppfoljning av plan for intern kontroll for 2015 inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden godkänns. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden tog 2015-02-03 beslut om plan for intern kontroll 
for verksamhetsåret 2015. En uppfåljning av planen har utfarts, vilken bifo
gas. 

I planen var det 13 arbetsmoment och mtiner där det bedömdes att ett visst 
utvecklings- och kontrollbehov fanns. Några av de mest angelägna områ
dena kretsade kring avslut av gamla ärenden, jämförande nyckeltal, taxor 
och avgifter, tillgänglighet samt kvalitetssäkra handläggning gällande olov
liga bygg- och strandskyddsärenden. 

Det kan konstateras att for drygt hälften av de olika mtinerna har efter kon
troll och analys samt efterfoljande åtgärd effektivare mtiner kunnat säker
ställas. Det finns också ett antalmtiner där kontroll och analys återstår, och 
dessa kommer därfor att folja med in i planen for intern kontroll2016. 

Beslutsunderlag 

Uppfoljning av plan for intern kontroll for verksamhetsåret 2015 
inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöforvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 19 Dn r 2016/00028 

Plan för internkontroll 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg och miljönämnden godkänner upprättat forslag till Plan for intern 
kontroll for 2016 inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. 

Sammanfattning 

För verksamheten inom Håbo kommun finns ett reglemente gällande intern 
kontroll som antogs av kommunfullmäktige februari 2006. Reglementet 
hanterar hur den interna kontrollen ska hanteras och vem som ansvarar for 
vad. 

I reglementet stadgas bland annat att samtliga nämnder vmje år ska anta en 
särskild plan for uppfoljning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret for att 
tillse att det finns en god intern kontroll, medan nämnderna har det yttersta 
ansvaret får den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Förvaltningschefen har att samordna arbetet inom forvaltningen. 

Det är valje nämnds skyldighet att löpande folja upp det interna kontrollsy
stemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska minst två gånger 
per år, dels i samband med delårsrapport dels i samband med årsredovis
ningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående har bygg- och miljöforvaltningen tagit fram 
ett forslag till plan for intern kontroll gällande Bygg- och miljönämndens 
ansvarsområde for verksamhetsåret 2016. 

Syfte med intern kontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att kommunens fastställda målsättningar 
uppfylls genom att säkerställa: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillforlitlig finansiell rapportering och infmmation om verksamhet
en. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, foreskrifter, riktlinjer och andra in
struktioner. 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Intem kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, proces
ser och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt 
involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker 
som kan hindra att framtida målsättningar uppnås. 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som 
baseras på de processer/rutiner som finns inom berörd nämnd/förvaltning. 
Vid riskbedömningen är utgångspunkten att bedöma sannolikheten för att 
fel uppstår, medan konsekvensbedömningen utgår från de politiska, ekono
miska, mänskliga och tekniska effekter som kan uppstå vid fel. Vid bedöm
ning av effekter vid fel vägs följande faktorer in: 

• Ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförluster som felaktiga rä
kenskaper) 

• Effekter för den enskilde personen (arbetstagaren eller kommunin
vånaren) 

• Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte 

• Effekter på attityden till kontrollkulturen 

• Ineffektiva arbetsrutiner 

Planför intern kontroll2016 
Inför verksamhetsåret 2016 har bygg- och miljöförvaltningen genomfört en 
uppföljning av föregående års plan, som innehöll 14 rutiner av olika slag. 
Ett fle1tal av dessa har genomförts under 2015, men inte alla. De rutiner som 
inte hunnit bli klara föreslås tas med i planen för 2016. 

Förvaltningen har därför med beaktande av uppföljningen av 2015 års plan 
tagit fram ett förslag till plan för intem kontroll gällande verksamhetsåret 
2016. Dessutom har ett antal moment tagits med som har koppling till den 
nya organisationen från årsskiftet, det vill säga plan- och utvecklingsavdel
ningen som nu tillhör bygg- och miljönärnnden. De momenten rör i huvud
sak behov av mallar och rutiner för diverse avtal kopplat till planläggning, 
exploatering och markfrågor. 

Sammantaget är det ett relativt stort antal arbetsmoment och rutiner där det 
finns ett visst utvecldings- och kontrollbehov som har identifierats. En risk
och konsekvensanalys (R/K) har genomförts där risk respektive konsekvens 
har bedömts utifrån låg, medel eller hög nivå på risk och konsekvens. 

Metod för att gå tillväga att kontrollera respektive rutin beskrivs liksom vem 
som är ansvmig och när resultat ska redovisas till vem. Förvaltningschefen 
har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god intem kontroll, och 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdlesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

har också ansvaret att löpande rapportera till nämnden hur den interna kon
trollen fungerar. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att upprättat fårslag till plan får in
tern kontroll gällande verksamhetsåret 2016 tar upp de mest prioriterade 
områdena där det är av stor vikt att utveckla och säkra mtin respektive ge
nomfåra en adekvat kontroll. 

Beslutsunderlag 

Plan får intern kontroll för verksamhetsåret 2016 inom Bygg- och 
milj ö nämndens verksamhetsområden. 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Komrnumevisionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 20 Dnr 2016/00019 

Synpunktsrapportering per 31 december 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt följande: 

l. Inkomna synpunkter noteras som delgiven nämnden. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kornmunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 reviderad policy för syn
punktshantering. Syftet med synpunktshanteringen är dels att tydliggöra 
brister i den kommunala servicen för att kunna åtgärda dessa så att brukarna 
känner att de står i fokus, och dels att ta tillvara de kornmuninvånare som 
har intresse av att vara delaktiga i kornmunens verksarnhetsutveclding. 
Dessutom ska det ge såväl tjänstemän som politiker återkoppling på vad 
våra kornmuninvånare tycker och hur de upplever kornmunens service och 
åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, berörn och 
ldagornål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rapportering ske till bygg- och rniljönämnden. Det är i 
samband med delårsbokslut per sista augusti och i samband med årsbokslu
tet. 

Det är 14 synpunl(ter som har inlmrnrnit under 2015 från synpunlds
hanteringen via kornmunens webb där det finns särskild tjänst för detta. 
Förvaltningen har en mycket aktiv kommunikation med invånare och före
tagare, men oftast gäller det deras individuella ärende. Det är också vanligt 
förekommande med frågor som gäller för specifik fastighet, vilket tillstånd 
behövs och så vidare. Sådan kommunikation finns inte anledning att redo
visa i denna synpunl(tshantering. 

Det finns med säkerhet mer övergripande och allmänt hållna synpunlder 
som kmnmer tjänstemän tillhanda, men som inte alltid diarieförs som sådan 
synpunld som egentligen är avsikten enligt policyn för synpunktshantering. 
Därför har förvaltningen under året sett över rutinerna för att klargöra hante
ringen av den typen av synpunkter som inkommer via samtal, besök, brev, 
e-post eller på annat sätt. Översyn av rutin för synpunktshantering har fun
nits med i planen för bygg- och miljönämndens interna kontroll2015. Det 
kan konstateras att antalet synpunlder faktiskt har fördubblats järnfört med 
föregående år. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Värt att särskilt nämna är en av synpunktema som handlar om oro inför den 
av NCC planerade hamnen i Kalmarviken för att ta emot berg från Förbifart 
Stockholm. Särskilt under hösten har det också varit många samtal från oro
liga bålstabor kring den frågan. 

Flera av synpunktema tar upp tillgängligheten på bygglovavdelningen och 
även handläggningstiderna för bygglovsärenden. Det är en svår balansgång 
att få tillräcklig tid att skyndsamt handlägga ärenden samtidigt som vi helst 
vill uppfattas som tillgängliga. Grundproblemet befaras levarstå då det är en 
hög byggtakt som råder i kommunen och så länge handläggarresurserna inte 
är tillräckliga. I början av 2016 kommer dock ytterligare en bygglovhand
läggartjänst kunna tillsättas, varefter det bör kunna förstärka tillgängligheten 
och förbättra handläggningstiderna. Samtidigt kan konstateras att kontakt
center lyckas besvara 2/3 av samtalen till bygglov, och där är tillgänglighet
en mycket god. 

Beslutsunderlag 

Rapport, sammanställning, daterad 2015-12-31 

Tjänsteskrivelse 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANITRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdlesdatum 

2016-03-0 '1 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 21 Dnr 2016/00020 

Arsredovisning Bygg- och miljönämnden år 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna forslag till årsredovis
ning for Bygg- och miljönämnden for år 2015. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att årsredovisningen överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Årets resultat uppgår till 8 016 tla for bygg- och miljönämnden, vilket är ett 
överskottjärnfort med budgeten. Budgetavvikelsen är 2 461 tla. Under året 
har forvaltningen haft stort tryck på verksamheterna. Det är framforallt den 
höga byggtakten som har gjort att ärendevolymerna fortsätter att stiga, och 
som en konsekvens därav har intäkterna kopplat till byggverksamheten ge
nom bygglov och kart- och mättjänster ökat markant. 

Miljösidan visar på ett överskott som till stor del är kopplat till många an
sökningar om enskilda avlopp och dess avgifter. Samtidigt har bostadsan
passningsbidragen kunnat hanterats inom relativt god marginal for fastlagd 
budget. 

Verksamheterna fick följande resultat 

Bygg- och miljönämnden -283 tkr (överskott 9 tkr) 
Bygg-och miljöfOrvaltning stab -3 424 tkr (överskott 426 tla) 
Bostadsanpassning -2 762 tkr (överskott 208 tla) 
Bygglovavdelningen 603 tkr (överskott l 710 tkr) 
Miljöavdelningen -2 150 tkr (överskott 108 tkr) 

Den totala budgeten for verksamhetsåret var l O 4 77 tkr. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015- Bygg- och miljönämnden 
T j änsteslai ve l se 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANITRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

§ 22 Dnr 2016/00021 

av wc-vatten från avloppsanord-
ni ng 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastighet-
att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett (wc) 

från befintlig avloppsanordning från och med datum 2016-04-0 l. 

2. Upphäva tidigare beslut BMN §55, daterat 2015-04-07, fårutom den 
del som gäller avgift. 

3. Ta ut en handläggningsavgift på l 900 kr. 

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

Skäl till beslut 
~en bedömer att avloppsanordningen p~ 
-helt salmar efterfåljande rening och fåreslår bygg- och miljö
nämnden att fatta beslut om fårbud mot utsläpp av wc-vatten från befintlig 
avloppsanordning. Det salmas skäl till att ytterligare flytta fram fårbudsda
tumet eftersom kravet på befintlig avloppsanordning harvmit känt i drygt 
tre års tid. Fastighetsägaren använder bostaden ytterst sporadiskt och har 
angett att denne då kan lösa eventuella toalettbehov i närliggande hus. Det 
är därfår inte nödvändigt att fårena det fåmyade fårbudet med vite. 

JUSTERARE 

Enligt gällande praxis och tolkning av domar räcker inte enbart slamavskilj
ning som rening av avloppsvatten från hushåll. Någon form av ytterligare 
rening krävs som exempelvis markbädd, infiltration, minireningsverk eller 
frånskiljning av urin och fekalier i slutet system. Efterfåljande reningssteg 
kan behöva kompletteras ytterligare med anordning får fosforavlastning 
samt reduktion av smittämnen som bakterier, virus och parasiter. Det är 
framfår allt wc-vattnet som står får den största fåroreningen i ett hushålls 
spill vattenutsläpp. 

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

SAMMANITRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"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 utföras." 
(9 kap 7§ miljöbalken) 

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

"Det är fårbjudet 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 fårsta stycket gäller dock inte om 
det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet får 
människors hälsa eller miljön." 
(12 § fårordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren har tidigare fått beslut daterat 2015-04--07, BMN §55, dia
rienummer 2015/34 om att åtgärda befintlig avloppsanordning senast 2016-
04-01 fårenat med vite om 80 000 kr. Fastighetsägaren har den 19 januari 
2016 inkommit med en begäran att få skjuta upp åtgärdsdatumet till den 
sista augusti 2017. Detta beroende på egna planer på att bygga en till bostad, 
gästhus, intill aktuell bostad och i samband med detta konstruera en sam
ordnad avlopplösning får två bostäder på platsen. Fastighetsägaren anger i 
sin begäran att aktuell bostad inte nyttjas till något permanentboende utan 
ytterst sporadiskt enstaka storhelger. Något som enligt denne har pågått un
der flera års tid. I samtal har framkommit att de har tillgång till wc-avlopp i 
närliggande hus. 

Miljöavdelningen inventerar statusen på befintliga avloppsanordningar i 
kommunen enligt upprättad tillsynsplan. Vid miljöavdelningens inspektion 
på fastigheten den 27 september 2012 konstaterades att bad-, disk-, tvätt
och toalettavloppsvatten leds till en slamavskiljare utfonmad som en 3-
kammarbrunn med trasigt lock och söndervittrad mellanvägg. Det fanns 
inga tecken på ytterligare anordningar som tyder på ett efterföljande re
ningssteg. 

Yttranden 
Förslag till beslut om förnyat fårbud har den 27 janumi 2016 skickats till 
fastighetsägaren får synpunkter. Denne har per e-post bekräftat att fårslaget 
accepteras. 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Upplysningar 
Förbudet 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 syreforbrukande ämnen upp 
till 90 %, näringsämnet fosfor alltid upp till minst 70 % och i särskilda fall 
upp till minst 90 %, näringsämnet kväve upp till minst 50 % i särskilda fall. 
Enskilda avlopp i tätt bebyggda områden och utsläpp nära badplatser är ex
empel på fall där även särskild rening av smittämnen kan kornrna att krävas. 

För att få släppa ut avloppsvatten från enskilt hushåll med wc krävs att fas
tighetsägaren får ett tillstånd och godkännande från kommunen, detta enligt 
13 § forordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Ett alternativ till fornyad avloppsanordning är att helt upphöra med wc
utsläpp från bostaden på fastigheten. 

Om fastigheten säljs innan avloppsutsläppet har åtgärdats ska de nya fastig
hetsägarna informeras om detta beslut. 

Faktura for upprättande av beslut om forbud skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Fastighetsägarens begäran om uppskov på tidigare beslutat datum 
om åtgärd av befintlig avloppsanläggning. 

Tjänsteskri ve l se 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet, Stefan Wallin 
(M) tjänstgör som ordinarie i detta beslut. 

Beslutet skickas till: 
till 

med 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0 'l 

D nr 2016/00022 

Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 
enbostadshus stavsund 5:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges får rivning av fritidshus och nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten stavsund 5: l vid Mälaren i enlighet med 
inlämnade handlingar och situationsplan enligt bilaga l. Beslutet 
fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att tomtplats avgränsas i enlighet 
7 kap. 18 f§ miljöbalken med en avgränsning enligt till beslutet hö
rande karta enligt bilaga l. 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften får handläggningen av 
ärendet är 4 895 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfull
mäktige. 

Villkor 
Den yta som rar tas i anspråk får användningen boende framgår av den av
gränsade tomtplatsen som är markerad med streckprickad linje på bifogad 
tomtplatskarta enligt bilaga l. 

Arbete i vatten såsom muddring, vassröjning och byggande av bryggor kan 
kräva anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-12-01 

situationsplan 2015-12-01 

Planritningar 2015-12-01 

Fasadritningar 2015-12-01 

Tomtplatsavgränsning - Bilaga l 

Skäl till beslut 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap 13,14 §§från strandlinjen med 
300m på land och l OOm i vatten. Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat 
område samt omfattas ej av områdesbestämmelser. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är möjlig och 
som särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 § c punkt l godtar 
att platsen sedan länge är ianspråktagen som boplats och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om dispens för åtgärderna. Enligt miljöbalken 
ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark rar tas i anspråk 
som tomt med en så kallad tomtplatsavgränsning. Fastigheten på en udde 
vid stavsundets inlopp är mycket framträdande i mälarlandskapet och med 
riksintresset för det rörliga friluftslivet och gällande strandskydd är det an
geläget att avgränsa en tomtplats i detta läge. 

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 förutsättning
arna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livs
villkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Kommunens Bygg- och miljönämnd har enligt 7 kap. 18 b§ miljöbalken be
fogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Att 
tomten är ianspråktagen för fritidsboende är ett godtagbart sådant skäl. En 
tomtplats avgränsas miljöbalkens 7 kap 18 § f 

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

Sammanfattning 

som ägare till fastigheten Stavsund 5: l vid Ekoln i Mäla
ren, ansökt om rivning av befintligt fritidshus för att ersätta det med ett nytt 
bostadshus på samma plats och ungefär samma storlek men med en annan 
utformning. Sökanden avser att söka förhandsbesked för nybyggnad av en
bostadshus. Fastigheten som har en yta ca 6 300m2, gränsar i väster direkt 
till naturreservatet Skoldosterhalvön, i öster och norrut till Mälarens vatten 
och i söder till en grupp med fyra äldre fritidshusfastigheter utmed stranden 
mot Mälaren söderut . Bebyggelsen ligger långt norrut på skoklosterhalvön 
och ca 25 lan norr om Bålsta tätort. 

Planförutsättningar 
Den föreslagna tomtplatsen ligger utanför område med detaljplan men inom 
sammanhållen bebyggelse och strandskyddsområde. 

För denna del av Skoldosterhalvön, Stavsund, gäller strandskydd med 

300m på land och100meter i vatten. Natuneservatet Skoldosterhalvön 
gränsar till fastigheten. Fastigheten omfattas även av riksintresse för Mäla
ren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och turism. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-011 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

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

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska öv(~rpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskydds
intressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta länsstyrel
sens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

Arbete i vatten kan också kräva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt till
stånd för vattenverksamhet Kontakta därför Länsstyrelsen om du ska utföra 
åtgärder i vattenområden. 

Det krävs bygglov för åtgärden. Det innebär att du inte får bölja bygga för
rän du har fått ett bygglov och ett startbesked. Bygglovet hanteras i separat 
beslut. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges sökande med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala Län 
Samhällsutvecldingsenl1eten 
751 86 Uppsala 

Kungörelse 
Post och Inrikes Tidningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 24 Dn r 2016/00023 

om förhandsbesked, avslag 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar bygg- och mil-
jönämnden att den sö att uppföra ett garage/växthus om 
297 m2 på fastighete nte kan tillåtas på platsen. 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 6 408 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-11-24 

situationsplan 2015-11-24 

Beskrivning av byggnad 2015-11-24 

Skäl till beslut 
En förutsättning för att bevilja ett förhandsbesked är att åtgärden ska upp
fylla de krav som finns i 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. Detta innebär 
bl.a. att åtgärden ska vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbil
den, natur- och kulturvärden på platsen och uppfylla intresset av en god hel
hetsverkan. 

I översiktplanen står det att nya byggnader på landsbyggden bör anpassas 
till befintlig bebyggelse, vad gäller läge, fmm och utförande. 

Då platsen för denna åtgärd ligger i omedelbar närhet till detaljplanen 352 
tas extra hänsyn till att åtgärden ska passa in med befintlig bebyggelse. 

Detaljplanen med småhus i anslutning till den aktuella fastigheten är ge
nomförd med förutsättningen att närliggande obebyggda grönytor är en vik
tig kvalitet för de boende. Befintlig bebyggelsekaraktär är småskalig med 
stora tomter men med en blandning av äldre fritidshus och nyare villabe
byggelse. 

Att uppföra en byggnad för verksamheter som inte är boende eller ett kom
plement till boende i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse be
döms som olämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intres
set att uppfylla en god helhetsverkan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0'1 

Bygg- och miljönämnden 

Byggnadens storlek avseende yta och höjd bedöms starkt avvikande för om
givningen då befintlig bebyggelse är reglerad till högst 160 m2 (byggnads
area) i ett plan med en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter. 

Föreslagen byggnad skulle bli dominerande på platsen och bedöms inte vara 
anpassad till befintlig bebyggelse, vad gäller läge, form och utförande. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

- 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 

inkommit med en ansökan om förhandsbesked för att 
få uppföra en byggnad i två plan om 297 m2 avsedd för uppställning för ve
teranbilar i nedre plan och växthus/plantskola i övre plan. Byggnadhöjden 
för den föreslagna byggnaden är 4,6 meter. Ansökan redovisar en fasadbe
klädnad av plåt och takbeläggning av kanalplast 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men angränsar till detaljplan 
352 Kivinge. Detaljplanen reglerar bebyggelse inom området till enbostads
hus i ett plan om max160m2 (byggnadsarea) med en byggnadshöjd om 
högst 4,0 meter och med fasadbeklädnader av trä. Vidare står det i planbe
skrivningen att "omgivande naturmark fungerar som naturliga lek- och re
kreationsområden" 

I översiktplanen pekar man ut områden runt detaljplanen 352 Kivinge som 
förändringsområden med goda möjligheter att skapa ny bebyggelse i sam
band med utbyggelse av kommunalt V A. Det står vidare att: "Lämplig be
byggelse kan vara traditionell villabebyggelse eller gruppbebyggelse med 
traditionell karaktär". Åtgärder som dessa skulle kräva planläggning. 

Enligt översiktplanen bör ny bebyggelse på landsbyggden endast tillkomma 
till befintlig bebyggelse eller längst huvudvägarna och under förutsättning 
att den är förenlig med de kulturhistoriska värdena samt att VA-frågan går 
att lösa tillfredställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyg
gelse, vad gäller läge, fmm och utförande. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter. Yttranden med 
synpunkter har inkommit från fastighetsägare till 
.. oc~ 

Ägare till är enligt yttrandet oroliga över bullervärden och för-
oreningar som i byggnaden kan innebära. De är även oroliga 
för att växthuset på plan två skulle innebära starkt ljus på kvällar och nätter. 
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(~ 

22(37) 



Pul-skydd

Pul-skydd

Pul-skydd

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-0 'l 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Ägare till ·v er att de "protesterar starkt mot detta fOrsla g" 
att istället skogsnatur som idag fungerar som insyns/ljudbuffert mot 
landsvägen får ett30meter långt och 7 meter högt (nockhöjd) garage som 
gränsgranne. De skriver vidare att "Vår idyll här kommer att förstöras med 
det lugn och frid vi omges av idag". 

Ägare skriver bl.a. att: "Vi har alla år varit lyckliga över 
vår lilla idyll härute har tyckt att den lilla skogsremsan mot baksidan av 
vår tomt som bildat en trevlig fond, att få denna utbytt mot en gigantisk in
dustribyggnad alldeles utanför vårt staket, som är 30meter lång och 7 meter 
hög är något som vi anses vara förskräckligt och förfulande, något vi verkli
gen motsätter oss mot" de skriver vidare in sitt yttrande att "Vi protesterar 
mot detta jätte bygge, vill inte ha en röd vägg som är minst 7 meter hög och 
lika lång som vår tomt som dessutom vid vissa tidpunkter har en belysning 
högst upp, vi vill ej heller ha en industritomt till granne med allt vad det in
nebär. 

De inkomna yttrandena kan läsas i sin helhet som bilagor till beslutet. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömning av inkomna yttranden 
De inkomna yttrandena bekräftar bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
om att byggnaden skulle bli starkt avvikande på platsen och inte vara anpas
sad varken men hänsyn till verksamhetens art eller vad gäller läge, form el
ler utförande. 

Upplysningar 
Sökande uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre veckor från 
och med berörda tagit del av beslutet. 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
till 

med mottagningsbevis och 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 25 Dnr 2016/00024 

Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastig
heten Brunnsta 3:46, (Lästängsvägen 40) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL beviljas for nybyggnad av 
ridhus på fastigheten Brunnsta 3:46 (Lästängsvägen 40) med redovi
sad placering av ridhus med tillhörande villkor. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4 694 leronor i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak ut
formning. Utfart sker på befintlig väg. Byggnaden ska anpassas till miljö
och kulturvärdena på platsen. 

Fasaderna ska vara i trä och i faluröd kulör 

Ridhuset får ha en storlek på max 25x60 meter. 

Ridhuset ska placeras med minst 4,5 m mot fastighetsgräns 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2015-03-26 

situationsplan 2016-02-01 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöforvaltningen bedömer det lämpligt med en nybyggnad av 
ridhus på den foreslagna platsen och att åtgärden uppfyller kraven enligt 2 
kap. 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. Bygg- och miljö
forvaltningen foreslår Bygg- och miljönämnden att bevilja forhandsbesked 
for nybyggnad av ridhus enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Sammanfattning 

ansökt om fårhandsbesked för nybyggnad av ridhus på 
fastigheten Brmmsta 3:46. På denna del av fastigheten som är på ca 20 000 
m2 finns idag ett bostadshus med tillhörande garage, stall och hölada. An
sökan inkom ursprungligen med forslag på en annan lokalisering den 26 
mars 2015. Ett antal olika placeringar har därefter utretts varav den nuva
rande är den som bedömts som bäst anpassad tilllokala forhållanden med 
befintlig bostadsbebyggelse och pågående hästverksamhet Infart kommer 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-0 'l 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

att ske från befintlig väg. Platsen ligger cirka 5 km nordväst om Bålsta 
Centrum, utanför detaljplanelagt område. 

Ansökan avser ett ridhus på cirka 22x45 m med en nock.höjd på cirka 8 m. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser 
dock inom sammanhållen bebyggelse. I översiktsplan för Håbo kommun be
skrivs området som del av övriga oförändrade områden. För bebyggelseut
vecklingen i detta område anges i översiktsplanen rekommendationen: 

"Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befmtlig bebyggelse 
eller längs huvudvägarna och under förutsättning att den är förenlig med de 
kulturhistoriska värdena. Nya byggnader bör anpassa till befintlig bebyg
gelse vad gäller läge, form och utförande." 

Fastigheten berörs inte av några skyddsvärda kulturhistoriska eller natur
mässiga intressen. 

Yttranden 
F·· har skickats till berörda ~~":'c 

Yttrande från fastighetsägare har kommit in. De tycker att 
ridhuset bättre placeras ca 30 meter längre norrut så att avståndet till deras 
egen fastighet blir längre. De menar vidare att bybebyggelsen kommer att 
splittras med den föreslagna placeringen enligt ansökan. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Jämfört med det ursprungliga förslaget till placering av ridhuset ca 30meter 
från närmaste bostadshus bedöms det nu aktuella förslaget mycket bra med 
avseende på att det minsta avståndet blir ca 80 meter till närmaste planerade 
bostadshus på fastigheten . Bygg- och miljöförvaltningen de
lar inte uppfattningen att bebyggelsen skulle splittras med den föreslagna 
placeringen. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får på
böljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Sökande uppmärksammas på att tiden för överidagande är tre veckor från 
och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överklagan inlcommit. 
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Bygg- och miljönämnden 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-19 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdlesdatum 

2016-03-0 '1 

Sökande, med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

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

JUSTERARE 

§ 26 Dnr 2016/00026 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 
på fastigheten Övergran 1:11 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL beviljas med tillhörande 
villkor får den sökta åtgärden, att uppfåra två enbostadshus med till
hörande tomtmark, på fastigheten Övergran l : 11 (Buskvretsvägen). 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 450 kronor i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 

Förhandsbeskedet gäller med följande villkor: 

Byggnader får inte byggas med mer än l plan 
Största sammanlagda byggnadsarea får max vara 1/5 av fastighetsa
rean 
Byggnader ska placeras minst 6 m från tomtgräns mot norr och söder 
och anpassas till dalgångens huvudriktning 
Byggnadshöjd får huvudbyggnad får vara högst 5,5 meter 
Takvinl<el får variera mellan 27 O- 38 O på huvudbyggnad 
Fasadmaterial ska vara av trä 
Tak ska beläggas med röda takpannor 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-12-16 

situationsplan 2016-02-16 

Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Den foreslagna platsen ansluter till befintlig bebyggelse men åtskild av en 
mindre del naturmark om 30 meter. Platsen ligger med närhet till Brrkö
pingsvägen som är en av Håbo kommuns huvudvägar. Det går att ansluta de 
nya tomterna till kommunalt VA. 

Platsen ligger i omedelbar närhet till både detaljplan 35 1 och de områdesbe
stämmelser som finns får Övergrans kyrkby samt ingår i ett område med 
riksintresse får kulturmiljövården. Därfår är det viktigt att all ny bebyggelse 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

i området anpassas till befintlig bebyggelse i fråga om läge, form och utfö
rande. Villkoren får ny bebyggelse bör därfår anpassas efter befintlig när
liggande bebyggelse utmed Buskvretsvägen. 

Då VA-avdelningen meddelat att det går att ansluta tomtema till det kom
munala VA-nätet bedöms inte åtgärden påverka bäckravinen. 

Att grannar har yttrat sig och sagt att de blivit informerade att ingen mer be
byggelse skulle tillkomma i området är inget bindande. Förutsättning får ny 
bebyggelse ändras och idag går det att anordna kommunala anslutningar får 
vatten och avlopp. Bygg- och miljöavdelningen bedömer inte att landskaps
bilden skulle påverkas får att det till kommer två byggnader i detta läge med 
tydlig bykaraktär. Åtgärden bedöms inte påverka beteshävden i ravinen. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer åtgärden att uppfåra två enbostadhus 
och samtidigt stycka av två tomter som lämplig och föreslår bygg- och mil
jönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
- 9 kap. 17 §plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 
- 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning 

( Övergrans Jordbruk HB) har inkommit med en ansökan 
om att två stycken enbostadshus på mark som ligger utanfår de-
taljplanerat område. I ansökan redovisas två tomtavstyckningar får byggna
derna längst med Buskvretsvägen i Övergran. Idag finns fem enbostadshus 
med tillhörande tomter ca 30 meter öster om den tilltänkta platsen. Dessa 
befintliga tomter är reglerade av dpl 351. Sökande uppger i inlämnade hand
lingar att han vill ansluta de nya tomtema till kommunalt VA. 

Planförutsättningar 
De tilltänkta avstyckningarna ligger30meter väster om detaljplan 351 
"Övergran, Buskvretsvägen" och cirka 25 - 50 meter söder om Övergrans 
områdes bestämmelser. 

I Översiktplanen står det angående bebyggelseutvecldingen på landsbygden: 
"Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse 
eller längs huvudvägarna och under fårutsättning att den är fårenlig med de 
kulturhistoriska värdena samt att VA-fi:ågan går att lösa tillfredställande. 
Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse, vad gäller läge, form 
och utförande". 
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Bygg- och miljönämnden 

Byggnaderna med tillhörande tomter skulle ansluta till en befintlig sam
manhållen bebyggelse bestående av fem enbostadshus som är reglerade av 
detaljplan 3 51. 

Platsen ligger inom ett område med ett riksintresse får kulturmiljövård. 
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 bymiljöema skall skyddas mot störande 
bebyggelse. En viss utbyggnad kan tillåtas efter nogg~·arm prövning". 

Platsen ligger l 0-15 meter söder om en beteshävdad naturlig bäckravin med 
aktiv erosion. Ravinen är klassad i Håbo kommuns naturvårdsplan som 
Klass: II Speciella skyddsvärden får botanik, geologi, hydrologi och värden 
får landskapsbilden. 

I samband med att detaljplan 351 togs fram, gjordes en miljökonsekvensbe
skrivning där Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det inte finns några 
uttalade restriktioner i området. Något strandskydd enligt naturvårdslagen 
finns ej, dock bör bäcken skyddas från fårorenat vatten. 

De tilltänl<ta tomtema ligger inom kommunens verksamhetsområde får V A. 
Kollektivtrafik finns på Brrköpingsvägen ca 250meter öster om platsen. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar får 
~~~nkter har inlwmmit från fastighetsägare till 

med 
och. 

JUSTERARE 

Fastighetsägare sicriver att när de byggde sitt hus sades 
det att inga fler hus skulle tillkomma i området, då Buskvretsvägen 4-1 O var 
de enda som skulle få kommunalt V A och att detta var ett villkor får att få 
bygga i området. De sluiver vidare att de är rädda får att fler hus skulle får
störa naturen och utsikten över det öppna landskapet. De är även oroliga får 
att byggnationen skulle innebära en omfattande ökning av trafiken på vägen 
utanfår deras tomt. 

Fastighetsägare till- vill värna i sitt yttrande om "det mycket vackra 
kulhu·landskapet som fortfarande finns kvar i Håbo". Han anser att man bör 
värna om värdefull åkem1ark och att man i fortsättningen också bör vara 
mycket restriktiv med att ge tillstånd får byggnation på åkermark. Han sicri
ver vidare att hans starka åsikt är: "Byggs det på landsbygden bör man välja 
platser med låga miljö- och kulturvärden och att bebyggelsen hålls ihop. 
Husen ska byggas närmare varandra så att en mera naturlig bykänsla skapas 
och en stor del av det mycket viktiga kulturlandskapet kan bevaras. Området 
i det här fallet där de nya bostäderna är planerade att byggas, ligger intill en 
meandrande bäck i en mycket vacker dalsänka. Hela dalen norr om de pla
nerade huset består av höga natur- och miljövården". Han anser att tomterna 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

hamnar for långt ifrån befintlig bebyggelse och är därmed negativ till bygg
nationen och anser inte att bygglov ska beviljas på platsen. 

Remisser 
Ärende är skickat till Håbo kommuns VA-avdelning på remiss. De har 
meddelat att de nya tomterna kan få kommunalt V A. 

Upplysning ar 
En1igt 9 kap. 39 § PBL, innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får på
börjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga kraft. 

Sökande uppmärksammas 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 inkommit. 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
till 

med mottagningsbevis 
och överklagandehänvisning 

av beslut till 

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

JUSTERARE 

§ 27 Dnr 2016/00027 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Höglunda 1 :7 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL beviljas får att uppfåra ett 
enbostadshus på fastigheten Höglunda l :7 (Höglundavägen 8) med 
tillhörande villkor. 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 450 leronor i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering. Byggnaden ska 
anpassas till omgivningen och begränsas till l- l Y2 plan. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-12-07 

situationsplan 2015-12-07 

Beskrivning av hustyp 2 sidor 2015-12-07 

Beslut om VA-lösning 2016-02-01 

Bild från platsbesök 

Skäl till beslut 
Platsen och marken bedöms lämplig får bebyggelse. Åtgärden bedöms som 
en naturlig utveclding av befintlig bebyggelse och skapar en sammanhållen 
bykaraktär med de två befintliga angränsande enbostadshusen. Utfart från 
den blivande tomten går på ett lämpligt sätt att anordna till Höglundavägen. 
Tillstånd får att inrätta en enskild avloppsanordning på den fåreslagna tom
ten gavs av miljöavdelningen 2016-02-01. 

Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer med tillhörande villkor att åtgärden 
är lämplig på platsen och fåreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i 
enlighet med 9 kap. 17 §plan- och bygglagen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
- 9 kap. 17 §plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 
- 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Sammanfattning 

~ar ansökt om forhandsbesked for att få uppfora ett enbostads
hus på mark som ligger utanfor detaljplanerat område. 

I ansökan redovisas en tilltänkt tomtavstyckning for byggnaden som skulle 
ansluta till två befintliga enbostadhus intill Höglundavägen som ansluter till 
Lastbergsvägen någon kilometer utanfor Bålsta tätort. 

Ansökan redovisar en hustyp av en modern villa i ett plan. Tidigare byggna
der i området är bladat äldre och nyare enbostadshus. 

Planförutsättningar 
Den föreslagna avstyckningen är belägen inom sammanhållen bebyggelse 
men utanfor planlagt område. Fastigheten ligger inom den fördjupade över
siktplanen for Bålsta tätort som antogs 2010-06-14. Inga särskilda natur- el
ler kulturvärden finns utpekade for området. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar for synpunlcter. Inga yttranden har 
inkommit. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får på
böljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga kraft. 

Sökande uppmärksammas 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 inkommit. 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
till 

med mottagningsbevis och 
överklagandehänvisning 
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Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 28 Dnr 2016/00025 

Bygglov för en bostadshus med fristående garage 
Katrinedal 3:79 (Hällen 20) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 33 152 kronor i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 

situationsplan (baserad på nybyggnadskarta) 

Planritning, bv 

Planritning, öv 

Fasadlitning, långsidor 

Fasadritning, kortsidor 

sektion 

Garageritningar x 2 

slutintyg för avloppsanläggning 

Skäl till beslut 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

2015-12-09 

Bygg- och miljökontoret bedömer att byggnaderna med sina röda tegeltak, 
faluröda fasader och grämnålade dörrar är anpassade till de kulturmiljövär
den som finns i området med herrgårdar och torp. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Tomten är redan avstyckad och fårberedd får bebyggelse med vatten- och 
avlopp, el och fiberanslutning. Förhållandena bedöms inte har fårändrats se
dan fårhandsbeskedet beviljades får fastigheten även om beslutet inte längre 
är gällande. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är lämplig på platsen 
och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 
31 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
-Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §Plan- och bygglagen. 
-Tekniskt samråd krävs med stöd av lO kap. 14 §Plan- och bygglagen. 
-Kravet på kontrollansvarig stöds av 10 kap. 9 § Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 

har inkommit med en ansökan om att få uppfåra ett enbo
stadshus med fristående garage på en sedan tidigare avstyckad tomt, utanfår 
detaljplanerat område. Tomten ligger i anslutning till en mindre bybildning i 
Katrinedals nordöstra del, som idag består av fyra tomter avsedda får enbo
stadshus och en stor herrgårdsbyggnad med stall. 

Enligt ansökan ska bostadshuset uppfåras i två plan med ett mansardtak. 
Sökande har uppgett att huset ska ha fasader av röd träpanel, tak belagt av 
rött tegel. Byggnadsarean är enligt ansökan l 03,5 m2 och bruttoarean 180,5 
m2 får bostadshuset. Övrig utformning är enligt handlingar som ingår i be
slut. 

Tillstånd får en gemensam avloppsanläggning får de fyra tomterna blev be
viljat 2014-01-29 och slutintyg har utfårdats får anläggningen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanfår planlagt 
område. Tomten är avstyckad efter att ha fått beviljat fårhandsbesked får ett 
enbostadshus. Förhandsbesked är dock inte gällande längre. 

I kommunens kulturmiljöinventering sletiver de att herrgårdslandskapet i 
området bör värnas. Respektavstånd till gårdar och torp bör värnas, så att det 
öppna landskapet tillåts dominera. 

Slutintyg får en gemensam avloppsläggning får området har utfärdats av 
miljöavdelningen 2014. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökandelberörda grannar/myndigheter får syn
punkter. Inga yttranden har inkommit. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

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

Åtgärden får inte påböijas forrän bygg- och miljönämnden har lämnat start
besked. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Det måste hållas ett tek
niskt samråd i detta ärende, och då läggs också kontrollplan fast. Kontroll
ansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt samråd. 

Observera att byggnaden inte får bölja användas fårrän slutbesked har läm
nats. 

sökande/byggherren 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 miljöforvaltningen om någon överklagan in
kommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-17 

Beslutet skickas till: 
till 

överldagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 
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§ 29 

Information 

SAMMANITRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Dnr 2016/00016 

Förvaltningschefen informerar om NCC:s ansökan om hamnverksamhet i 
Toresta Upplands-Bro kommun. Mark och miljööverdomstolen har gett 
prövningstillstånd. Förhandlingar väntas börja i augusti 2016. 
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