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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträd,esdatum 

KOMMUN 2016-08-30 

Bygg- och miljönämnden 

§ 68 Dnr 2016/00089 

Yttrande över remiss om Bålsta reningsverk, RABY 7:2 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Bygg- och miljönämnden beslutar att yttra sig till Länsstyrelsen i 
Uppsala län i enlighet med bifogad skrivelse. 

Reservationer 
Daniel Pettersson reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade i oktober 2011 om ett nytt tillstånd 
för Bålsta avloppsreningsverk Tillståndet omfattar en dimensionering på 
30 000 pe samt kväverening. I tillståndet sköts frågan upp gällande slutliga 
villkor för utsläpp av fosfor och mikroorganismer. Under en prövotid skulle 
V A -enheten i Håbo kommun utreda dessa saker genom två 
utredningsvillkoL De två utredningsvillkoren i tillståndet är: 

l. Utreda förekomsten av mikrobiologisk förorening firån avlopp i det 
vatten som genomgått fullständig rening i avloppsreningsverket 
Kommunen ska även utreda tekniskt möjliga och ekonomiska åtgärder 
för att minska utsläppen av oönskade mikroorganismer från 
avloppsreningsverket samt redovisa kostnad och tidsplan för respektive 
åtgärd. Redovisningen ska förutom resultaten av undersökningen även 
innehålla en bedömning av konsekvensen av utsläppen från 
avloppsreningsverket på Mälaren som råvattentäkt. I undersökningen 
ska det även ingå en utredning av vilken påverkan olika placeringar av 
utloppstuben kan få på närliggande råvattentäkt. 

2. Utreda möjligheten att tekniskt klara ett begränsningsvärde, beräknat 
som årsmedelvärde, innebärande att resthalten totalfosfor, inte får 
överstiga 0,2 mg/liter i utgående behandlat avloppsvatten från 
avloppsreningsverket Redovisningen ska även innehålla en bedömning 
av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett sådant 
begränsningsvärde. 

I juli 2014 skickade länsstyrelsen V A -enhetens svar på 
prövotidsredovisningen på remiss till tillståndsnämnden, nuvarande bygg
och miljönämnden, där nämnden fick yttra sig huruvida de ansåg 
redovisningen vara komplett. Tillståndsnämnden svarade att de ansåg att 
redovisningen behövde kompletteras. 

Länsstyrelsen bad VA-enheten att komplettera remissen genom att svara på 
fyra olika frågeställningar. VA-enheten har nu inkommit med svar på de 
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Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-30 

komplett. Den kompletta redovisningen har skickats på remiss till bygg- och 
miljönämnden där nämnden har möjlighet att yttra sig över hela innehållet i 
redovisningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har gått igenom prövotidsredovisningen och 
sammanställt kommentarer i bifogad skrivelse som ett förslag på yttrande 
till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Remiss, 2016-07-19 
-Yttrande över prövotidsredovisning avseende mikrobiologisk förorening 
och utsläpp av fosfor, Bålsta avloppsreningsverk, 2016-08-30 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljöavdelningen 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Milj öa v delningen 
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Kurt Hedman (S) 
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Kl. 08:00 måndagen den Sseptember 2016, Kommunhuset 
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§ 62 Dnr 2015/00060 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-30 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen. 
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§ 63 Dnr 2016/00048 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fchiecknas i protokoll av den 30 augusti 2016. 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2016-05-31 
till och med 2016-08-16. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 125 stycken varav m 25, 35 och 42 är 
ordfårandebeslut 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 35 stycken 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut: 25 stycken 
Antal delvisbifall: 2 stycken 
Avslag: 4 stycken 
Avskrivna: 3 stycken 

Belopp: 723 995 kronor* 

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

Beslutsunderlag 

Delegationslista for Bygg 
Delegationslista for Miljö 
Delegationslista for bostadsanpassning 
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2016-08-30 

§ 64 Dnr 2016/00011 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna 
handlingama som presenteras på nämnden 2016-08-30 

Sammanfattning 

Inkomna handlingar av betydelse 
Från och med 2016-05-31 till och med 2016-08-16 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-05-27, 
Anmälan enligt 11 kap 9 a§ Miljöbalken om vattenverksamhet Nyckelby 
l :7 Håbo kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att godta anmälan om åtgärderna utfors 
i enlighet med er anmälan. Länsstyrelsen förelägger er, med stöd av 23 § 
fårordningen (1998:1388) om vattenverksamhet att i samband med 
åtgärderna vidta följande försiktighetsmått. 
-Grumlande arbeten i vatten får inte ske under perioden l april- 30 juni. 
-Massorna ska läggas så att de inte riskerar att återfåras till vattnet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-06-03, 
Överklagande av Bygg- och miljönämndens i Håbo kommun beslut enligt 
plan- och bygglagen (201 0:900), nedan kallad PBL. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandena. 
Redogörelse för ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutade den 3 november 2015. 
§ 141, att meddela Håbo kommun, fastighetsavdelningen tidsbegränsat 
bygglov får äldreboende på fastigheten Väppeby 7:215, se bilaga l. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-06-03, 
skokloster 2:362, dispens från strandskyddet får att bygga 
komplementbostadshus inom tomplats. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens beslut om 
strandskyddsdispens. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-06-03, 
Nyckel by l :7, strandskyddsdispens får fårlängd brygga och bastu. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens beslut om 
strandskyddsdispens. 
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Bygg- och miljönämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-06-07, 
Remiss från Länsstyrelsen. Ansökan om auktorisation av bilskrotare. Bålsta 
bildemo AB, orgnr 559045-5019, ansöker om fårlängd auktorisation som 
bilskrotare på fastigheten Bålsta 3:384 i Håbo kommun. Miljöavdelningen 
har svarat att tillsynsmyndigheten inte har några synpunkter eller någon 
erinran beträffande ansökan om auktorisation. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-06-14, 
Remiss från Länsstyrelsen. Ansökan om auktorisation av bilskrotare. E18 
Bil och Service, orgnr 811129-8611, ansöker om auktorisation som 
bilskrotare på fastigheten Bista 16:1 i Håho kommun. Miljöaveletningen har 
svarat att tillsynsmyndigheten inte har några synpunkter eller någon eliman 
beträffande ansökan om auktorisation. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-07-05, 
Remiss från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
depåverksamhet samt hamn på Bista 4:28, Cementa AB. Bygg- och 
miljönämnden bereds möjlighet att senast den 19 augusti 2016 yttra sig över 
om ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras. 

Marie- och miljödomstolen, 2016-07-14, 
Dom från Mark- och rniljödomstolen, mål nr M 663-16. 
Saken 
Utdömande av vite vid otillåten eldning på 
Domslut 
Mark- och miljödomstolen bifaller ansökan delvis och förpliktigar 
fastighetsägaren att till staten betala vite om ettosen (l 000) kr. 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämden i Håbo ko1lllllun (näm11den) förelade i beslut den 6 
december 201 2 fastighetsägaren · fråga om den utsträckning han 
får elda i sin eldstad på A v föreläggandet följ er att 
fastighetsägaren under perioden den l oktober till den 30 april inte får elda 
mer än två gånger per vecka och då under högst fyra timmar per tillfålle. 
Föreläggandet fårenades med ett vite om l 000 lcr för varje tillfälle som 
otillåten eldning sker. Föreläggande har delgivits fastighetsägaren och har 
vmmit laga kraft. 

Mark- och miljödomstolen, 2016-07-15, 
Dom från Mark- och miljödomstol en, mål nr M 1791-16. 
Saken 
Utdömande av vite 
Domslut 
l. Mark- och miljödomstolen förpliktigar den ena fastighetsägaren att betala 
förelagt vite om 2 000 kr. 
2. Mark- och miljödomstolen förpliktigar den andra fastighetsägaren att 
betala förelagt vite om 2 000 kr. 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutande den 16 juni 2015 (§ 
JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR 
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Bygg- och miljönämnden 

93) att forelägga fastighetsägarna att inom tre månader efter att beslutet 
mottagits forvara och transpmtera bmt totalt 16 st avfallsobjekt på 

· Håbo kommun. Nämndens beslut förenades med ett 
löpande vite l 000 kr per enskilt objekt for vatje månad som det står 
kvar. 
Bygg- och miljöfårvaltningen har på delegation från Bygg- och 
miljönämnden (nämnden) ansökt om utdömande av vite. 

Mark- och miljödomstolen, 2016-07-15, 
Dom från Mark- och miljödomstolen, mål nr M 1000-16. 
Saken 
Utdömande av vite 
Domslut 
l. Mark- och miljödomstolen förpliktigar den ena fastighetsägaren att betala 
forelagt vite om 7 500 kr. 
2. Mark- och miljödomstolen forpliktigar den andra fastighetsägaren att 
betala förelagt vite om 7 500 kr. 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutande den 16 juni 2015 (§ 
93) att forelägga fastighetsägarna att inom tre månader efter att beslutet 
mottagits bort totalt 16 st avfallsobjekt på 
fa i Håbo kommun. Nämndens beslut forenades med ett 
löpande vite på l 000 kr per enskilt objekt for varje månad som det står 
kvar. 
Bygg- och miljöforvaltningen har på delegation från Bygg- och 
miljönämnden (nämnden) ansökt om utdömande av vite. 

Plan- och utvecklingsavdelningen, 2016-06-03, 
För kännedom angående tillägg till detaljplan Kl l Råby 4:24, 4:26 för Råby 
4:123 m.fl. Getberget, i Bålsta, Håbo kommun. 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation har Kommunstyrelsen 
enligt beslut den 23 maj 2016, § l 01, antagit fårslag till tillägg till K.8 
Torresta l :4 m.fl., i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Åldagarmyndigheten 2016-06-13, 
Tillsyn av strandskyddslagstiftningen 
Underrättelse om beslut 

Pul-skydd 

Kammaråklagare har fattat foljande beslut i ärende där du är anmälare. 
Frågor om beslutet kan ställas till denne. 
Brott mot områdesskydd 2015-01-01- 2015-12-31 
Id: AM-BM2016-5702-50, externt ärendem: 2016-000227. 
Förundersökning inleds 
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 
förövats . 23 kap I § rättegångsbalken. 
Åtalsanmälan gäller anläggande av en ny väg utan strandskyddsdispens. 
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KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

Åldagarmyndigheten 2016-06-27, 
Underrättelse om beslut 

2016-08-30 

Kammaråklagare har fattat följande beslut i ärende där du är målsägande. 
Frågor om beslutet kan ställas till denne. 
Brott mot livsmedelslagen 2015-03-18 
Id: POR50-BR2015-9543303-KA, externt ärendem: 5000-K840676-15 
Förundersökningen läggs ned 
Det kan antas att åtal for brottet inte skulle komma att ske till följd av en 
bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något 
väsentligt allmänt eller enski lt intresse åsidosätts inte genom att 
forundersökningen läggs ned. 
23 kapitlet 4 a § forsta stycket 2 rättegångsbalken 
Den misstänkte har dömts eller strafförelagts for annan brottslighet. Den 
påföljd (straff) som då bestämdes är tillräcklig för att omfatta också den nya 
brottsligheten. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte en 
åtalsunderlåtelse. 

Åldagarmyndigheten 2016-06-28, 
Tillsyn av strandskyddslagstiftningen 
Underrättelse om beslut 

Pul-skydd 

Kammaråklagare har fattat följande beslut i ärende där du är målsägande. 
Frågor om beslutet kan ställas till detme. 
Brott mot områdesskydd 2015-06-04 
Id: AM-BM2016-5714-55, externt ärendem: 2016-000200 
Förundersökning inleds 
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 
förövats. 23 kap l § rättegångsbalken 
Fastighetsägarna har satt upp ett staket längs tomtgränsen utan 
strandskyddsdispens. Ansökan om dispens har inkommit efter att 
åtalsanmälan gjordes. 

Överldagande, 2016-06-03, 
Överidagande av beslut Håbo kommun 2016-05-03, Dnr 2016/00037. På 
uppdrag av Net4Mobility överklagar Netel AB beslut från Håbo kommun 
Bygg- och miljönämnden om att avslå bygglov, gällande nybyggnad 
telemast med tillhörande teknikbodar på fastigheten Eneby l :28. 

Överldagande, 2016-07-26, 
Överidagande av Bygg- och miljönämndens beslut§ 149 (2016-279) den 
2016-07-06. 

- att återställa brygg och strand Pul-skydd 

Överldagande, 2016-08-03, 
Överklagande av beslut om bygglo~Håbo kommun 2016-
07-13. Kommunens beteckning B2016-000107. 
Yttrande 
Vi har under hela detaljplaneprocessen hävdat att vi norr om Kalmar 
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Sammanträdesdatum , r 

KOMMUN 2016-08-30 

Bygg- och miljönämnden 

Pul-skydd 
kyrkskola har en till hästhagar 
har i en tidigare dom fastställts till 50 m. kommer att 
forvärvas av Svenska Kyrkan och de har framfort önskemål om att behålla 
skyddsavståndet Vi kan inte se att det finns skäl till att godkätma en 
bebyggelse som är tätare än de som angivits i gällande detaljplan. Vi 
överlåter till Länsstyrelsen att avgöra vi lken bebyggelse som är lämplig 
närmast Kalmar Kyrka. 
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2016-08-30 

Dnr 2016/00084 

Verkställighet gällande kommunfullmäktiges uppdrag 
att noga följa upp energismart byggande och 
planerande och att arbeta efter de riktlinjer som SKL 
tar fram 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Delge kommunfullmäktige att uppdraget från kommunfullmäktige 2013-04-
22 § 22 är att anse som verkställt. 

Sammanfattning 

Ett medborgarfcirslag angående framtagande av en byggpolicy kring 
energieffektiva byggnader lämnades till kommunfullmäktige under 2011. 
Miljö- och tekniknämnden remitterades och yttrade sig 2013 . I april2013 
beslöt kommunfullmäktige att avslå medborgarfcirslaget men uppdrog åt 
miljö- och tekniknämnden att noga fcilja upp energismart byggande och 
planerande och att arbeta efter de liktlinjer som SKL tar fram. 

Efter omorganisation är det nu bygg- och miljönämnden som ansvarar får 
verksamheten och också svarar får denna uppfciljning. Bygg- och 
miljönämnden konstaterar att nämnden har fullgjort uppdraget från 
kommunfullmäktige och alltjämt bevakar utveclding och regelsystem 
gällande energifrågor i planering och byggande. 

Ärendet 
I medborgarforsla get från 2011 gavs det uttryck för att det inte är tillräcldigt 
att Håbo kommun fciljer de nationella regelverken, som har lagstöd och 
återfinns i Boverkets ByggRegler, BBR. Förslagsställaren ville att 
kommunen tar fram en byggpolicy som definierar minimikrav får 
nybyggnation av bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen 
hos passivhus och med sikte på nollenergihus och plushus. 

Då miljö- och tekniknämnden till kommunfullmäktige lämnade sitt 
remissvar på medborgarförslaget fcireslog nämnden att kommunen istället 
får att ta fram en byggpolicy forst avvaktar det arbete som då pågick inom 
Sveriges Komrutmer och Landsting, SKL, gällande fårslag om riktlinjer får 
energihushållande åtgärder får planering och byggande. 

Nämnden fareslog vidare att kommunen noga fciljer upp utvecklingen inom 
energismmt planeting och byggande och fciljer de liktlinjer som SKL tar 
fram. 
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Mot den bakgrunden avslog kommunfullmäktige själva medborgarförslaget 
men uppdrog samtidigt till nämnden att noga följa upp energismart 
byggande och planerande och att arbeta efter de riktlinjer som SKL tar fram. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att förvaltningen och kommun
koncemen tillsammans har fullföljt uppdraget. Det kan också noteras att 
regeringen valt att stoppa så kallade särkrav från kommunema gällande 
energikrav utöver BBR. Från och medjanuari 2015 gäller en ändring i plan
och bygglagen (8 kap. 4 §a) som säger att alla byggnader ska uppfylla BBR 
vad gäller energihushållning och kommunens krav därutöver blir utan 
verkan. 

Det fitms därmed inte lagstöd for en kommun att ställa hårdare krav så som 
medborgarförslaget var framställt. Framöver kommer uppdraget att fmigå 
med att följa utveckling och regelverk inom energismart planering och 
byggande. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser följer med detta beslut. 

Uppföljning 
Ingen fortsatt uppföljning krävs i frågan om verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen gällande uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 20 l 0-2015. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/00085 

Verkställighet av riktlinjer för råttsäkrade 
uteserveringar 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Delge kornmunfullmäktige att de riktlinjer som redovisades i motionssvaret 
2011-06-13 § 92 är att anse som verkställt. 

Sammanfattning 

En motion angående framtagande av råd och riktlinjer för den tekniska 
utformningen av uteserveringar lämnades till kornmunfullmäktige under 
2011. Bakgrunden var ett önskemål om att uteservetingar ges en utformning 
så att råttförekomst undviks. Miljö- och tekniknämnden remitterades och 
yttrade sig under 2011, varefter kornmunfullmäktige 2012 beslöt att anse 
motionen besvarad. 

I motionssvaret framgår ett antal riktlinjer att lämna som råd och 
rekommendation i de fall kommunen tillfrågas eller tar ställning till 
etablering av uteservering. 

Efter omorganisation är det nu bygg- och miljönämnden som ansvarar för 
verksamheten och också svarar för denna uppföljning. Bygg- och 
miljöförvaltningen konstaterar att riktlinjerna används. 

Ärendet 
Motionen som lämnades 2011 från Nina Lagh (M) och Carina Lund (M) 
beskrev den allt vanligare förekomsten av uteserveringar i Bålsta. Det 
befarades att matspill, vid och i anslutning till serveringarna, lockar till sig 
råttor som äter av de spillda matresterna. Mot den bakgrunden föreslogs att 
kommunen utfårdar råd och riktlinjer för den tekniska utformningen av 
uteserveringar. 

Då miljö- och teknilmärnnden till kornmunfullmäktige lämnade sitt 
remissvar på motionen konstaterades att det i allmänhet inte krävs bygglov 
för uteserveringar och därför inte kan ställas krav på att följa särskilda 
riktlinjer i samband med ett bygglov. 

Nämnden föreslog att förvaltningen ändå kan ge råd och rekommendationer 
för att minimera råttförekomst i de fall kommunen tillfrågas eller tar 
ställning till etablering av uteservering. De riktlinjer som lyftes var följande : 
-Tätheten bör utformas så att mat och dylikt inte kan hamna i skrymslen. 
-Potentiella "gömställen" bör byggas bmi, under och kring uteserveringen. 
-Minimera växtligheten genom att ta b mi träd och buskar som kan ge 
råttorna skydd och dölja deras hål. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

13( 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-30 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att förvaltningen har fullföljt 
uppdraget och lämnar dessa råd och anvisningar vid förfrågningar och 
förekommande myndighetsbeslut Det kan noteras att det inte har kommit 
till förvaltningens kännedom att det idag råder problem med råttor vid 
uteserveringar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser följer med detta beslut. 

Uppföljning 
Ingen fortsatt uppföljning krävs i frågan om verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen gällande uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 20 l 0-2015. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/00088 

Kompletterande yttrande till Socialdepartementet om 
översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(Rapport 2014:38) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Inte lämna eriman på de saldiga ändringar i 3 och 11 § § som kommenterats 
särskilt i denna promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn 
av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har från Socialdepartementet, enheten får familj 
och sociala tjänster, ratt en inbjudan att lämna synpunkter på 
kompletterande promemoria till Boverkets rapport 2014:38 Översyn av 
lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. De saldiga ändringar som 
kommenterats i denna promemoria och som det nu ska lämnas synpunkter 
på är enbart 3 och 11 §§. 
Bygg- och miljöfårvaltningen har tagit del av fårslaget till översyn och har 
gjort en bedömning att fårslagen tilllagändring i 3 och 11 §§ fåljer de 
nationella målen får funktionshinderspolitiken att samhället utformas så att 
människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har från Socialdepartementet den 6 juli 2016 fått 
en kompletterande promemoria avseende Boverkets rappmt 2014:38 
Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Socialdepartementet 
skickade ut den på remiss i maj 2015. 

De sakliga ändringar som kommenterats särskilt i denna promemoria och 
som det nu ska lämnas synpunkter på är enbart 3 och 11 §§.Övriga delar av 
fårfattningsfårslaget bereds får närvarande inom Socialdepartementet. 
Departementets utkast till ny lag har tagits med i promemorian. 

Personen med funktionsnedsättning ska vara sökande enligt 3 § 

Det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag och inte som tidigare, ägaren till bostaden eller 
den som innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. Personen med 
funktionsnedsättning är sökande och part i ärendet och den person som kan 
komma överens med kommunen om i vilken fonn 
bostadsanpassningsbidraget ska lämnas, se 16§ den fåreslagna lagen. I de 
flesta bidrags- och stödsystem är det den person som vars behov bidraget 
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eller stödet ska täcka som är sökande och mottagare av bidraget eller stödet. 
Därför bör det vara personen med funktionsnedsättning som ska stå i 
centtum i ärendehanteringen gällande bostadsanpassningsbidrag. I annat 
fall, kan personen med funktionsnedsättning som inte själv vill vara 
sökande, ge någon annan fullmakt att söka bostadsanpassningsbidrag får 
vederbörande. 

Delvis ändrade bestämmelser om medgivande enligt 11 § 

I likhet med Boverkets fårslag föreslås att införa en bestämmelse i den nya 
lagen om att bostadsanpassningsbidrag endast kan lämnas om det flnns ett 
medgivande från ägare i de fall bostaden innehas med hyres- eller 
bostadsrätt. Bestämmelsen ska även omfatta alla former av nyttjanderätt. 
Det kan också flnnas flera ägare eller rättighetshavare, samtycke krävs då av 
samtliga. Om det flnns en samfällighetsfårening som fårvaltar 
gemensamhetsanläggningen bör fåreningen kunna ge medgivande under 
fåtutsättning att stadgama får fåreningen tillåter det. Begreppet 
fastighetsägare föreslås ändras till ägare och ingen särskild boendeform ska 
utpekas. 

För att skydda personen med funktionsnedsättning från ekonomiska krav vid 
till exempel flytt, har Boverket föreslagit att i de fall bostaden innehas med 
hyres- eller bostadsrätt ska ägaren utfåsta sig att inte kräva ersättning av 
bidragstagaren får återställning av bostaden eller allmänt utrymme. Ägare 
kan istället ansöka om återställnings bidrag, se 13 § den föreslagna lagen. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att fårslagen till ändring av lagen 
om bostadsanpassning gällande 3 och 11 §§ är positiva får den sökande och 
kommunen och har inget att erima. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn 
av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m., Socialdepartementet 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Socialförvaltningen får kännedom 
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Dnr 2016/00081 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att fåreslå kommunfullmäktige att: 

Anta Håbo kommuns taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område enligt medfålj ande bilagor att gälla från 2017-01-
01. 

Fastställa timtaxan får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område ti111050 leronor att gälla från 2017-01-01. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden fareslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen samt att höja den timtaxa som 
ligger till grund får avgiftsberäkningen. Syftet är att fårbättra 
miljöavdelningens möjlighet att kunna ta ut avgifter i enlighet med nedlagd 
arbetstid samt att miljöavdelningens avgiftsfinansiering ska öka. 

Ärendet 
Enligt 27_ kap l § miljöbalken är det kommunerna själva, genom 
kommunfullmäktige, som utfårdar bestämmelser om avgifter får prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. Kommunerna är inte skyldiga att ta ut 
avgifter får prövning och tillsyn enligt miljöbalken men regeringen har i 
propositionen om miljöbalk (prop 1997/98:45) uttryckt att tillsynen över 
hela miljöbalkens område bör vara avgiftsfinansierad så långt som möjligt. 
Kommunfullmäktige utfårdar även bestämmelser om avgiften får prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Håbo kommuns gällande taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område är fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-
13 med beslut om revideringar 2011 -11-07, 2012-11-12 samt 2014-12-15. 

Taxan är uppbyggd så att det får vissa åtgärder/verksamheter tas ut en 
tirnavgift som motsvarar handläggningstiden i ärendet och får andra 
åtgärder/verksamheter tas det ut en fast avgift som baseras på ett bestämt 
antal handläggnings-/tillsynstimmar. Timmarna multipliceras med gällande 
timtaxa. 

Nuvarande timtaxa är 950 ler och fastställdes av kommunfullmäktige 2014-
12-15 . Bygg- och miljöfårvaltningen har gjmt enjämfårelse av timtaxan 
mot länets andra kommuner samt mot ett antal andra omlcringliggande 
kommuner i Stocld1olms län som fårvaltningen anser är relevanta att 
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jämföra med. Jämförelsen visar att Håbo kommunstimtaxa på 950 kr är låg 
jämfö1t med andra kommuner i regionen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

HÅ 
JUSTERARE 
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Dn r 2016/00082 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

Anta taxebilagan Taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsområdena att 
gälla från 2017-01-0 l och tills vidare. 

Fastställa tirnavgiften till 1100 laonor vid normal kontroll samt l 050 laonor 
vid extra offentlig kontroll och vid registrering enligt offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena att gälla från 2017-01-0 l . 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en reviderad 
taxa fcir offentlig kontroll inom livsmedelsområdena som innebär en 
fårändring gällande indexreglering. Tirnavgiften som ligger till grund får 
avgiftsberäkningen föreslås även att höjas. Syftet med höjningen är att 
miljöavdelningens avgiftsfinansiering ska öka. 

Ärendet 
Enligt fårordningen (2006:1166) om avgifter fcir offentlig kontroll av 
livsmedel ska en myndighet som ansvarar fcir offentlig kontroll av livsmedel 
ta ut avgifter får att finansiera kontrollen. De avgifter som en kommun tar ut 
ska grundas på en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. 

Håbo kommuns gällande taxa fcir offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena är antagen av kommunfullmäktige i december 2014. 
Taxan im1efattar två separata timavgifter, en fcir normal kontroll och en fcir 
extra kontroll . Med extra kontroll menas icke planerad kontroll som har 
fåranletts av brister vid tidigare kontroller alternativt av klagomål som visar 
sig vara befogade. All övrig kontroll går under begreppet normal kontroll. 
Timtaxan är l 000 la fcir nmmal kontroll och 930 la fcir extra kontroll samt 
vid registreting av nya livsmedelsanläggningar. Anledningen till att avgiften 
får normal kontroll är högre är att kostnaden får restiden är inräknad medan 
den debiteras separat vid extra kontroll. 

Jämförelse av timtaxa 
Bygg- och miljöfårvaltningen har gjort en jämförelse av timtaxan mot länets 
andra kommuner samt mot ett antal andra kommuner i Stockholms län som 
fårvaltningen anser är relevanta att järnfåra med. En sammanställning av 
j ämfårelsen redovisas i bilaga. 

Indexreglering 
Enligt§ 4 i gällande livsmedelstaxa får Tillståndsnämnden får varje år höja 
timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
fårändring i konsumentprisindex (till en del av 25 procent) och 
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arbetskostnadsindex får tjänstemän (till en del av 75 procent). Aktuell 
nämnd heter numera bygg- och miljönämnden så det behöver ändras. 
Numera förespråkar även SK.L att indexreglering ska ske enligt PVK 
(prisindex får kommunal verksamhet). Det är ett index som SK.L löpande tar 
fram genom att priserna för löner, material, tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2016/00086 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av WC och 
dusch, SKOKLOSTER 2:4 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens ges får nybyggnad av offentlig WC och dusch på 
fastigheten Skokloster 2:4 vid Mälaren i enlighet med situationsplan, se 
bilaga. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b§ miljöbalken. 

Avgiften får handläggningen av ärendet är 4873 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
- Byggnaden ska hållas allmänt tillgänglig 

- Byggnaden ska anpassas till befintliga byggnader och miljö 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 2016-05-27 

- situationsplan 2016-05-27 

- Ritningar 2016-05-27 

- Beskrivning av åtgärd 2016-05-27 

Skäl till beslut 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap. 13,14 §§från strandlinjen 
med300meter på land och100meter i vatten. Fastigheten som ägs av 
statens fastighetsverk ligger mycket framträdande i mälarlandskapet i ett 
område med riksintresse får kultmmiljö samt rörligt friluftsliv. Fastigheten 
ligger utanfår detaljplanerat område och omfattas ej av 
områdesbestämmelser. På slottsområdet ligger byggnadsminnet Skoldosters 
slott, kyrka och Skoldostermacken med drivmedelsanläggning och cafe. 
Den nya byggnaden får en offentlig WC och dusch ligger i anslutning till 
Skoldoste1macken och är väl avskilt från strandområdet vilket innebär att 
varken allemansrätt eller djur- och växtliv påverkas av en nybyggnation. 

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 av verksamhet. Andra särskilda skäl 
i enlighet med miljöbalkens 7 kap. 18 §c punkt l är att området är väl 
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avskilt från stranden samt att området behöver användas for att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanfor 
strandskyddsområdet. Utifrån dessa särskilda skäl föreslås bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om dispens for åtgärden. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

En1igt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt hygga 
förutsättningarna for allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor for djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Bygg- och miljönämnden har en1igt 7 kap. 18 b§ miljöbalken befogenhet att 
medge undantag från forbuden om särskilda skäl föreligger. Att platsen 
redan är ianspråktagen for verksamhet, att området är väl avskilt fi·ån 
stranden samt att området behöver användas for att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse är godtagbara skäl for att bevilja dispens. 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får strandskyddsdispensen endast medges om 
det är fören1igt med strandskyddets syften. 

Sammanfattning 
Pul-skydd 

söker efter överenskommelse med Håbo kommun och 
fastighetens ägare statens fastighetsverk om strandskyddsdispens for 
uppforande av offentlig WC och dusch inom det statliga byggnadsminnet 
Skokloster 2:4, vid Mälaren. Simklosters Slott är ett stort besöksmål och i 
utvecklingsplanen for området har det framkommit att en offentlig WC och 
dusch behövs för att få en fungerande verksamhet. I dagsläget finns ingen 
offentlig WC utan man använder Skoldostermackens toaletter men 
belastningen på dessa är orimligt hög. 

Slottsarkitekten~ar tagit fram en lämplig placering och 
utformning av den nya byggnaden. Den nya byggnaden är en fårdig 
containerösning på 22 kvm och kornmer att placeras mellan en mur och ett 
befintligt fonåd söder om Skoklostermacken. Det befintliga forrådet är 
uppfött i en faluröd h·äpanel och då den nya byggnaden ska anpassas till 
området kornmer även den kläs i faluröd träpanel. Den nya byggnaden 
placeras bakom muren for att inte störa skoklostermackens vita 1960-tals 
karaktär. Byggnaden är placerad 130meter från strandlinjen. 

Fastigheten ligger utanfor detaljplanerat område och omfattas ej av 
områdesbestämmelser men ligger inom strandskyddsområde och angränsar 
till Mälaren och Skofjärclen. På slottsområdet ligger byggnadsmi1met 
Simklosters slott, kyrka och skoklostermacken med drivmedelsanläggning 
och cafe. Fastighetenligger mycket framträdande i mälarlandskapet i ett 
område med riksintresse for kultmmiljö samt rörligt friluftsliv. 
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Bygg- och miljönämnden 

Planförutsättningar 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap 13,14 §§från strandlinjen med 
300 meter på land och l 00 meter i vatten. Fastigheten ligger utanfor 
detaljplanerat område och omfattas ej av områdesbestärnmelser. Fastigheten 
ligger mycket framträdande i mälarlandskapet i ett område med riksintresse 
for kulturmiljö samt rörligt friluftsliv. 

Upplysningar 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbötjats 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 överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa foreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överldaga beslutet. Du bör därfor avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Arbete i vatten kan också kräva anmälan till Länsstyrelsen alternativt 
tillstånd for vattenverksamhet Kontakta därfor Länsstyrelsen om du ska 
utfora åtgärder i vattenområden. 

Det krävs en godkänd avloppslösning vilket innebär att åtgärden inte får 
påbörjas forrän det finns en godkänd avloppsansökan. Tillstånd for avlopp 
behandlas i separat beslut. 

Det krävs bygglov for åtgärden. Det innebär att du inte får bölja bygga 
fonän du har fått ett bygglov och ett stattbesked. Bygglovet hanteras i 
separat beslut. 

Faktma avseende avgiften kormner att skickas separat. 

Beslutet skickas till: 
Pul-skydd 

Statens Fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm, beslutet expedieras 
med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecldingsenheten 
751 86 Uppsala 
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad av gäststuga, 
STAVSUND 5:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens ges får tillbyggnad av gästhus på fastigheten Stavsund 
5: l vid Mälaren i enlighet med situationsplan, se bilaga. Beslutet fattas med 
stöd av 7 kap. 18 § b miljöbalken. 

Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 873 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 

Yta som får tas i anspråk får användning framgår av den 
tomtplatsavgränsning som upprättades i tidigare beslut om 
strandskyddsdispens får fastigheten, ärende 2016-000022, § 23. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 
- situationsplan 
- Ritningar 
- Tidigare tomtplatsavgränsning 

Skäl till beslut 

2016-05-31 
2016-05-31 
2016-05-31 

Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap. 13,14 §§från strandlinjen 
med 300 meter på land och l 00 meter i vatten. Fastigheten ligger utanfår 
detaljplanerat område, omfattas ej av områdesbestämmelser men ligger 
inom ett område med sammanhållen bebyggelse. 

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 får åtgärden. Enligt miljöbalken 
ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk 
som tomt med en så kallad tomtplatsavgränsning. Fastigheten som ligger på 
en udde vid stavsundets inlopp är mycket framträdande i mälarlandskapet 
och med liksintresset får det rörliga friluftslivet och gällande strandskydd är 
det angeläget att avgränsa en tomtplats i detta läge. Yta som får tas i anspråk 
får användning framgår av den tomtplatsavgränsning som upprättades i 
tidigare beslut om strandskyddsdispens får fastigheten, ärende 2016-
000022, § 23. 
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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 h·ygga 
forutsättningarna for allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor for djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Kommunens Bygg- och miljönämnd har enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken 
befogenhet att medge undantag från forbuden om särskilda skäl foreligger. 
Att tomten redan är ianspråktagen for fritidsboende är ett godtaghatt sådant 
skäl. En tomtplatssavgränsning finns sedan tidigare enligt miljöbalkens 7 
kap. 18 §f. 

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

Sammanfattning 
Pul-skydd har som ägare till fastigheten stavsund 5: l vid Ekoln i 
Mälaren, ansökt om strandskyddsdispens for tillbyggnad av gäststuga. 
Gäststugan ligger inom det område som tidigare markerats i en 
tomtplatsavgränsning. Gäststugan har idag en byggnadsyta på 16 kvm och 
kommer att byggas till med 18 kvm. På fastigheten finns idag ett bostadshus 
som ska rivas och ersättas med ett nytt bostadshus, samt fyra uthus. 
Fastigheten som har en yta om cirka 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 lem non om Bålsta tätort. 

Planförutsättningar 
Den foreslagna tomtplatsen ligger utanfor detaljplanelagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse och strandskyddsområde. 

För denna del av Skoklosterhalvön, Stavsund, gäller strandskydd med 
300 meter på land och l 00 meter i vatten. Natuneservatet Skoklosterhalvön 
gränsar till fastigheten. Fastigheten omfattas även av riksintresse for 
Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och tmism. 

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

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa foreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därfor avvakta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAH BOKK0MMUN 
Bygg- och miljönämn 
746 80 BÅLSTA 

25( 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-30 

länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen alternativt 
tillstånd får vattenverksamhet Kontakta därfår Länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

Det krävs en godkänd avloppslösning vilket innebär att åtgärden inte får 
påbörjas förrän det finns en godkänd avloppsansökan. Tillstånd får avlopp 
behandlas i separat beslut. 

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

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecklingsenheten 
751 86 Uppsala 
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2016-08-30 

Dnr 2016/00016 

Förvaltningschefen informerar om Mark- och miljööverdomstolens beslut i 
målet om NCC Road AB:s hamn i Toresta. NCC Roads AB har fått tillstånd 
att uppfåra en kajanläggning och att bedriva verksamhet i l O år från det att 
kajanläggningen har fårdigställts. Två ändringar har gjorts från tidigare dom 
vad gäller bullervillkor samt verksamhetstid får la"ossning, lossning, 
lastning och sortering. 
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