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Upprop 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Upprop gjordes. Ordinarie ledamot Kristian Leinonen (SD) var inte 
närvarande. Christian Nordberg (MP) ersätter honom under sammanträdet. 
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Inger Wallin utsågs till justerare får dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fchiecknas i protokoll per den 31 oktober 2017. 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut, 2017-09-18-2017-10-15: 
Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 25 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut: 21 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 7 stycken. Belopp: 171 367 laonor* 

* Beloppet avser nya beslut alternativt fårändring i forhä llande till eventuella beslut i ärendet f<ire perioden. Finns 
flera beslut före perioden avser jämf<irelsen det sista av dessa. 

Antal avskrivna ärenden: 3 stycken. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista bygglovavdelningen 
- Delegationslista miljöavdelningen 
- Delegationsfårteckning bostadsanpassning 
- Tjänsteskrivelse 
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JUSTERARE 

§ 118 Dnr 2017/00006 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 31 oktober 20 l 7. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöfcirvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 
får perioden 18 september - 15 oktober. 

l. Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2017-09-19 
Sammanträde och syn, fcireläggande att stoppa anläggningsarbete som 
strider mot str~terställande av brygga och strandlinje 
på fastighete~ 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-26 
Anmälan om samråd enligt kulturmiljölagen får fårbättring av 
busshållplatser vid väg C263 mellan Litslena och Hjälstavik. 
Beslut 
Inom naturreservatet Hjälstaviken får arbete inte utfaras. Inom 
naturreservatet Hjälstaviken är det bland annat fårbjudet att gräva, 
schakta och fylla ut. Utanfår naturreservatet har Länsstyrelsen inget att 
invända mot den i anmälan beskrivna åtgärden under fårutsättning att 
arbetet utfors på det sätt som angivits i anmälan och i öv1igt på sådant 
sätt att påverkan på naturmiljön minimeras. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-27 
Remiss, överklagande av bygg- och miljönänmdens beslut enligt PBL, 
bygglov f(" b d av 15 flerbostadshus med 50 lägenheter i 
radhus, Länsstyrelsen önskar Idarläggande av hur in-
och utfarter är placerade. 

4. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-28 
Överidagande av bygg- och miljönämndens beslut om by~ 

- ad av enbostadshus och ny komplementbyggnad,~ 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 
Motivering 
Ingen del av den tilltänkta byggnationen är placerad på mark som inte 
får bebyggas. Länsstyrelsen kan inte finna att den tänkta byggnaden 
skulle strida mot detaljplanen och finner att det överklagade beslutet är 
skäligt och lagligen grundat. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

5. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-28 
vU,,.HA./",<U .LUv av fårhandsbesked får nybyggnad av två enbostadshus, 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 
Motivering 
Av bygg- och miljönämndens handlingar i ärendet framgår att de 
klagande har kommunicerats genom remiss, Länsstyrelsen finner att de 
formella leraven vad gäller nämndens handläggning av ärendet därmed 
är uppfyllt. 

6. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-29 
Samråd enligt miljöbalken får fårbättring av busshållplatser vid väg 
C263 mellan Hjälstavik och Varpsundet 
Beslut 
Inom naturreservatet Hjälstaviken rar arbetet inte utfaras. Inom 
naturreservatet är det bland annat fårbjudet att gräva, schakta och fylla 
ut. Utanfår naturreservatet har Länsstyrelsen inget att invända mot den i 
anmälan beshivna åtgärden under fårutsättning att arbetet utfors på det 
sätt som angivits i anmälan och i övrigt på sådant sätt att påverkan på 
naturmiljön minimeras. 

7. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-06 
Beslut om ldassning och årlig avgift får prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen att 
nedanstående verksamhetskoder ska gälla får er verksamhet 
(GipsRecycling Sverige AB), från och med detta beslut vunnit laga 
haft, och att avgift ska tas ut enligt fårordning (1998:940) om avgifter 
får prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Anläggningsnamn: GispRecycling AB 
Huvudverksamhetskod: 90.100 
Tillsynsmyndighet: Håbo kommun 
A v gift: 13 200 honor 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-09 
Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om åtgärd med 
anledning av ldagomål från boende störande 
buller från återvinningscentralen i Västerskog, Bålsta l :614. 
Beslut 
Länsstyrelsen upphäver, på formella grunder, bygg- och miljönämndens 
överklagade beslut och återsänder ärendet till nämnden ±or fmisatt 
handläggning. 
Motivering 
A v utredningen i ärendet framgår att bedömningen i det överklagade 
beslutet bygger på ett besök på aktuell fastighet 13 juli 2017 samt 
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tidigare ljudmätningar utförda den 18 maj 20 l O och den 4 november 
2015. En1igt länsstyrelsens mening grundar sig det överklagade beslutet 
på en utredning som inte är tillräckligt ingående med hänsyn till de 
hälsorisker som är fårenade med buller. Utredningen bör kompletteras 
med en ljudmätning som visar idag aktuell bullersituation. 
Kompletteting av utredningen ska ske hos bygg- och miljönämnden. 

9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-09 
Överidagande av bygg- och miljönämndens beslut om eventuell åtgärd 
med anledning av klagomål buller från 
byggaktiviteter på grannfasti 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 
Motivering 
För att tillsynsmyndigheten ska kunna rikta laav i form av föreläggande 
eller fårbud mot en verksamhetsutövare enligt miljöbalken laävs att det 
föreligger en olägenhet för människors hälsa en1igt 9 kap 3 § 
miljöbalken. En1igt Länsstyrelsens mening har bygg- och 
miljönämnden utrett ärendet i tillräddig grad och uppfattat rättsläget på 
ett riktigt sätt. Aktuellt buller är tillfålligt och kan inte anses utgöra 
olägenhet får människors hälsa. 

10. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-09 
Överidagande av bygg- o~mndens beslut om bygglov får 
nybyggnad av fritidshus ,-
Bes/ut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 
Motivering 
Det kan konstateras att det överldagade beslutet gäller bygglov får 
fritidshus och inte permanentboende. Eventuell atman framtida 
användning av den tänlcta byggnaden än som :fritidshus blir en 
tillsynsfråga som prövas av bygg- och miljönämnden. Den tän1cta 
byggnadens utformning eller placeting strider ej mot gällande 
byggnadsplan, inga andra skäl har heller framkommit får att vägra det 
aktuella bygglovet 

Beslutsunderlag 

- Överldagandelista 
- Tjänsteslaivelse 
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Dn r 2017/00100 

Uppräkning av timtaxa inom miljöbalken och livsmedel 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. T im taxa får 2018 sätts till l 079 laonor får prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område. 

2. Timtaxa får 2018 sätts till l 130 laonor får nmmal kontroll samt l 079 
laonor får extra offentlig kontroll och vid registrering enligt offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdena. 

Sammanfattning 

Gällande taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, antogs av kommunfullmäktige den 7 november 
2016, § 126. Taxan gäller från och med den l januari 2017. Timtaxan sattes 
då till l 050 laonor. Samtidigt beslöt kommunfullmäktige att bygg- och 
miljönämnden äger rätt att besluta om årlig indexuppräkning av timtaxan. 

I taxans § 8 anges följande: 
"Bygg- och miljönämndenfår för vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagnafasta avgifterna och tirnavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) somfinns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunktför indexuppräla1ingen är oktober månad 2016." 

Gällande taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, antogs av 
kommunfullmäktige den 7 november 2017 §, 125. Taxan gäller från och 
med den l januari 2017. T im taxan sattes då till l l 00 laonor vid normal 
kontroll samt l 050 laonor vid extra offentlig kontroll och vid registrering 
enligt offentlig kontroll inom livsmedelsområdena. Samtidigt beslöt 
kornmunfullmäktige att bygg- och miljönämnden äger rätt att besluta om 
årlig indexuppräkning av avgifterna får normal kontroll, extra offentlig 
kontroll och vid registrering enligt offentlig kontroll. 

I taxans § 4 anges följande: 
"Bygg- och miljönämndenfår för vmje kalenderår (avgiftsål) besluta att 
höja PKV fastställd timtaxa (timavgift) med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindexför kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunktför 
indexupprälrningen är oktober månad 2016." 

Prisindex får PKV oktober 2017 ger en upprälming med 2,8 procent får 
verksamhetsåret 2018, vilket ger en timtaxa om l 079laonor får prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. 
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Ovan angivna prisindex ger ny timtaxa för 2018 om l 130 kronor för normal 
kontroll samt l 079 laonor för extra offentlig kontroll och vid registrering 
enligt offentlig kontroll inom livsmedelsområdena. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
bygg- och miljönämnden fattar beslut om höjning av dessa timtaxor för 
2018 i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Miljöavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00095 

Budget 2018, bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Anta detaljbudget och mål for bygg- och miljönämnden for 
verksamhetsåret 2018 med plan for åren 2019-2020. 

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen for fortsatt hantering mot 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om nämndernas driftramar, 
övergripande mål och skattesats får år 2018 och plan for åren 2019-2020. 
Den totala ramen for bygg- och miljönämndens verksamhet for 2018 utgör 
22 692 tusen kronor. Jämfå1i med budget for år 2017 har en ramölating 
netto gjorts med 100 tusen kronor. Föreslagen budget medger två nya 
tjänster, en vardera påbygglov-respektive miljöavdelningen. Möjligheten 
att genomfora den resursforstärkningen är kopplat till bedömda ökade 
intäkter samt en del omplioriteringar inom samtliga verksamheter. Budgeten 
for 2018 kommer att vara snävare än tidigare år. 

Under 2017 har nämnden haft sex mål inom de tre forsta fullmäktigemålen, 
och till 2018 föreslås vissa fårändringar som bland annat innebär att det blir 
fem mål istället. Respektive mål har dessutom fått en kort ingress som 
förtydligar vad som avses med målet och vad som forväntas uppnås. 

Med fårändringen blir de fem målen mer distinkta och tydliga vad som 
avses, och indikatorerna har anpassats samtidigt som de har utvecklats for 
att mäta det som är väsentligt. 

Förvaltningen har under året arbetat brett med översynen av målen, dess 
indikatorer och aktiviteter i syfte att all personal ska kunna kä1ma sig 
delaktig i arbetet och vara väl fortrogen med nämndens mål och vad som 
ska primiteras. Resultatet har blivit vassare och tydligare mål där det som 
anses vara väsentligt ges forutsättningar att mätas och följas upp. Det ska gå 
att följa den röda tråden från fullmäktiges mål, via nämndens mål och ned 
till avdelningen och individen. 

Christian Nordberg har önskemål om att ekonomisk redovisning sker 
månadsvis. Det har tidigare skett men enligt ny rutin sker det endast om det 
är stora avvikelser från budgeten. En ekonomisk månadsuppföljning kan ske 
muntligen under informationspunkten vilket nämnden godtar. 
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Beslutsunderlag 

- Budget och mål år 2018 plan 2019-2020 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöfårvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 121 Dn r 2017/00092 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 36 
lägenheter, Väppeby 6:1, BoKlok 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (20 l 0:900), 
P BL. 

2. Tekniskt samråd laävs i detta ärende. 

3. För genomforandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som · dtas byggherrens forslag till kontrollansvarig; 
N 
Adress; A villa Byggkonsult AB, 

4. Avgiften for handläggningen av ärendet är 132 697 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och bedöms uppfylla haven 
som foljer av 9 kap 30 § PBL; bygglov ges till en åtgärd som 
överensstämmer med gällande detaljplan och uppfyller de laav som foljer av 
2 kap. 6 § forsta stycket l och 5 PBL och 8 kap. l §, 2 § forsta stycket samt 
9-10 §§ PBL. 

Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan, samt med möjlighet att hantera avfall. 

Enligt 8 kap l § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en 
god form-fårg-och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar for 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsformåga. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en tomt ordnas så att: 

l.naturforutsättningama så långt som möjligt tas tillvara, 

2.betydande olägenheter for omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

3.det finns en lämpligt belägen utfa1i eller mman utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transpmier och tillgodoser kravet på 
framkomlighet for utryckningsfordon, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

4.det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

5.personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma 
fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med 
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, 

6.risken för olycksfall begränsas. 

Handlingar som. ingår i beslutet: 

- Ansökan 
situationsplan 

- Plaruitningar 
- Fasadritningar 

Sektion 
- Nybyggnadskarta 

Övriga ritningar 
Övriga dokument 
Översiktskarta 

Sammanfattning 

2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-07-06 
2017-10-05 

Det har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus och komplementbyggnader. Ansökan omfattar totalt 36 
lägenheter fördelade på 7 huslaoppar. I ansökan redovisas även miljöhus för 
avfallshantering samt lägenhetsförråd och parkeringsplatser. I ansökan 
tillkommer en bodetablering inom fastighetens område. 

Huvudbyggnaderna uppförs i två våningar med entreer direkt från utsidan 
till samtliga lägenheter (utan invändigt trapphus). På andra våningen nås 
lägenheterna via en så kallad loftgång. 

Lägenheterna fördelar sig enligt nedanstående. 

Byggnad BYA BTA Lägenhet BOA 

Hus G,H,L,M 278 kvm 231,4 kvm 4RoK 80,8 kvm 

3RoK 69,5 kvm 

2RoK 52,5 kvm 

Hus I-K 207 kvm 170,3 kvm 4RoK 80,8 kvm 

3RoK 69,1 kvm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Den sammanlagda byggnadsarean får flerbostadshusen (huvudbyggnadema) 
uppgår till l 656 kvadratmeter och komplementbyggnademas sammanlagda 
byggnadsarea uppgår till 320 kvadratmeter. 

Planförutsättningar 
Aktuellt område omfattas av en detaljplan, Väppeby äng (planlcod 425). Den 
största tillåtna byggnadsarea får huvudbyggnader respektive 
komplementbyggnader i aktuellt levarter är l 600 lcvm och 500 lcvm. 
Huvudbyggnadema får uppfåras i två våningsplan. 

Yttranden 
Förslaget har inte skickats till några sakägare (grannar) för synpunlcter, då 
ansökan bedöms följa gällande detaljplan. 

Upplysningar 
- Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 

eller inte har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga 
kraft. 

- Om åtgärden påbötjas im1an beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 

- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

- Åtgärden får inte påböljas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
start besked. 

- Det måste hållas ett tekniskt samråd i detta ärende, och då läggs också 
kontrollplan fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör 
kallar till tekniskt samråd. 

- Observera att byggnaden inte får bölja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faletura skickas separat. 

sökandelbyggherren 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 miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkomn1it. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 20 17-07-06 
- situationsplan, 2017-07-06 
- Planritningar, 2017-07-06 
- Fasadritningar, 2017-07-06 
- Selction, 2017-07-06 
- Nybyggnadskarta, 2017-07-06 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

- Övriga ritningar, 2017-07-06 
- Övriga dokument, 2017-07-06 
- Översiktskarta, 2017-10-05 

Beslutet skickas till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Beslut delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning: 
Sökande 

Meddelande om beslut med överklagandehänvisning: 
Fastighetsavdelningen 

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

Bygg- och miljönämnden 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00097 

Bygglov för uppförande av radio- och telemast, Eneby 
1:28 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. Tekniskt samråd hävs i detta ärende. 

3. För genomfårandet av åtgärden hävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som · byggherrens fårslag till kontrollansvarig; 
Namn; 
Adress; NeTel AB, 

4. A v giften får handläggningen av ärendet är 12 654 leronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 

- Ansökan 2014-04-29 
- situationsplan 2014-04-29 
- Sirnationsplan 2014-06-19 
- Elevationsplan 2014-04-29 
- Fasadritningar 2014-04-29 
- Flyghinderanalys 2014-10-28 
- Domslut Mark- och miljödornstolen 2016-01-22 (P 1230-15) 

Skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden känner sig bunden av Mark- och miljödornstolens 
bedömning i ärendet (se bilaga) där åtgärden bedörns påverka stads- och 
landskapsbilden i området men att det inte finns tillräckliga skäl till att avslå 
ansökan. Området berörs inte av några planer eller områdesbestämmelser 
och det finns inte några utpekade naturvärden i anslutning till platsen. 
Byggnationen kan uppfåras utan att några kända fornlämningar eller andra 
hinder enligt kulturmiljölagens andra kapitel, berörs. 

Anläggningen kommer endast ta i anspråk en obetydlig del av området och 
intilliggande mark är redan ianspråktagen får elektroniskt 
komrnunikationsändamål. 

Åtgärden har ett allmännyttigt ändamål och det allmänna intresset väger 
tyngre än det enskilda då det handlar om god möjlighet till mobil 
kommunikation (2 kap. l § PBL). Mark- och miljööverdomstolen har i ett 
flertal domar tagit hänsyn till det allmärula intresset och nyttan av god 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 
o 

elektronisk kommunikation. Se Mark- och miljööverdomstolens avgöranden 
P 9535-14, P 7611-14 och P 10330-14. 

När det gäller strålning från telemaster finns idag inga belägg for att for att 
de skulle ha skadlig påverkan på hälsan mmat än på mycket kmia avstånd 
från källan. strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att radiovågor från 
trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och 
tv-sändare inte medfor någon risk for skadliga hälsoeffekter. 

Inte heller påverkan på fastighetsvärdet kan betraktas som betydande 
olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9§ PBL. Järnfor Mark- och 
miljööverdomstolens (MÖD) dom i mål P 1489-16. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges for en åtgärd utanfor ett område 
med detaljplan, om åtgärden: 

- inte strider mot områdesbestämmelser, 

- inte fomtsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 

- uppfyller de lcrav som foljer av 2 kap. och 8 kap. 1- 3, 6, 7,9, 13, 17 och 
18 §§. 

Åtgärden bedöms forenlig med en från allmän synpunlct lämplig användning 
av området enligt 2 kap. PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 
och kommunens översiktsplan. Åtgärden behöver inte foregås av 
detaljplanering på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 
Åtgärden bedöms uppfylla leraven i 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ 
P BL. 

Enligt 2 kap. l § PBL ska vid prövning av frågor enligt de1ma lag hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen. 

Enligt 2 kap. 6 § fårsta stycket l och 5 ska byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt möjligheterna att hantera avfall. 

En byggnad ska enligt 8 kap. l §vara lämplig for sitt ändamål, ha en god 
form-, fårg och materialverkan och vara tillgänglig och användbar for 
personer med nedsatt rörelse- eller miente1ingsformåga. 

SammantaUni ng 

Ärendet avser bygglov for en 30 meter hög ostagad radio- eller telemast i 
fackverkskonstmktion samt två stycken tillhörande teknikbodar. 
Sammanlagd yta for mast och bodar är ca 7x7 meter (~50m2). Platsen for 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

åtgärden ligger längst med Kraftleden (ca 30 meter från väg) mellan 
bostadsområdena Väppebyberget och Prästberget Intill platsen finns redan 
idag en mast, med tillhörande teknikbodar, som byggdes 2005. 

Bygg- och miljönämnden har tidigare avslagit bygglovsansökan får sökt 
åtgärd med hänvisning till att åtgärden inte uppfyller leraven i 2 kap, 6§ 
P BL. 

Ärendet har blivit överldagat tilllänsstyrelse och vidare till Mark- och 
miljödornstolen som har undanröjt underinstansemas beslut och återfårvisat 
målet till Bygg- och miljönämnden i Håbo kornmun får fortsatt 
handläggning eftersom kommunen inte haft fog att avslå ansökan med 
hänvisning tillleraven i 2 kap. 6§. 

Beträffande placeringens lämplighet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden konstaterar mark- och miljödornstolen att samlokalisering 
övervägts men inte varit möjlig. Vidare att åtgärdens omfattning, i relation 
till fastigheten och den inslaänkning i relaeationsytan som den medför, är 
sådan att den får godtas med hänsyn till allmänintresset att ha en god 
infrastruktur får trådlös kommunikation. 

Placeringen kan därfår inte anses olämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, trots den påverkan på stads- och landskapsbilden som 
åtgärden innebär. 

Då särskilt utpekade naturvärden salmas i anslutning till platsen kan 
placetingen inte heller anses olämplig med hänsyn till några naturvärden. 

Det ovan sagda innebär att nämnden salmat fog att avslå ansökan på i 
beslutet anförda skäl, vilka länsstyrelsen instämt i. 

Sökande, Net4Mobility HB, har tidigare uppgett att de har anmält ärendet 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen samt skickat hindenemiss 
till Luftfartsverket och Försvarsmakten. Några nya hinder eller uppgifter 
som skulle fårändra möjligheten till sökt åtgärd har inte framkornmit trots 
tidsaspekten i ärendet. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område, men inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten omfattas av Håbo Kornmuns fördjupade 
översiktsplan över Bålsta tätort. I den fördjupade översiktsplanen tas 
området upp som en bostadsnära skog och grönområde av värde. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen. Ärendet atmonserades ut 
i lokaltidning den 29 september 2017 med möjlighet att yttra sig senast 12 
oktober 2017. 
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Yttrande från Väppeby samfällighet har inkommit där det bland annat tas 
upp oro får negativa hälsoeffekter och värdeminsirning på närliggande 
fastigheter. 

Upplysningar 
- Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 

eller inte har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga 
kraft. 

- Om åtgärden påbö1jas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 

- I detta ärende krävs utstalming och lägeskontrolL 
- Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 

startbesked. 
- Det måste hållas ett tekniskt samråd i detta ärende, och då läggs också 

kontrollplan fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör 
kallar till telariskt samråd. 

- Observera att byggnaden inte får börja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren 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 miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2014-04-29 
- situationsplan, 2014-04-29 
- situationsplan, 2014-06-19 
- Elevationsplan, 2014-04-29 
- Fasadritningar, 2014-04-29 
- Flyghinderanalys, 2014-10-28 

Beslutet skickas till: 
Beslut delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning: 

- Sökande 

- Väppeby samfällighetsfårening 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes Tidningar 
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§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00098 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 
Lundby 1:2 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen beviljas får 
nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Lundby l :2. 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 704 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 
- situationsplan 
- Beshivning av hustyp 

Skäl till beslut 

2017-08-18 
2017-08-18 
2017-08-18 

Området omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygg
och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte innebär att platsen behöver 
planläggas och att det är lämpligt med ytterligare ett enbostadshus då det 
ansluter väl mot befmtlig bebyggelse. 

Åtgärden bedöms vara fårenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden 
samt natur- och kulturvärdena på platsen. Vatten och avlopp har bedömts 
kunna ordnas på platsen. 

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 

En ansökan om fårhandsbesked har inkommit på rubricerad fastighet. 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus och den nya tomten beräknas 
bli omkring 2 400 kvadratmeter. Fastigheten ligger några kilometer nordväst 
om Gamla Bålsta och berör inga områden med riksintresse. Föreslagen 
åtgärd kommer att ta en liten del av gamn1al hagmark i anspråk och 
fastighetenligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse. 
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Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. I dagsläget bedöms inte området behöva planläggas får att 
åtgärden ska kunna tillåtas. Det råder dock ett högt exploateringstryck i 
området vilket göra att området framöver kan behöva planeras i ett större 
sammanhang. Vatten och avlopp har bedömts kunna ordnas. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökandelberörda grannar får synpunlcter. Inga 
yttranden har inlcommit. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär fårhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbötjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får 
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om fårhandsbesked vunnit laga 
kraft. 

Sökande uppmärksammas på att tiden får 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 

- Ansökan, 2017-08-18 
- situationsplan, 2017-08-18 
- Beskrivning av hustyp, 2017-08-18 

Beslutet skickas till: 
Beslut delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 
- Sökande 
- Fastighetsägare 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00099 

Förhandsbesked för nybyggnad av 
garage/hall byggnad, Övergrans-Valla 1 :40 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönärrmden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen beviljas får 
nybyggnad av garage/hallbyggnad på fastigheten Övergrans-Valla l :40. 

2. A v giften får handläggningen av ärendet är 4 704 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 

- Ansökan, 2017-05-23 
- situationsplan, 2017-05-23 

Villkor 
Då fastigheten ligger i anslutning till befintlig villabebyggelse ska fårvaring 
och uppställning av båtar framfårallt lokaliseras till garaget/hallbyggnaden 
får att inte upplag och lägenhet ska uppstå får omgivningen. Verksamheten 
ska hållas småskalig och anpassas till omgivningen då det inte är ett utpekat 
industriområde. 

Skäl till beslut 
Fastigheten ligger utanfår planlagt område men i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse. Platsen ligger precis inom riksintresse får 
kulturmiljövård men åtgärden bedöms inte påverka befintlig kulturmiljö. 

Platsen som sådan bedöms mindre lämplig får bostadsändamål på grund av 
närheten till E18, men kan fungera får en mindre typ av verksamhet som 
ärendet avser. 

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 

En ansökan om fårhandsbesked får uppfårande av garage/hallbyggnad har 
inlcommit på rubricerad fastighet. Syftet är att kunna ha en verksamhet som 
skulle innefatta handel med fordon och båtar samt transport och 
vinterfårvaring av dessa. En pågående lantmäteriförrättning innebär att den 
kommande tomten skulle få en storlek på 12 200 kvm. Vatten och avlopp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

26(29) 



PUL-skydd

HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

bedöms kunna anordnas. Det är viktigt att byggnaden anpassas till platsen 
avseende stil, skala och fårg. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse. 

Tomten ligger i ett område som har ett riksintresse får kulturmiljön. Detta 
innebär bland annat att ny bebyggelse och fårändringar av befintliga 
byggnader ska varsamt anslutas till bebyggelsemiljöns karaktär. 

I området löses vatten och avloppsfrågan enskilt. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande/berörda grannar får synpunkter. Inga 
yttranden har inkommit. 

Upplysningar 
- Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär fårhandsbeskedet inte att 

åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får 
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om fårhandsbesked vunnit 
laga kraft. 

- Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett 
fårhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

- Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett fårhandsbesked som innebär att åtgärden 
kan tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då fårhandsbeskedet 
vann laga kraft 

Sökande uppmärksammas på att tiden får 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 

- Ansökan, 2017-05-23 
- situationsplan, 2017-05-23 

Beslutet skickas till 
Beslut delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 

- Sökande 
- Fastighetsägare till 
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Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 125 

Information från förvaltningen 

Personalnytt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00023 

- Bygglovchefen har sagt upp sig och slutar i januari. 

- Bygglovavdelningen får en ny medarbetare, en bygglovarkitekt som 
böljar måndagen den 6 november. 

- Tre planarkitekter har relayterats . 

- Tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer har rekryterats. 

Organisationsförändring 

Kommundirektören har fått i uppdrag att utreda omorganisation av plan
och utvecklingsavdelningen. 

Nämnden 5 december 

I samband med bygg- och miljönämndens sammanträde den 5 december blir 
det julbuffe i kommunhuset Nämnden börjar 17.30. 

Hamn i Upplands-Bro kommun 

För den planerade hamnverksamheten med krossning i Upplands-Bro 
kommun har pålning påböljats. 

Tillsyn Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kommer på tillsynsbesök den 22 november 2017 till 
byggavdelningen med folcus på tillsyn ovårdade tomter under 2016 samt 
liten/mindre avvikelse från detaljplan. 

Även miljöavdelningen kommer att få tillsynsbesök av Länsstyrelsen med 
folcus på vattenanläggningar. Det blir en heldag den 18 december 2017. 

statistik 

Bygglovchefen presenterar bygglovstatistik, 500 inlmmna ärenden varav 
459 beslutade i år. 85% i genomsnitt av inlmmna samtal till Kontaktcenter 
löses där. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

29{29) 




