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Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -31 

Dnr 2017/00004 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

;t;M ~ t~ l 

4(21) 



HÅBO 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUN 201 7-01-31 

Bygg- och miljönämnden 

§5 Dnr 2017/00005 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll per den 31 januari 
2017. 

SammanfaUn in g 

Bygg- och miljönämnden har med stöd av en delegationsordning lämnat 
över rätt att besluta till tjänstemän och ordforande. Beslut fattade med 
delegation ska enligt kommunallagen 6 kap. 35 § anmälas till nämnd på 
närmast följande sammanträde. Anmälan sker genom en shiftlig 
samn1anställning i form av delegationslistor och beslutshandling. Det är 
först efter återrappmtering till bygg- och miljönämnden besluten vinner laga 
haft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 21 
november 2016 till15 januari 2017: 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut: 115 st varav ett (nr 22) är ordförandebeslut 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 29 st, varav ett (nr 23) är ordförandebeslut 

Bostadsanpassningsärenden 
21 november - 31 december 2016 
Antal beviljade beslut: 15 st 
Antal delvis bifall: 2 st 
Antal avslag: 2 st 
Antal avsla·ivna ärenden: l st 
Antal återkallade beslut: l st 

Belopp: 136 137 kr* 

l januari -15 januari 2017 
Antal beviljade beslut: 5 st 
Antal avslcrivna ärenden: 2 st 

Belopp: 37 947 kr* 

* Beloppet avser nya beslut och ändrings beslut. Ändringsbeslut innebär att 
beslutsbeloppet ändrats efter fakture1ing. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -31 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§6 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 3 I januari 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av 
betydelse från och ined 22 november 2016 till och med I 5 januari 
2017. 

l. Mark- och miljödomstolen, 2016-11-22 
Utdömande av vite 
Beslut 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar att betala vite 
till staten med niohundrafemtio (950) kronor. 
Bakgrund 
Den 3 maj beslutade bygg- och miljönämnden att föreläggalila 
- ttfdrvara eller transportera bort visst avfall på fastigheten 
~. Beslutet forenades med ett löpande vite per 
avfallsobjekt med början två månader efter beslutet mottagits och 
därefter varje månad som åtgärderna inte utfdtis. 

2. Överklagande, 2016-11-29 
P U L-skydd överklagar bygg- och miljönämndens beslut. Ärendet 
gäller Viby Ang, etapp E (del av Viby 3:1) och bygglov som 
beviljats på fastighet VIBY 3: I 51. Den Idagande framfor att 
bygglovet strider mot gällande detaljplan då: 

- bygglovet ger lov att bygga tre stycken parhus (detaljplanen 
tillåter endast friliggande hus), 

- bygglovet beviljar två komplementbyggnader per fastighet, 

- den godkända sockelhöjden är for hög i forhållande till 
kringliggande bebyggelse. 

3. Åldagarmyndigheten, 2016-11-30 
Underrättelse om beslut gällande miljöbrott 201 5-10-12 (Id: POR50-
BM2015-15755241-HG, Ext ärendenr: 5000-K1379836-15). 
Beslut 
Förundersökningen läggs ned. 
(23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken) 
Det går inte att styrka att det varit fråga om en skadlig fororening 
vars omfattning haft mer än ringa betydelse. 
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Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Miljöavdelningen tick den 31 augusti 2015 ett mejlangående två 
bilar som stod på fastighet och läckte 
drivmedel samt olja. Okänd mängd hade runnit ner i en intilliggande 
dagvattenbrunn. Ägaren till bilarna var inneboende hos 
fastighetsägaren och hade varit medveten om att bilarna läckt men 
inte åtgärdat läckaget. 

4. Åklagarmyndigheten, 2016-12-02 
Undenättelse om beslut gällande brott mot områdesskydd 2015-01-
01 (Id: POD50-BM2016-214763388-3Z, Ext ärendenr: 5000-
K722795-16). 
Beslut 
Förw1dersökningen läggs ned. 
(23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken) 
Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt 
åtal har forövats. Anmälan gjord till skogsstyrelsen med fler i laga 
ordning. 
Bakgrund 
Miljöavdelning fick den 3 maj en anmälan om att fastighetsägaren 
till satt upp ett elstångsel med 
tillhörande jämgrindar vid byvägens anslutningspunkter och därtill 
anlagt en ny väg utanfor fastighetens gräns utan 
strandskyddsdispens. 

5. Överklagande, 2016-12-02 
P U L-skydd överklagar bygg- och miljönämndens beslut 
gällande bygglov nybyggnad garage på fastighet P U L-skydd 
IIIIII med sammanfattningsvis foljande argument: 

l) Ändringen av taluiktningen 90grader (den sökandes) ingår 
inte i bygglovet och strider mot tidigare godkända lov. Leder 
till att husgaveln (den klagandes) i nordost skyms i ännu 
stön·e utsträckning. 

2) Markhöjning om l ,5 meter i bakkant av garaget (den 
sökandes) finns inte med i bygglovet Leder till att garagets 
storlek, närhet och höjd på 2-2,5 meter över huset (den 
klagandes) väsentligen fOrsärmar sikt och ljusforhållanden. 

6. Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-12-05 
Beslut om slutliga villkor for utsläpp av avloppsvatten på fastigheten 
lj$FM i Håbo kommun. 
Beslut 
Miljöprövningsdelegation inom Länsstyrelsen, Uppsala län beslutar 
att utloppstuben till Bålsta avloppsreningsverk senast den l januari 
2018 ska placeras och utformas i ett nytt läge. 
Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att i 
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Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

samråd med kommunen föreskriva om utformning och placering av 
utloppstuben. Avgörandet om vilka villkor som ska gälla för rening 
av utgående avloppsvatten med avseende på mängden 
mikroorganismer samt fosfor skjuts upp. Miljöprövningsdelegation 
förordnar en fördjupad utredning av reningsutrustning och resultatet 
av prövotidsutredningarna ska redovisas till 
miljöprövningsdelegationen senast den l oktober 2017. Län 
Redogörelse för ärendet 
Håbo kommun, Miljö- och teknikförvaltningen beviljades den 13 
oktober 20 l J tillstånd till utsläpp av avloppsvatten vid 
avloppsreningsverket på fastigheten 18NFN. I beslutet uppsköts 
under en prövotid avgörandet av vilka slutliga villkor som skulle 
gälla för utsläpp till vatten av mikroorganismer och fosfor. I enlighet 
med tillståndet inkom miljö- och teknikförvaltningen med en 
prövotidsredovisning den 3 juli 2014. En kompletterande 
prövotidsredovisning inkom den 14 mars20 16 och remitterades till 
bland annat bygg- och miljöförvaltningen i Håbo kommun. 

7. Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-12-02 
Beslut om bildande av naturreservatet Hjälstaviken i Enköping och 
Håbo kommuner 
Beslut 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) Hjälstaviken som naturreservat enligt föreskrifter och 
skötselplan som bifogas beslutet. Länsstyrelsen är fOrvaltare av 
reservatet. 
Upplysningar 
Vid införande av miljöbalken ska föreskrifter som beslutats enligt 
naturvårdslagen (1964:822), såsom bildandet av naturreservatet 
Hjälstaviken (den 23 april och den 6 augusti 1982), anses meddelade 
med stöd av motsvarande bestämmelser i rniljöbalken, 7 kap. 4-6 
och 30 §§. 

8. Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-12-05 
Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut. 
Beslut 
Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 
Redogörelse för ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har överlämnat en överklagan 
gällande överidagan avseende bygglov för nybyggnad av parhus på 
fastigheten!MIIEpiGI med motiveringen att "Överldagandet har 
inte inkommit i rätt tid". Länsstyrelsen konstaterar att bygg- och 
miljönämnden inte har gjort en fullständig prövning och återsänder 
ärendet till nämnden för en vederbörlig prövning. 

9. Överklagande, 2016-12-09 
I:WEpiGI överklagar bygg- och miljönämndens beslut att inte 
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vidta ytterligare åtgärder i klagomålsärendet om störande buller från 
Stombergs Massiva Trägolv AB på fastighet KRÄGGA l: l. Den 
klagande anser att den bullerutredning som har gjorts inte är 
tillräcklig och inte tar hänsyn till typen av störande ljud (hög ton) 
som upplevs. 

l O.Länsstyrelsen Uppsala län, 2016-12-16 
Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut enligt 
miljö balken. 
Beslut 
Länsstyrelsen upphäver, på formella grunder, bygg- och 
miljönämndens beslut den 14 juni 20 16 § 50, i dess helhet och 
återsänder ärendet till nämnden for fornya d prövning. 
Redogörelse för ärendet 

och miljönämnden har i beslut, vid vite, forbjudit PUL~skydd 

från att släppa ut avloppsvatten från W 
. på • ruL-::. ydd 

påfört dem handläggningsavgift P U L-skydd 
överklagat beslutet. 

11.Missiv, 2016-12-16 
Samråd om forslag till ny översiktsplan for Hå bo konunun 
Sammanfattning 

• l 

H åbo ko1nmun har tagit fram ett forslag till ny översiktsplan. Den 12 
december 2016 beslutade kommunstyrelsen att genomfora ett 
samråd på förslaget. Samrådet pågår fram till den 28 februari 2017. 

Dokumentet bifogas i sin helhet för kännedom. 

12.Kommunfullmäktige, 2016-12-16 
§ 145 Budget 2017 
Beslut 
Konununfullmäktige: 

l) fastställer kommunstyrelsen forslag till reviderade 
driftbudgetramar for år 2017, totalt l 039 278 tkr, for 
nämnder och styrelser, 

2) fastställer kommunstyrelsens forslag till reviderad 
investeringsbudget for år 2017, totalt 329 861 tkr, för 
nämnder och styrelser, 

3) beviljar bam- och utbildningsnämnden en utökad ram for år 
2017 med 4,0 mkr. Utökningen nämnden budgetram sker 
genom minskning i vård- och omsorgsnämndens, 
kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens budgetram, 
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Bygg- och miljönämnden 

4) godkälUler återrapporterade budgetar får styrelser och 
nämnder, 

5) beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 159 
mkr, 

6) fastställer de reviderade budgetsyrprinciperna och godkälUler 
att resultatregle1ing mellan åren utgår från 2016 och 
tillsvidare. 

13 . Överidagand e, 2017-01-03 
PUL-skydd överklagar bygg- och miljönämndens beslut om 
avslag får tillbyggnadavenbostadshus på fastighet P U L-skydd 
111111· Den klagande hänvisar till en nybyggnadskarta (upprättad 
2002-1 0-07) med detaljplanebestämmelser som medger byggrätt 
om150+50 kvm, vilket ilUlebär att bostadshuset kan byggas ut med 
ytterligare 33,4 kvm. Enligt bygg- och miljönämndens beslut om 
avslag är byggrätten max 150 kvm totalt. Den klagande anser att 
kommunen gått ut med felaktig information och i detta fall kan 
bevilja undantag från gällande detaljplan. 

14.Mark- och miljödomstolen, 2017-01-05 
Utdömande av vite (mål nr M 971-16) 
Beslut 
Mark- och miljödomstolen avslår ansökan. 
Bakgrund 

och beslutade den 16 juni 2015 att fOrelägga 
att vidta åtgärder på fastighet P U L-skydd 

\tg:ärdernla handlade om att: 

l) transportera bort farligt avfall till återvilUlingscentralen, 

2) forsla bort två bilar från fastigheten, 

3) städa upp tomten från övrigt avfall, upplag och ansamlingar. 

Beslutet fårenades med löpanden viten får de olika 
åtgärderspunkterna med tre till sex månader från det att beslutet 
mottagits. delgavs beslutet den 30 juni 2015. Den 
21 januari 2016 inspekterades fastigheten och det konstaderades då 
att inget åtgärdats sedan tidigare besök. Bygg- och miljönämnden 
ansökte till mark- och miljödomstolen om att fårpliktiga 
fastighetsägaren att betala sammanlagt 23 000 kronor (bland alUlat 
löpande vite från oktober till december år 2015). 

15.Mark- och miljödomstolen, 2017-01-05 
Utdömande av vite (mål nr M 2334- 16) 
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Bygg- och miljönämnden 

Beslut 
Mark- och miljödomstolen avslår ansökan. 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2015 att förelägga 
PUL-skydd att vidta åtgärder på fastighet 
• . Åtgärderna handlade om att: 

P U L-skydd 

l ) transportera bort farligt avfall till återvinningscentral en, 

2) forsla bott två bilar från fastigheten, 

3) städa upp tomten från övrigt avfall, upplag och ansamlingar. 

Beslutet förenades med löpanden viten för de olika 
åtgärderspunktema med tre till sex månader från det att beslutet 
mottagits. delgavs beslutet den 30 juni 2015. Den 
2 l januari 2016 inspekterades fastigheten och det konstaderades att 
föreläggandet inte var uppfyllt. Bygg- och miljönämnden ansökte då 
till mark- och miljödomstolen om att förp liktiga fastighetsägaren att 
betala vitet. Den 18 april gjordes ytterligare en uppföljning och det 
konstaterades att åtgärderna ännu inte var uppfyllda. Bygg- och 
miljönämnden ansökte till mark- och miljödomstolen om att 
förpliktiga fastighetsägaren att betala sammanlagt 24 000 tk.r (bland 
annat löpande vite från och med januari till mars år 2016). 
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Bygg- och miljönämnden 

§7 Dnr 2017/00007 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 
på fastighet KATRINEDAL 3:59 (Katrinedalsvägen) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l) Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen beviljas för 
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten KATRINEDAL 3:59. 

2) A v giften för handläggningen av ärendet är 6 496 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Översiktskarta 

Skäl till beslut 

2016-10-20 
2016-12-08 
2016- 12-08 

Området omfattas varken av detaljplan eller också områdesbestärnmelser. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas 
och att det är lämpligt med ytterligare två stycken enbostadshus då det 
ansluter väl mot befintlig bebyggelse. 

Ärendet 

P U L-skydd har inlmmmit med en ansökan om förhandsbesked 
gällande två tomter i Katrinedal. Ansökan avser nybyggnation av två 
enbostadshus. 
Bygg och miljöförvaltningen bedömer att två tomter med en minsta 
tomtstorlek på 2000 kvm kan beviljas. 
Tomterna kommer att bli cirka 2000 kvm styck och infart planeras fi·ån 
Katrinedalsvägen. Enligt ansökan kommer byggnadema ha en bruttoarea på 
141 kvm vardera men det behandlas och utreds i bygglovansökan när denna 
kommer in. 

Tomtema ligger relativt nära en stor kraftledning. På uppmaning av bygg-
och miljöförvaltningen har lagt tomterna på ett 
sådant sätt att de klarar skyddsavståndet för magnetfältet. 
Tomterna ligger även i ett område som har ett riksintresse för rörligt 
friluftsliv och bygg- och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att 
tomterna inte påverkar det rörliga friluftslivet negativt. 
En VA-utbyggnad kommer att göras till Biskops-Arnö under pe1ioden 
januari tilljuli 2017. De blivande tomterna kommer att kunna anslutas till 
den nya VA-ledningen. Drifttagandet for ledningen är beräknad till juli 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-01-31 

Bygg- och miljönämnden 

enligt samrådsmötesprotokollet med markägarna daterad den 21 september 
2016. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. Det finns inget övrigt i 
översiktsplanen, fån1tom det som redovisats ovan, som hindrar 
fårhandsbesk edet. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda fastighetsägare på fastigheterna 
Katrinedal 3:57, 4 :3, 3: lO, 3:38, 3:60, 3:61, 3:62, 3:63, 3:57 for synpunlcter. 

·ande synpunl<ter: 
motsätter sig att det ska styckas av 

två tomter på aktuell plats. 
Dessa tomter kommer att ligga intill deras trädgård och bostad och ta bmi 
den utsikt som finns över skog och natur i dagsläget. Dessa två tomter 
kommer att forändra hela omgivningen till det sämre i deras mening. De 
köpte sin fastighet just for utsikten och omgivningen. Därfor misstycker de 
till tomternas placering. 

Bygg- och rniljöfårvaltningen kornmer inte att ändra sitt ställningstagande 
på grund av ovanstående synpunkter. Bygg- och rniljöforvaltningens 
bedömning är att tomternas placering är bra. Endast en kort bit av den ena 
tomten angränsar till varfår utsikten mot skog och natur 
kommer att finnas kvar. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen, i1mebär forhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbö1jas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om forhandsbesked vunnit 
laga kraft. 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 
expedieras med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§8 Dnr 2017/00014 

Tidsbegränsat bygglov för lanthandel på fastighet 
SKOKLOSTER 2:80 (Siottskogsleden 19) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Tidsbegränsat bygglov för att fortsätta driva handel ges till och med 
den 31 december 2020 med stöd av 9 kap. 30 och 33 §plan- och 
bygglagen (2010:900). 

2. A v giften för handläggningen av ärendet är 3 422 kr i enlighet med 
taxa fastställd av komnmnfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Planritningar 
- Fasadritningar 
- OVK 
- Energibalansberäkning 

Skäl till beslut 

2015-03-19 
2016-1 2-19 
2017-01-16 
2017-01-16 
2016-11-25 
2016-11-01 

Föreslagen åtgärd strider mot ändamålsbestämmelser i aktuell detaljplan 
(Skokloster 2:80 med fler, plankod 345) som medger skoländamåL 

Åtgärden bedöms inte heller vara en sådan liten avvikelse som menas i 9 
kap 30 b § PBL. 

Då åtgärden uppfyller vissa lcrav enligt 9 kap. 30 § PBL, men inte alla, kan 
enligt 9 kap. 33 § PBL tidsbegränsat bygglov ges till ytterligare 5 år. 

Byggnaden har sedan den 4 maj 20 l O genom ett tidsbegränsat bygglov, 
använts som lanthandel. En ansökan om förnyelse av lovet har inkommit 
med ett önskemål om att använda byggnaden som lanthandel ytterligare fem 
år. Med detta lov kommer verksamheten sammanlagt fått tidsbegränsat 
bygglov för tio år. 

Lagstiftning, bestämmelser och förordningar 
- Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för bland 

annat en åtgärd inom område med detaljplan om åtgärden 
överensstämmer med detaljplanen, avviker från detaljplanen men 
avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller om 
åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-01 -31 

Bygg- och miljönämnden 

- Enligt 9 kap. 30 a § plan- och bygglagen ska bygglov ges får en liten 
avvikelse om åtgärden på grund av antagande av en detaljplan 
avviker från planen. Avvikelsen ska också vara fårenlig med 
detaljplanens syfte. Lanthandeln uppfyller inte några av de Irraven 
och kan därfår inte bedömas som en liten avvikelse. 

För en åtgärd som uppfyller någon men inte alla fårutsättningar enligt 9 kap. 
30 § PBL fär ett tidsbegränsat bygglov ges om sökande begär det och 
åtgärden är tänlct att pågå under en begränsad tid. 

Ett tidsbegränsat bygglov fär enligt 9lcap. 33 § PBL ges får högst tio år. 
Tiden kan på sökandens begäran fårlängas med högst fem år i taget. Ett 
tidsbegränsat bygglov fär sammanlagt uppgå till högst femton år. 

Ärendet 

P U L-skydd har den 19 mars 2015 inkommit med en ansökan om 
fåmyelse av det tidsbegränsade bygglovet får lanthandel i skolpaviljong, 
från och med den 4 maj 20 l O. Ärendet har tagit tid då det saknats 
handlingar får att handlägga ärendet. De senaste kompletteringarna avsåg 
godkänd OVK och energibalansberäkning som uppfyller kraven får 
tidsbegränsat lov. Byggnaden som lanthandeln finns i har en byggnadsarea 
på 240m2 och en nockhöjd på 4,62 m. Fasadbeklädnad är bestående av trä, 
lockpanel i grå kulör och takbeklädnad i TRP-plåt i orange kulör. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan, Del av Skokloster 2:80 med fler, 
plankod 345. Planbestämmelsema innebär bland annat att marken endast får 
bebyggas med byggnader ämnad får verksamhet skola. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägare och berörda grannar får 
synpunlcter. Fastighetsägare till Slcokloster 2:80 är Håbo kommun. Därfår 
har Plan- och utvecklingsavdelningen och Bam och 
utbildningsförvaltningen hörts. Grannar som har bedömts vara berörda är 
fastighet Slcokloster 2:81, Simkloster 2:135, Skokloster 11:2 och Skokloster 
13:1. 

De yttranden som har inkommit är från Håbo kommun. Dels från barn- och 
ungdomsförvaltningen, dels från plan- och utvecklingsavdelningen som 
båda tillstyrker. 

Upplysningar 

Faktura kommer att skickas ut i ett separat kuve1t. 

Sökande uppmärksammas på att tiden for överidagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-01-31 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan inkommit. Se 
också bifogad besvärshänvisning. 

Bygglovet är giltigt till och med den 31 december 2020, under den tiden det 
tidsbegränsade lovet gäller. Efter det ska byggnaden ha återställts till att åter 
igen användas som skolbyggnad. 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 

PUL-skydd 
Håbo Kommun, Plan- och utvecklingsavdelningen, Centrumleden l, 746 80 
Bålsta 
, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Meddelande om beslutet per brev delges till 
Rm:s Matbutik&pizzeria HB, Dietrichsteiner Kungsvägen 3, 8tr, 196 30 
Kungsängen 

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen l, Ecuro Ekonomiförvaltning Box 307, 
751 05 Uppsala 

PUL-skydd 

PUL-skydd 

P U L-skydd 

PUL-skydd 

, expedieras med överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Karin Gustafsson, Fastighetsenheten, Håbo Kommun, Centrumleden l, 746 
80 Bålsta 

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

Bygg- och miljönämnden 

§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -31 

Dnr 2017/00011 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna utvärderingen av 
miljöavdelningens tillsynsplan får 2016. 

Ärendet 

Bygg- och miljönänmden fastställde miljöavdelningens tillsynsplan fOr 2016 
den 2 februari 2016. Enligt miljötillsynsfårordningen (SFS 2011: 13) samt 
EG-fårordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel är 
tillsynsmyndigheten ansvarig for att följa upp och utvärdera 
tillsynsverksamheten. 

Miljöavdelningen har gjort en utvärdering av 2016 års tillsynsplan vilken 
bifogas denna tjänsteskrivelse. Då miljöavdelningen har haft en ovanligt 
stor personalomsättning under 20 16 och flera vakanta tjänster under vissa 
tidsperioder har avdelningen under året fått bortprimitera viss tillsyn i 
tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 

- Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan får 201 6 

Beslutet skickas till: 

Milj ö avdelningen 
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§10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/00012 

Behovsutredning och tillsynsplan för miljöavdelningen 
2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa behovsutredningen 
och tillsynsplanen for miljöavdelningens operativa tillsynsarbete 
under 2017. 

Ärendet 

I miljötillsynsförordningen (SFS 20 Il: 13) samt EG-forordningen (nr 
882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel finns lagkrav for vad som 
gäller for planeringen av den operativa tillsynen. I dessa forordningar 
framgår att det hos varje operativ tillsynsmyndighet ska finnas en utredning 
om det operativa tillsynsbehovet för myndighetens ansvarsområde. Med 
operativ tillsyn menas tillsyn som är direkt riktad mot en 
vcrksamhetsutövare. För varje verksamhetsår ska även tillsynsmyndigheten 
upprätta en samlad tillsynsplan som ska grundas på utredningen om 
tillsynsbehovet 

Miljöavdelningen har upprättat en behovsutredning samt en tiiJsynsplan for 
2017 som bifogas denna tjänsteskrivelse. Behovsutredningen visar att 
behovet överstiger resurserna med l 062 timmar vilket har lett till en hel del 
bortprioriteringar i upprättandet av tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 

- Behovsutredning och til lsynsplan for 20 17 

Beslutet skickas till: 

Miljöavdelningen 
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§ 11 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/00023 

l . Bygg- och miljönämnden noterar infmmationen. 

Sammanfattning 

Information om förslag till samråd av översiktsplan 2017 
Made Pettersson, plan- och utvecklingsavdelningen, presenterar förslag till 
samråd for den nya översiktsplanen 2017. 

Synpunkter från bygg- och miljönämnens ledamöter ska mejlas till 
nämndens ordforande före den 15 februari. 

Uppföljning bygglov år 2016 
Yvonne Fredriksson, bygglovsavdehtingen, ger en uppföljning av 
bygglovsverksamheten år 2016, med antal inkomna ärenden och antal 
beslut. 

Får jag lov-projektet 
Håbo kommun är delaktig i Boverkets projekt Får jag lov? Projektet pågår 
under 2017 och 2018 med syftet att utveckla digitala tjänster för att hantera 
plan- och byggprocessen. 

Arsredovisning 2016 inom bygg- och miljönämnden 
Anna-Karin Bergvall berättar sammanfattningsvis att ekonomin är god till 
foljd av ökade intäkter inom verksamiletema men också vakanta tjänster 
under året. Förvaltningen har behov av ytterligare kompetenser men 
konkurrensen är stor om arbetskraften. Bebyggelsetrycket är stort inom 
kommunen vilket påverkar verksamheterna. Årsredovisningen for 2016 tas 
upp i bygg- och miljönämnden den 28 februari. 

Surfplattor 
Surfplattor är beställda till ledamöterna. Leveransen dröjer dock något hos 
leverantören. 

Ordförande tackar alla och avslutar mötet! 
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