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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Kl. 18.30-20.45, Skoklostenummet, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke Mårheden, (M), ordförande 
Sven Erkert (S) 
Inger Wallin (S) 
Kmt Hedman (S), tjänstgörande ersättare for Daniel Pettersson (C) 
Berit Skiöld (FP), tjänstgörande ersättare för Kristian Leinonen (SD) 

Stefan Wallin (MP), frånvarande 

Anna-Karin Bergval l, förvaltningschef 
Klas K lasson, tf byggchef 
Marie Eidestedt, miljöchef 
Marie Lindeberg, förvaltningsekonom 
Maria Sandgren, nämndsekreterare 

Nils-Åke Mårheden och Sven Erkert 

2015-02-06, Kommunhuset 

§§ 2 - 20 (§ l omedelbar justering) 

-) 

M ·a Sandgren 
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l~ils-Åke Mårheden 
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Sven Erkert 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

§ 2 Fastställande av dagordning 

§ 3 Redovisning av delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

§ 4 Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

§ 5 Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet 

§ 6 Val av ledamot och ersättare till konununala pensionärsrådet 

§ 7 Närvaro- och yttranderätt vid bygg- och miljönämndens sammanträden 2015-2018 

§ 8 Nänmdens deltagande i fönättningar 

§ 9 Årsredovisning tillståndsnämnden år 20 14 

§ l O Uppfoljning av plan får internkontroll 2014 

§ 11 Plan for internkontroll 2015 inom bygg- och miljöforvaltningen 

§ 12 Aten apportering av avslut av gamla ärenden enligt 20 14:års plan for internkontroll 

§ 13 Yttrande över plansatmåd, tillägg till byggnadsplan K48 for fastigheter Bro by 2:123 -
2:128, i Bålsta tätmt, Hå bo ko mun 

§ 14 Synpunktsrapportering per 31 december 2014 

§ 15 Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan får 201 4 

§ 16 Behovsutredning och tillsynsplan for miljöavdelningen 2015 

§ 17 Väppeby 7:1 , hantering av jordmassor i draget 

§ 18 sanktionsavgift, byggnad som tagits i bruk utan slutbesked, ROA fas-
tigheter 

§ 20 Information från förvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN §2 BMN 2015/1 

Fastställande av dagordning 

Ett extraärende tillkom under punkt 15a 

Yttrande över plansamråd, tillägg till byggnadsplan K48 for fastigheter 
Broby 2: 123-2:128, i Bålsta tätort, Håbo kommun 

Ärende nr 15 byter namn från 

till 

Gransirning forslag till ändring av detaljplan får Bålsta l : 112, Täppans 
forskola 

Yttrande över granskningsforslag till ändring av detaljplan får Bålsta 
1:112, Täppans forskola. 

Ärende m 20 byter namn från 
••• l sanktionsavgift, tagit i bruk utan slutbesked, ROA 

fastigheter 

till 
sanktionsavgift, byggnad som tagits i bruk utan 

fastigheter 

Är~r namn från 
- - sanktionsavgift, byggt utan bygglov 

till 
sanktionsavgift, tillbyggnadenbostadshus utan stattbesked 

Därefter fastställdes dagordningen. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen efter 
ovanstående ändringar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.91 



~HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BMN 2015/17 

Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 
ordforande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
till bygg- och miljönärnnden. Redovisning illl1ebär inte att bygg- och 
miljönämnden rar ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan 
delegeringsrätten återkallas av bygg- och miljönämnden 

Från och med 2014-11-25 till och med 2015-01-19 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 73 st 
Se bifogad delegationslista. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 36 st 
Se bifogad delegationslista. 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut, 33 st 
Antal delvis bifall, O st 
Antal avslag, l st 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkä1mer redovisning av de delegationsbeslut 
som fortecknas i protokoll av den 3 februari 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.92 



 
 
 

Listan med delegationsbeslut tas bort då den innehåller många 
personuppgifter. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN §4 BMN 2015/18 

Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

Från och med 2014-11-25 till och med 2015-01-19 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen har enligt bifogad redovisning sammanställt 
de inkomna handlingar av betydelse som inkommit till nämnden. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkä1mer redovisning av de inkomna handlingar 
som fortecknas i protokoll av den 3 februari 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.93 



HÅBO 
Redovisning 
Protokollsdatum 

KOMMUN 2015-01-26 

Miljöavdelningen 

Bygg- och miljönämnden 

Inkomna handlingar 

Från och med 2014-11-25 till och med 2015-01-19 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

l. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-11-28, 
Dnr: 526-6860-14, yttergran 2: 11, ansökan om strandskyddsdispens 
får pumphus och ledningar får Bålsta skidklubbs konstsnöanlägg
ning på Granåsen. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens beslut om strand
skyddsdispens. Ärendet avslutas. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-02, 
Dnr: 535-5327-2014, amälan enligt 11 kap. 9a § miljöbalken angå
ende uttag av ytvatten från Lilla Ullfjärden får konstsnöanläggning, 
Håbo kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar tidigare beslut (diarienummer 
535-4582-2012 daterat 2012-08-21) med stöd av 26 kap 9 § miljö
balken i enligt nedan redovisade punkter. 
Länsstyrelsen beslutar att godta anmälan samt fårelägger med 26 kap 
9 § miljöbalken Bålsta SK att vidta fåljande fårsiktighetsmått 

-Beslut 535-4582-2012 daterat 2012-08-2 ändras till att gälla endast 
Bålsta Alpina. 

- Det sammantagna totala uttaget av ytvatten från Lilla Ullfjärden av 
Bålsta Alpina och Bålsta Skidklubb får högst uppgå till l 000 ku
bilaneter ytvatten per dygn dock högst 200 000 kubilaneter per år. 

- Ytvattenuttagen ska journalfåras dygnsvis (m3/dygn) under perio
den får konstsnöproduktion. Joumalerna skall vid behov fim1as till
gänglig får tillsynsmyndigheten .. 

TELEFON V AXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

1 (5) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-01-26. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-02, 
Dnr: 505-5494-14, överklagande av tillståndsnämnden i Håbo kom
mun beslut enligt miljöbalken. 
Beslut 
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att få
reläggande skall vara uppfyllt senast tre (3) månader efter det att fö
religgande beslut vunnit laga kraft. 
Redogörelse för ärendet 
Tillståndsnämnden i Håbo kommun har i beslut den 25 augusti 2014, 
§ 71 förelagt Stl Sverige AB att tillse att en oljeavskiljare är forsedd 
med en automatisk avstängningsanordning. Beslutet har forenats 
med vite, se bilaga l. 
St1 Sverige AB har överklagat beslutet, se bilaga 2. 

4. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-16, 
Dnr: 555-5318-14, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsforordningen. Bålsta A v lopps
reningsverk. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsförordningen 
(2013 :251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla for ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vum1it laga kraft. 

5. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-16, 
Dnr: 555-5319-14, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsforordningen. Simklosters A v
loppsreningsverk. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsförordningen 
(2013 :251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
VUlmit laga kraft. 

6. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-16, 
Dm: 555-5320-14, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsforordningen. Håbo kommun, 
återvinningscentral. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(20 13:251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla for ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vum1it laga kraft. 

2(5) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-01-26 

7. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-16, 
Dnr: 555-5322-14, beslut om ldassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsfårordningen. GipsRecycling 
Båls ta. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(20 13:251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vmmit laga kraft. 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-16, 
Dnr: 555-5848-14, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsfårordningen. Cementa AB, 
Bålstadepån. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(2013:251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vmmit laga kraft. 

9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-22, 
Dnr: 555-5311-2014, beslut om ldassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsfårordningen. HVC Bålsta 
Badhusvägen .. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(2013:251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vunnit laga haft. 

10. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-22, 
Dnr: 555-5202-2014, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsfårordningen. Gyproc AB. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(20 13:251) att nedanstående verksamhetskod-/er ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vmmit laga haft. 

11. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-30, 
Dnr: 555-5344-14, beslut om ldassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsfårordningen. NCC Roads AB, 
Sverige Öst. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsfårordningen 
(2013:251) att nedanstående verksamhetskoder ska gälla får ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vmmit laga haft. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-01-26 

12. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-12-30, 
Dnr: 555-5346-14, beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet 
med anledning av nya miljöprövningsförordningen. Sand och Grus 
AB Jehander 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöprövningsförordningen 
(20 13:251) att nedanstående verksamhetskoder ska gälla för ovan
stående verksamhet. Beslutet gäller från och med det att detta beslut 
vunnit laga kraft. 

13. Mark- och miljödomstolen, 2014-12-01, 
Anstånd om yttrande, 5735-14, beviljat anstånd medges. 

14. Mark- och miljödomstolen, 2014-11-28, 
NCC Roads godtar Håbo kommuns begäran om förlängd yttrandetid, 
men föreslår att NCC Roads ges möjlighet att yttra sig över de övri
ga yttranden som inkommer i december enligt domstolens ursprung
liga placering, och därefter bemöta yttrandet från Håbo konmmn se
parat. 

15. Överldagan, 2014-12-03, 
Överklagande av marklov på tom 
000116. 

16. Överldagan, 2014-11-28, 

ByggR B20 14-

Överklagan av beslut i Håbo kommun tillståndsnänmden, TSTN 
2014/56 Bygg R B2014-000154. Site T 315614 Väppebyberget, 
Håbo Eneby l :28. På uppdrag av Net4Mobility (nedan kallad bola
get) överldagar Netel Ab beslut från Håbo kommun tillståndsnämn
den om att avslå bygglov, gällande nybyggnad av telemast med till
hörande teknikbodar (nedan kallat basstation) på fastigheten Håbo 
Eneby 1:28. 

17. Kommunstyrelsen, 2014-11-24, 
KS § 160, förslag om antagande av ändring av detaljplan för Dyarne 
5:98 m.fl., Bålsta, Håbo kommun. 

18. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 80, val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31. 

19. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF§ 107, förslag till budget och mål2015, plan 2016-2017. 

20. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 11 O, förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder. 

21. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 114, beslut om bostadsförsörjningsprogram. 
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HÅBO 
KOMMUN 

22. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-01-26 

KF§ 115, beslut om taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsom
rådena att gälla från 2015-01-01. 

23. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 116, beslut om timtaxa får prövning och tillsyn inom miljöbal
kens och strålskyddslagens område, att gälla från 2015-01-0 1.' 

24. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 117, uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges be
slut. 

25. Kommunfullmäktige, 2014-12-15, 
KF § 118, ordning får inkallande av ersättare i styrelsen och nämn
derna- mandatperioden fi·am till och med 2018-12-31. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 5 BMN 2015/12 

Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet är ett samverkansorgan mellan Håbo 
kommun och handikapporganisationerna i frågor gällande målgruppen. 
Reglementet får rådet är under revidering och avses behandlas på 
kommunstyrelsen den 2 februari 20 15. 

I det nya reglementet föreslås rådet totalt utgöras av tio ledamöter och tio 
ersättare. Från kommunen ska det vara fyra ledamöter och fyra ersättare. 
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnärnnden, bygg- och miljönämnden 
samt barn- och ungdomsnänmden föreslås vardera utse en ordinarie ledamot 
och en ersättare. 

Ordinarie ledamot från kommunstyrelsen kmnmer att vara ordförande för 
rådet enligt fårslaget till reglemente. 

Mot denna bakgrund har bygg- och miljönämnden möjlighet att utse en 
ledamot och en ersättare till kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av reglemente för kommunala handikapprådet 
(KHR). 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Tillledamot i kommunala handikapprådet under mandatperioden 2015-
2018 utses Sven Ericert 

2. Till ersättare i kommunala handikapprådet under mandatperioden 2015-
2018 utses Berit Skiöld 

Bes l utsexped i er i ng 
De valda 
Kommunala handikapprådet 
Kmnmunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ ~~ 
Nr 2015.94 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 6 BMN 2015/13 

Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet är ett samrådsorgan med pensionärsorganisa
tionerna. Reglementet får rådet är under revidering och avses behandlas på 
kommunstyrelsen den 2 februari 2015. 

I det nya reglementet föreslås rådet totalt utgöras av nio ledamöter och sju 
ersättare. Från kommunen ska det vara tre ledamöter och tre ersättare. 
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt bygg- och 
miljönämnden föreslås vardera utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ordinarie ledamot från kommunstyrelsen kommer att vara ordfårande får 
rådet enligt fårslaget till reglemente. 

Mot denna bakgrund har bygg- och miljönämnden möjlighet att utse en 
ledamot och en ersättare till kommunala pensionärsrådet 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av reglemente får kommunala pensionärsrådet 
(KPR). 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet under 
mandatperioden 2015-2018 utses Inger Wallin. 

2. Till ersättare i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2015-
2018 utses Kurt Hedman. 

Beslutsexpediering 
De valda 
Kommunala pensionärsrådet 
Korrummstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ ~ ~/l 
Nr 2015.95 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 7 BMN 2015/14 

Närvaro- och yttranderätt vid bygg- och miljönämndens 
sammanträden 2015-2018 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt vid 
nämndens sammanträden under mandatperioden 2015-2018. 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos 
kommunen eller en särskild saldetmnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden for att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte 
delta i besluten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge ersättare i nämnden, 
forvaltningschef, nämndseheterare, forvaltningsekonom, handläggande 
tjänstemän samt saldamnig eller liknande närvaro- och yttranderätt vid 
nämndens sammanträden under mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöforvaltningen 
Förvaltningsekonom 
Ersättare i nämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·41~ 1~1 
Nr 2015.96 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 8 

Nämndens deltagande i förrättningar 

Sammanfattning 

BMN 2015/15 

I fullmäktiges allmänna reglemente för nämnderna(§ 110/2014) framgår av 
§ 8 att det åligger nämndsordförande att representera nämnden vid 
uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om 
nämnden inte bestämt annat. 

Till bygg- och miljöförvaltningen kommer inbjudningar till olika 
fönättningar riktade till nämndens politiker. Med förrättning menas 
sammankomst, konferens, föreläsning, informationsmöte, sammanträde, 
kurs, studiebesök, studieresa eller liknande. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att inbjudningar vidarebefordras till 
ordförande och vice ordförande för kännedom samt för att avgöra om 
inbjudan är intressant och värdefullt för representantl-er från nämnden att 
delta i. 

För att få rätt till arvode ska i första hand nämnden besluta om/godkänna 
deltagande i förrättning. Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta 
nämndens beslut, får ordförande och/eller vice ordförande godkänna 
deltagande i fönättning. 

Efter förrättning ska förtroendevald återrappmtera till nämnden och bifoga 
en kopia på inbjudan ihop med arvodesrälmingen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad, 2015-01 -20 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att nämnden i första hand beslutar 
om/godkänner deltagande i fönättning. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ordförande och/eller vice 
ordförande avgör deltagande i förrättning, om tidsangivelsen i inbjudan 
inte kan invänta nämndens beslut. 

Beslutsexpediering 
Nämndsekreteraren 
Postansvarig 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN §9 BMN 2015/3 

Arsredovisning tillståndsnämnden år 2014 

Sammanfattning 
Tillståndsnämnden har upprättat årsredovisning för år 2014 enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen. 

Årets resultat uppgår till 9,2 mlu for tillståndsnämnden vilket är ett 
överskottjämfört med budgeten med 705 tkr. Under året har nämnden aktivt 
arbetet får att få en budget i balans och mer intäkter än forväntat har 
inkommit i slutet på året. 

Verksamheterna fick jo !j ande resultat 

• Tillståndsnämnden -212 tkr (överskott 19) 
• Bygg-och mi1jöforva1tningens ledning -l 239 tlcr 

(underskott -44 tlcr) 
• Bostadsanpassning -2 787 tlcr (överskott 5th) 
• Mät, kart och G IS -1 645 tkr (överskott 456 tlcr) 
• Byggavdelningen -1 346 tlcr (överskott 113 tlu) 
• Miljöavdelningen -2 012 tlu (överskott 156 tkr) 

Den totala budgeten var 9,9 m1cr inklusive de extra medel som överfordes 
från tekniska avdelningen på 150 tlu under 2014. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning 2014 - Tillståndsnämnden 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna fårslag till 
årsredovisning for Tillståndsnämnden for år 2014. 

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

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige för beslut 
Förval tningselconom 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
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1 Sammanfattning 

Från och med verksamhetsår 2014 har tillståndnämnden fått ett utökat ansvar. Det här 
innebär bland annat arbetsgivaransvar och budgetansvar får bygg- och 
miljöförvaltningens verksamhet. Den nya organisationen tilldelades en budget på 
9,2 mkr (netto). 

Tillståndsnänmden redovisar ett överskott på cirka 700 tkr får år 2014. En förklaring är 
att intäkterna får bygglov och nämndens ka1t- och mättjänster har blivit högre än 
beräknat. Samtidigt som utfallet får vissa kostnader blivit lägre. Förvaltningen har dock 
överskridit investeringsramen om 15 tkr eftersom behov av inköp av datorer varit större 
än budget. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Tillståndsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bygg
och miljöområdet, ansvara får de kali- och mättelmiska uppgifterna i kommunen 
(geografiska informationssystem, adressärenden och lägenhetsregister) samt sköta 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Uppdraget innebär också att nämnden eftersträvar en hållbar utveckling får miljö och 
medborgare liksom en säker hantering av kmmnunens livsmedel. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden får bygglov, förhandsbesked, amnälan och 
strandskydd inom ramen får gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, 
miljöbalken och angränsande lagstiftning. 

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt en mängd 
olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, fårorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Tillsyn och kontroll får att säkerställa lagar, domar och beslut är en stor del av 
nämndens uppgifter inom såväl bygg- som miljöområdet Inom nämndens ansvar ligger 
även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevalming inom 
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter. 

3 Arets händelser 

Året inleddes med tillkomsten av en ny förvaltning- bygg- och miljöförvaltningen 
och tillsättningen av en ny fårvaltningschef. Organisationsfårändringarna ledde till 
utökat personal- och budgetansvar får tillståndsnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade också att tillståndsnämnden byter namn till bygg- och miljönämnden (från och 
med januari 2015). 

Håbo kommun ska införa ett nytt höjddatasystem (RH 2000). Under året har mätningar i 
Bålsta Idarats av. Förberedelser har även genomförts får fortsatt arbete med kommunens 
nona delar (främst Krägga och Skokloster). 

Nyheter i plan- och bygglagen med de bygglovbefriade Attefallshusen gjorde att 
bygglovsavdelningen anordnade fem tillfållen med drop-in mottagning (öppet hus) i 
kommunhuset Ett hundratalmedborgare tog den här möjligheten att ställa frågor direkt 
till handläggarna. 
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Förvaltningen har medverkat vid frukostmöte för företagare och årets Håbomässa. Detta 
innebar möjligheter till informationsutbyte mellan kommunens företagare och 
förvaltningens medarbetare. 

Miljöavdelningen genomförde en radonkampanj med information och utställning i 
Bålsta centtum tillsammans med Länsstyrelsen. Möjligheterna till bostadsanpassning 
uppmärksammades under höstens seniordag i Bålsta centrum. 

I slutet av april deltog miljöavdelningen tillsammans med enheten för vatten och avlopp 
(V A) i Svenskt vattens kampanj för biltvättar, en insats som syftar till att få fler hushåll 
att tvätta bilen på en biltvättanläggning med eget reningsverk. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

t kr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter 4 104 4 316 4 370 54 

Interna intäkter 1 231 12 800 788 

Summa intäkter 5 335 4 328 5170 842 

Verksamhetsköp, bidrag, -2 337 -2 198 -2 220 -22 
underhållsmaterial 

Personalkostnader -10 865 -9 982 -1 o 191 -209 

övriga kostnader -1 126 -1 919 -1 779 140 

Interna kostnader -357 -175 -221 -46 

Summa kostnader -14 685 -14 274 -14411 -137 

Resultat -9 350 -9 946 -9 241 705 

De ökade intäkterna på intern nivå har ökat mer än budgeterat med anledning av flera 
nybyggnationer i kommunens egen regi. De minskade personalkostnaderna beror främst 
på tillfållig frånvaro av medarbetarna. Då verksamheten inte tar in vikarier så ökar inte 
de övriga kostnaderna i motsvarande utsträckning. 

4.2 Driftredovisning 

t kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2013 2014 2014 avvikelse 

Tillståndsnämnden -230 -231 -212 19 

Bygg-och miljöförvaltningen stab -3 803 -3 296 -2 884 412 

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -2 787 5 

Byggavdelningen -407 -1 459 -1 346 113 

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -2 012 156 

Summa -9 350 -9 946 .g 241 705 

Miljöavdelningen gör ett överskott med anledning av att årets personalkostnader 
underskrider budget. Detta beror på foräldraledighet, vård av sjuka barn samt tillfållig 
sjukdom hos personal. 

Det sammanlagda utfallet för Byggavdelningen innebär ett överskott. Under året har 
antalet bygglovsärenden varit många, vilket ger att intäkterna klart översluider budget, 
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men å andra sidan har personalkostnaderna stigit för att klara handläggningen. 

Verksamheten inom mät/kart/GIS ger ett överskott. Detta beror delvis på en större 
intäktsvolym än budgeterat samt att uppgraderingen av databaserna har genomforts på 
ett kostnadseffektivt sätt. 

4.3 Investeringar 

t kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2013 2014 2014 avvikelse 

Inkomster o o o 
Utgifter -18 -15 -20 

Summa -18 -15 -20 

Bygg- och miljöförvaltningen har 201 4 haft en investeringsram om 15 tla avseende 
inköp av datorer. Behovet var större än så och därför har överskridande uppstått. 

5 Måluppfyllelse 

5.1 Barn och unga i H åbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

5.1. 1 Barn och unga ska ges ökad delaktighet och kunskap om bygg- och 
miljöförvaltningens verksamhet. 

e Uppfylls 

o 
-5 

-5 

Vid ett par tillfållen har bygg- och miljöförvaltningen informerat barn och unga om sitt 
arbete. Syftet är att sprida kunskap till yngre målgrupper och i förlängningen skapa 
intresse får de yrkesgrupper som finns hos förvaltningen. 

Nyckelindikatorer Måltal 2014 Utfall 2014 

• Informationstillfällen 2 2 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2. 1 Skapa en trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god 
dialog med medborgare och företagare . 

• Uppfylls 

Förvaltningen har gjort ett studiebesök hos Örebro, 2013 års kvalitetskommun. Besöket 
genomfårdes får att hämta inspiration från en kommun som bland annat utmärkt sig får 
god medborgardialog och e-tjänster. Det var också en möjlighet att främja 
medarbetamas gemenskap. 

Tillfållen med möjlighet får medborgare att träffa och ställa frågor direkt till 
handläggare har bedömts som en möjlighet till ökat fåru·oende och dialog. Därfår 
anordnade bygglovavdelningen fem kvällar med öppet hus. Dessa var välbesökta. Vid 
ett frukostmöte i Håbo Marknads regi gavs liknande tillfålle gentemot företagare. 
Dessutom deltog förvaltningen på Håbomässan i augusti. 

Nyckelindikatorer Måltal 2014 Utfall 2014 
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Nyckelindikatorer Måltal2014 Utfall 2014 

• studieresa 1 1 

• Öppet Hus 1 5 

5.3 H åbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. 

e uppfylls 

Ett antal medarbetare har medverkat vid utbildningstillfållen med syfte att förbättra en 
effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattemesurser i kommunen. 
Förvaltningen har dessutom haft för avsikt att arrangera en förvaltningsövergripande 
utbildning, främst laing vattenvårdsfrågor. Enligt nuvarande plan ska utbildningen 
genomföras under 2015. 

Nyckelindikatorer Måltal 2014 Utfall 2014 

• Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor 5 5 

6 Viktiga förändringar och trender 

Förändringar i plan- och bygglagen 
Från och med den 2 juli 2014 infördes en del nyheter i plan- och bygglagen gällande 
nya åtgärder som kan genomföras utan hav på bygglov. Syftet med ändringarna var att 
förenkla. Åtgärder som bygglovbefriades var tillbyggnad av bostadshus upp ti ll 15 kvm, 
taldcupor under vissa förutsättningar samt komplementbyggnad eller 
komplementbostadshus om högst 25 kvm, så kallat "Attefallshus". Ambitionen medjust 
Attefallshus är att ge möj lighet till fler bostäder under enklare former. Det laävs ändå 
bygganmälan. Byggnationen får inte heller påbötjas utan startbesked. Sedanjuli är det 
knappt 30 anmälningar som har inkommit, varav tre ärenden har utgjort mindre 
bostadshus som så kallad komplementbyggnad. 

E-ljänster 
E-tjänsten för att söka bygglov, Mitt Bygge, har fmmits sedan drygt ett år och vartefter 
tjänsten blir känd hos medborgarna, så används den alltmer. Förvaltningen har under 
perioden på olika sätt marknadsfö1t tjänsten mer aktivt. Den enklaste typen av 
självservice är ett elektroniskt formulär som går att fylla i och skicka in direkt via 
webben. Därför har under perioden arbete pågått med att göra om en del blanketter för 
att kunna fungera som e-tjänst. Till exempel har blanketten för ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag anpassats och ansökan om värmepump. Ett atmat exempel är 
ett webbformulär som har lagts upp för att enkelt kunna rapportera om misstänkt 
matförgiftning. 

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Tillståndsnämnden har inte någon Plan för valfrihet och konkurrens mot bakgrund av att 
merparten av verksamheten handlar om myndighetsutövning, som inte kan bli aktuell 
för konkurrensutsättning. 
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8 Intern kontroll 

Planen for intern kontroll har haft fokus på ett 15-tal områden som bedömts angelägna 
att särskilt fålja upp. Några av de mest angelägna områdena är bisysslor, avtalstrohet, 
avslut av gamla ärenden, processkartläggning av vissa ärendetyper samt rutiner luing 
arbetsmiljöarbete. I samband med årsbokslutet kommer ett separat ärende med en 
detaljerad uppfoljning ske gentemot nämnden. 

9 Volymer och nyckeltal 

9.1 Miljöavdelningen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 69 76 85 95 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 29 23 20 22 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 96 61 63 100 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 27 29 24 30 

Antal ärenden per handläggare 178 163 160 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v(%) 97 90 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka(%) 93 95 

Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom en vecka 83 90 
(%) 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 
63 st enskilda avlopp har fått tillsyn vilket är mindre än planerat. Detta beror på att 
ordinarie inspektör har varit tjänstledig tmder en tid. 

Antal ärenden per handläggare 
699 st ärenden har påbö1jats vilket motsvarar 163 ärenden per handläggare. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v(%) 
97% av inspektionsrapporterna har skickats inom tre veckor efter utfOrd inspektion. 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka(%) 
I 93 % av klagomålsärendena har störningskällan kontaktas samt att den som klagat fått 
återkoppling inom en vecka. 

Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom en vecka(%) 
83 % av inkomna vänn epumpsansölrningar har fått påbörjad handläggning inom en 
vecka. 
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9.2 Byggavdelningen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volymlnyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Produktivitet, st (ansökningarlårsarbetare) 74 88,5 100 100 

Produktivitet, st (besluUårsarbetare) 62 41 76 80 

Handläggningstid, veckor 8,5 3 3,8 4 

Kundnöjd het, anges i % nöjda kunder för 2013 av alla 56 66 69 80 
tillfrågade, och i NKI-tal för 2014 

Antal beslut, st 246 292 342 300 

Antal överklagade beslut, st 2 2 7 5 

Produktivitet, st (ansökningar-/årsarbetare) 
En ölming med 12 % av ärendevolymen kan noteras. 

Produktivitet, st (beslut/ärsarbetarc) 
Här återfinns alla bygglovrelaterade beslut, men också de nya startbeskeden för 
anmälningspliktiga Attefallsåtgärder. 

Handläggningstid, veckor 
Många enklare ärenden ligger på cirka två veckors handläggning medan mer 
komplicerade ärenden kan ta upp till sju veckor. Genomsnittlig handläggningstid är 3,8 
veckor. 

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013 av alla tillfrågade, och i NIG-tal 
för 2014 
Resultatet för kundnöjdhet kommer från Stockholm Business Alliance, SBA (siffrorna 
för 2014 omfattar periodenjanuari till och med oktober). Från och med 2014 ingår både 
företag och privatpersoner i undersökningen. Det är svårt att göra en direkt jämförelse 
med 2013 eftersom den undersökningen utgår fi:ån Bygglovalliansens modell. Den 
övergripande slutsatsen är dock att kundnöjdbeten ökar. 

Antal överklagade beslut, st 
A v de sju överklagade ärendena har fyra ärenden avgjorts av Länsstyrelsen till 
kommunens fördel. 

9.3 stab 

Volymlnyckeltal 

Bostadsanpassning, krlinvånare 

Bostadsanpassning, Iu·/invånare 

Utfall 
Helår 
2012 

139 

Utfall 
Helår 
2013 

117 

Utfall 
Helår 
2014 

111 

Budget 
Helår 
2014 

109 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgick för verksamhetsåret 2014 till 111 h 
per invånare. Under senare år har en trend va1it att alltfler ärenden blir relativt 
kostsamma. 
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1 O Drift- och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
Not 

2013 2014 2014 avvikelse 

Tillståndsnämnden -189 -189 -178 11 

Nämndsekreterare -37 -42 -34 8 

Summa Nämndverksamhet -226 -231 -212 19 

BMF-stab o -1 195 -1 239 -44 

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -2 787 5 

Mät, kart och GIS -1 451 -2 101 -1 645 456 1 

Summa -4 252 -6 088 -5 671 417 

Byggavdelningen -407 -1 459 -1 346 113 2 

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -2 012 156 3 

Summa Tillståndsnämnden -6 994 -9 946 -9 241 705 

Intäkter och kostnader 

Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall 
Verksamhet Intäkter Kostnader Summa Intäkter Kostnader Summa 

Nämndverksamhe o 231 
t 

stab o 1 195 

Bostadsanpassnin o 2 792 
g 

Mät, kart och GIS 790 2 891 

Summa 790 7 109 

Byggavdelningen 2 229 3 688 

Miljöavdelningen 1 308 3 476 

Summa 4923 14 273 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Mät, kart och GIS +456 tlcr 

231 o 212 

1 195 o 1 239 

2 792 1 2 788 

2 101 1 011 2 656 

6 319 1 012 6 895 

1 459 2 886 4 232 

2 168 1 272 3 284 

9 350 5170 14 411 

Verksamheten inom mät, kart och GIS ger ett överskott dels beroende på större 
intäktsvolym än budgeterat och delvis på kostnaderna for uppgraderingen av våra 
databaser har kunnat genomfåras på ett kostnadseffektivt sätt. 

2. Bygglovavdelningen + 113 tkr 

212 

1 239 

2 787 

1 645 

5 883 

1 346 

2 01 2 

9 241 

Det sammanlagda utfallet for byggavdelningen innebär ett överskott om cirka 113 tl<r. 
Under året har antalet bygglovsärenden varit många, vilket ger att intäkterna klart 
överskrider budget, men å andra sidan har personalkostnaderna stigit for att klara 
handläggningen. 
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3. Miljöavdelningen +156 tkr 
Miljöavdelningen gör ett överskott med anledning av att årets personalkostnader 
underskrider budget. Detta beror på föräldraledighet, vård av sjuka barn samt tillfällig 
sjukdom hos personal. Miljöavdelningen tillsätter inga tillfälliga vikarier i samband med 
koliare ledighet, så därfår minskar kostnaderna får avdelningen. 

10.3 Investeringsredovisning 

T kr Bokslut Budget Bokslut Budget-
Not 2013 2014 2014 avvikelse 

Datorer -18 -15 -20 -5 

10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Bygg- och miljöförvaltningen har 2014 haft en investeringsram om 15 tia' avseende 
inköp av datorer. Behovet var större än så och därför har överskridande uppstått. 
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~HÅBO 
"'-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 10 BMN 2015/5 

Uppföljning av plan för internkontroll 2014 

Sammanfattning 
Tillståndsnämnden tog 2014-05-05 § 36 beslut om plan for intern kontroll 
for verksamhetsåret 2014. En uppföljning av planen har utförts, vilken 
bifogas. 

Mot bakgrund av att bygg- och miljöförvaltningen var ny som förvaltning 
från och med den l januari 2014 var detta den forsta planen for intern 
kontroll som upprättades for förvaltningens samlade verksamheter. Det var 
ett 15-tal arbetsmoment och rutiner där det bedömdes att ett visst 
utvecklings- och kontrollbehov fanns. Några av de mest angelägna 
områdena hetsade kring bisysslor, avtalstrohet, arbetsmiljöarbetet, avslut av 
gamla ärenden och kvalitetssäkra handläggning gällande olovliga bygg- och 
strandskyddsärenden. 

Det kan konstateras att får drygt hälften av de olika rutinerna har efter 
kontroll och analys samt efterföljande åtgärd effektivare rutiner kunnat 
säkerställas. Det finns också ett antal rutiner där kontroll och analys återstår, 
och dessa kommer därfår att följa med in i planen får intern kontroll 2015. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av plan får intern kontroll for verksamhetsåret 2014 inom 
Tillståndsnämndens verksamhetsområden. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Uppföljning av plan for intern kontroll for 2014 inom 
Tillståndsnämndens verksamhetsområden godkänns. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Uppföljning Plan för intern kontroll: Tillståndsnämnden; 2014 

TN=Tillståndsnärnnden 

Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod 

Löner M/H Att rätt lön utbe- Personalansvarig Tydliggöra hur frånvaro/närvaro 
talas till rätt per- chef ska hanteras inom förvaltningen, 
son. vilket ansvar har medarbetaren re-

spektive chef. Belys koppling till 
flextidsrapportering. Samarbete 
med Personalfunktionen för kon-
troll genom stickprov. 

Bisysslor MIM Personalens Personalansvarig Informera all personal vid APT-
eventuella bi- chef träff om reglerna. Den som har bi-
sysslor ska vara syssla som faller under reglerna 
godkända av att chef ska godkänna ska lämna 
chef. sådan blankett för godkännande. 

Förteckning ska föras. 

Avtalstrohet M/H Inköp ska ske Personalansvarig Säkerställ att all personal är väl 
från upphandla- chef förtrogna med Upphandlingspoli-
de leverantörer cy och riktlinjerna samt förvalt-

ningens egna rutiner, där endast 
två st har befogenhet att beställa 
via Proceedo. 

Förvaltnings- stickprovskontroll av gjorda in-
ekonom köp. 

L=Låg 
M=Medel 
H=Hög 

Uppföljning 

upprättad 2014-04-25 
uppföljning 20 15-01-21 

På kontorsmöten har tydliggjorts vad som gäller vid 
frånvaro/närvaro. Vid behov har uppföljning gjorts 
individuellt. Personalansvariga chefer har enats om 
rutiner för att säkerställa att rätt frånvaro rapporte-
ras i Min Lön. 

Personalfunktionen har funnit att det finns en god 
kvalitetssäkring i förvaltningens lönehantering. 
Från och med 2015 kommer personalansvarig chef 
underlätta för personal genom att sjukanmäla i Min 
Lön fr.o .m. första sjukdagen. 

All personal har fått information om vad som gäller 
för bisysslor på ett kontorsmöte. Dessutom har i 
samband med höstens medarbetarsamtal informa-
tion om bisysslor tagits upp. Ingen av förvaltning-
ens personal har för närvarande sådan bisyssla som 
kräver godkännande av chef. 

Upphandlingschefen har deltagit på ett kontorsmöte 
för att informera om vad som gäller. Förvaltnings-
chefhar deltagit på särskild utbildningsdag. Inom 
förvaltningen har rutiner flnslipats för att säkerställa 
att det endast är två av medarbetarna som beställer 
via Proceedo. En av dessa är också s.k. superanvän-
dare inom Proceedo, och har därför erhållit riktad 
utbildning och stöd. Förvaltningen fick godkänt då 
upphandlingsenheten har utfört stickprov. 

l 



Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod Uppföljning 

Upphandling/inköp H/H Rutin for direkt- Personalansvarig säkerställ att all personal är väl Se ovan angående avtalstrohet 
upphandling chef fortrogen med rutiner for direkt-

upphandling när ramavtal saknas. Vid stickprov har inga brister hittats gällande faktu-
Förvaltnings- stickprovskontroll av faktura hur rornas dokumentation. 
ekonom upphandlingen/inköpet har doku-

menterats. 

Arbetsmilj öarbete L/H Ta fram Plan for Förvaltningschef Under året arbeta fram Plan for Under året har kontinuerligt arbete pågått med 
systematiskt ar- Bygg- och miljöforvaltningens framtagande, diskussion och forankring kring for-
betsmilj öarbete systematiska arbetsmiljöarbete i valmingens Plan for systematiskt arbetsmiljöarbete. 

nära samverkan med all personal. Det ska vara ett levande material och minst en gång 
Starta upp en samverkan med be- per år ses över vilka behov av uppdatering som 
rörda fackliga organisationer. Ut- finns. 
veckla APT-träffarna och låt ar-
betsrniljöfrågor bli en naturlig del Samverkansgrupp har startat upp fr.o.m. maj må-
enligt schema for årscykeL nad. Ungefår en gång per månad träffas gruppen. 

Rutiner och syfte finns beskrivet for mötesforumet 

Arbetsplatsträffarna, APT, genomfors kontinuerligt, 
minste en gång per månad. Det är en for Bygg, en 
for Miljö och en for Staben. Rutiner och syfte finns 
beskrivet for mötesforumet 

Dokumenthante- LIM Ta fram doku- Personalansvarig Se över tidigare uppgifter i Miljö- Arbetsgrupp är utsedd, och uppstartsmöten har hål-
ringsplan menthante- chef och tekniknämndens dokument- lits. Förslag till Arkivplan finns framtagen. Samti-

ringsplan for hanteringsplan rörande Bygg- och digt som det inte har kunnat prioriteras tillräckligt 
Bygg- och mil- miljöforvaltningens verksamhets- med tid for att komma i mål med arbetet, har ett ar-
jöforvaltningen områden. Uppdatera och ställ bete påbörjats centralt i kommunforvaltningen med 

samman i en ny plan. fomyelse av dokumenthanteringsplan, och forvalt-
ningens grupp har funnit det värt att invänta det ar-
betet. 

-- - - · -
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Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod UppfOljning 

Avslut av gamla H !H Ärende ska inte Bygglovchef Med jämna mellanrum ta fram lis- Under året har arbete pågått med att avsluta äldre 
ärenden vara öppet som Miljöchef tor per handläggare med öppna, ärenden. Det är en stor volym ärenden som har l 

pågående mer än pågående ärenden som är äldre än kunnat avslutas, då många egentligen har varit av-
ett år, annat än i ett år. Gå igenom dessa listor i slutade men inte avregistrerade i ärendehanterings-
undantagsfall. lämpligt forum. Arbeta kontinuer- programmet. 

ligt med att avsluta gamla ären-
den. Miljöavdelningen har avslutat ca 400 ärenden och 

har vid årets slut 182 pågående ärenden. Byggav-
Vid årets slut ska samtliga kvarva- delningen har f.n. nästa 3000 registrerade öppna 
rande ärenden inkomna 2013 och ärenden. Det stora flertalet av dessa byggprojekt är 
tidigare redovisas i TN med åtföl- avslutade, men då fastighetsägaren inte har begärt 
jande förklaring om varför ärendet slutbesked har därför ärendet inte heller avslutats. 
är öppet. Många ärenden har kunnat avslutas under hösten, 

men arbetet fortsätter 2015. 

Handläggning av H/H Effektivisera Bygglovchef Ta fram rutin och se över mallar Kvalitetsarbetet med handläggning av olovliga 
olovliga ärenden och kvalitetssäk- för handläggning av olovliga ärenden har inte prioriterats. Det arbete som har 

ra handlägg- ärenden. Förankra väl så att god startat upp inom förvaltningen med revidering av 
ningen. Korta intern samsyn i handläggning er- mallar för tjänsteskrivelser generellt kornmer att bi-
handläggnings- hålls. dra till kvalitetssäkring även av olovliga ärenden. 
tiden. Processkartläggning får skjutas till2015. 

Strandskydd, H/H Effektivisera Bygglovchef Ta fram rutin och se över mallar Under året har medarbetare vid olika tillfållen del-
dispens och tillsyn och kvalitetssäk- Miljöchef för handläggning av dispens inom tagit i utbildning inom området. Processkartlägg-

ra handlägg- område för strandskydd. Utveckla ning påbörjades under december månad, och beräk-
ningen. Korta rutinen vid tillsyn, då brott mot nas fortgå under våren 2015. Det arbete som har 
handläggnings- strandskyddslagstiftningen har startat upp inom förvaltningen med revidering av 
tiden. skett. Förankra väl så att god in- mallar för tjänsteskrivelser generellt kommer att bi-

tern samsyn i handläggning er- dra till kvalitetssälaing även av strandskyddsären-
hålls. dena. Arbetet planeras att fortgå även en bit in i 

nästa verksamhetsår. 
- - L__ ---- - ----·-· --- -- --- --- - ---- __ L__ _ - --
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\Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod Upplöljning 

Protokoll på web- MIM Kallelse och ~änrrndsekreterare Ta fram rutin för att säkerställa Från och med augusti månads nänrrndsammanträde 
ben protokoll ska PUL-granskning av kallelse och så finns protokollen på webben. En förutsättning 

finnas på web- protokoll. Till höstterminen ska har varit att FUL-granskningen har kunnat lösas på 
ben kallelse o protokoll finnas på ett smidigt sätt. 

w ebben. 

~yckeltal och vo- MIL Smarta nyckeltal Bygglovchef Se över nuvarande mått i kombi- Har inte prioriterats, och därför kommer behovet att 
lymmått och volymmått Miljöchef nation med att ta fram nya som se över nyckeltal och volymmått kvarstå även under 

belyser verksamhetens effektivitet 2015. 
och som kanjämföras med andra 
kommuner. Ska kunna ligga till 
grund inför nytt verksamhetsår 
2015. Samarbete med !örvalt-
ningsekonom. 

Taxor MIM Rätt utformad Bygglovchef Se över nuvarande taxor gällande Resultatet av översynen av taxorna inom miljöom-
taxa Miljöchef myndighetsutövning inom Miljö- rådet är att det nu finns en ny livsmedelstaxa, samt 

balken, Livsmedelslagen och att timtaxan har blivit ändrad gällande prövning och 
Plan- och bygglagen. Syftet är tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
dels att anpassa taxa till de kost- områden. Båda dessa förändringar gäller fr.o.m. 111 
nader vi har för att handlägga de 2015. 
olika ärendetypema, dels att tillse 

Översynen av bygglovtaxan är påböijad, men att timtaxorna är korrekta och kan 
indexuppräknas. EV reviderad kommer att kunna avslutas först nästkommande år. 
taxa ska kunna gälla från och med Ett resultat av översynen är ändock att det finns be-
januari 2015. hov av att revidera taxan. 

Tillgänglighet M/H Förbättra till- Bygglovchef Se över hur på bästa sätt förbättra Telefontiden har utökats till att omfatta tre förmid-
gängligheten tillgängligheten, så att sökande dagar per vecka. Under 2014 ordnades vid fyra 
inom bygglov upplever det enkelt att få den in- kvällar "öppet hus på Byggavdelningen" vilket upp-

formation de behöver när de vill. fattades mycket positivt av berörda medborgare. En 
Samtidigt som det ska finnas ba- närmare och mer kontinuerlig kontakt med Kon-
lans och tid för handläggning. taktcenter har upprättats. 
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Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod Uppföljning 

Hissar med bostads- MIM Upprätta servi- Handläggare bo- Upphandla i konkurrens service- Översynen har påbörjats och det har konstaterats att 
anpassningsbidrag ce- och besikt- stadsanpassnings- avtal för hissar och lyftanordning- det finns gällande avtal som behöver sägas upp för 

ningsavtal med bidrag ar med en leverantör samt besikt- att kunna göra en förnyad upphandling i konkur-
leverantör nings-avtal med en ackrediterad rens. Dessa uppsägningstider ska nu bevakas. Re-

leverantör. Ta fram rutiner för ar- dan nu har rutiner kunnat förbättras gällande kopp-
hetsgången gällande installation lingen mellan installation och senare service. 
och service av hissar och lyftan-
ordningar. 

Plan för internkon- M/H Uppföljning av Förvaltningschef Ansvariga för de olika rutinerna Planen för internkontroll har varit levande under 
troll föreliggande har att genomföra de olika upp- året. Dock har inte alla rutiner till fullo blivit slut-

Plan för intern- dragen som planen anger i god tid förda. Det förklaras dels av att planen kunde tas 
kontroll. innan redovisning ska ske. Bred fram först en bra bit in på verksamhetsåret, dels av 

delaktighet och dialog inom för- att det är förhållandevis många rutiner som har lyfts 
valtningen är en förutsättning. fram för kontroll. Ungefår hälften av dessa kan 
Uppföljning ska göras enligt an- bockas av och sägas vara slutförda för den här 
given frekvens och rapporteras till gången, medan resten f'ar leva kvar i 2015 års plan 
Tillståndsnämn den. för internkontrolL 

--- - - -------- -
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 11 BMN 2015/6 

Plan för internkontroll 2015 inom bygg- och miljöförvaltningen 

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

I reglementet stadgas bland annat att samtliga nämnder va1je år ska anta en 
särskild plan fcir uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret fcir att 
tillse att det finns en god intern kontroll, medan nämnderna har det yttersta 
ansvaret fcir den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Förvaltningschefen har att samordna arbetet inom fcirvaltningen. 

Det är vatje nämnds skyldighet att löpande fcilja upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska minst 
två gånger per år, dels i samband med delårsrappmt dels i samband med 
årsredovisningens upprättande rappmtera resultatet från uppfciljningen av 
den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram 
ett forslag till plan fcir intern kontroll gällande Bygg- och miljönämndens 
ansvarsområde fcir verksamhetsåret 2015. 

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

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillfcirlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreshifter, riktlinjer och andra 
instruktioner. 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

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

Internkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som 
baseras på de processer/rutiner som finns inom berörd nämnd/förvaltning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.100 



f'll HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 11 BMN 2015/6 

Vid riskbedömningen är utgångspunkten att bedöma sannolild1eten for att 
fel uppstår, medan konsekvensbedömningen utgår från de politiska, 
ekonomiska, mänskliga och tekniska effekter som kan uppstå vid fel. Vid 
bedömning av effekter vid fel vägs följande faktorer in: 

• Ekonomiska effekter (såväl fonnögenhetsforluster som felaktiga 
räkenskaper) 

• Effekter for den enskilde personen (arbetstagaren eller 
kommuninvånaren) 

• Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte 

• Effekter på attityden till kontrollkulturen 

• Ineffektiva arbetsrutiner 

Plan för intern kontroll 2015 
Inför verksamhetsåret 2014 var bygg- och miljöförvaltningen ny som egen 
förvaltning, och den plan for intern kontroll som antogs for 2014 var den 
forsta for förvaltningen. Det var ett 15-tal rutiner som beslöts kontrolleras 
och följas upp. Av den uppföljning som nu redovisas till nämnden framgår 
att drygt hälften av rutinerna är genomförda fullt ut. De rutiner som inte 
hunnit bli klara föreslås tas med i planen for 2015. 

Förvaltningen har därfår med beaktande av uppföljningen av 2014 års plan 
tagit fram ett forslag till plan får intern kontroll gällande verksamhetsåret 
2015. Ett antal arbetsmoment och rutiner där det finns ett visst utvecklings
och kontrollbehov har identifierats. En risk- och konsekvensanalys (R/K) 
har genomforts där risk respektive konsekvens har bedömts utifrån låg, 
medel eller hög nivå på risk och konsekvens. 

Metod for att gå tillväga att kontrollera respektive rutin besia"ivs liksom vem 
som är ansvarig och när resultat ska redovisas till vem. Förvaltningschefen 
har det övergripande ansvaret for att upprätthålla en god intern kontroll, och 
har också ansvaret att löpande rapportera till nämnden hur den interna 
kontrollen fungerar. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att upprättat forslag till plan for 
intern kontroll gällande verksamhetsåret 2015 tar upp de mest prioriterade 
områdena där det är av stor vikt att utveckla och säkra rutin respektive 
genomfåra en adekvat kontroll. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 11 BMN 2015/6 

Beslutsunderlag 
Plan får intern kontroll för verksamhetsåret 2015 inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden. 
Tjänsteshivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Upprättat fårslag till Plan får intern kontroll får 2015 inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden godkätms. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kornmunstyrelsen 
Kommlmrevisionen 
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Plan för intern kontroll: Bygg- och miljönämnden; 2015 L=Låg 

BMN=Bygg- och miljönämnd 

Rutin RIK Kontrollmål 

A vs lut av gamla H/H Ärende ska inte 
ärenden vara öppet som 

pågående mer än 
ett år, annat än i 
undantagsfall. 

Arkiv H/H Effektivt arkiv 

Dokumenthante- LIM Ta fram doku-
ringsplan menthan te-

ringsplan för 
Bygg- och mil-
j öfårvaltningen 

--

Ansvarig 

Bygglovchef 
Miljöchef 

Bygglovchef 
Miljöchef 

Personalansvarig 
chef 

Metod 

M=Medel 
H=Hög 

Under 2014 påhöljades arbetet med avslut av 
gamla ärenden, och stor volym äldre ärenden 
kunde avslutas. Bedöms dock angeläget att 
fortsätta metodiskt med rutinen. 

Medjämna mellanrum ta fram listor per hand-
läggare med öppna, pågående ärenden som är 
äldre än ett år. Gå igenom dessa listor i lämp-
ligt forum. Arbeta kontinuerligt med att avsluta 
gamla ärenden. 

Vid årets slut ska kvarvarande ärendevolymer 
inkomna 20 14 och tidigare redovisas i BMN 
med åtföljande förklaring om varfår ärendena 
är öppna. 

Rensa och gallra i arkivskåpen i syfte att säker-
ställa tillräckligt utrymme och god ordning och 
reda. Rutin ska tas fram får hur akter fårvaras 
kopplat till ny dokumenthanterings-och gall-
rings plan. 

Se över tidigare uppgifter i Miljö- och teknik-
nämndens dokumenthanteringsplan rörande 
Bygg- och miljöförvaltningens verksamhets-
områden. Uppdatera och ställ samman i en ny 
plan. Förslag till Arkivplan upprättades 2014. 

upprättad 2015-01-14 

UppfOljning 



Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod Uppföljning 

Handläggning av H/H Effektivisera Bygglovchef Ta fram rutin och se över mallar för handlägg-
olovliga ärenden och k:valitetssäk- ning av olovliga ärenden. Förankra väl så att 

ra handlägg- god intern samsyn i handläggning erhålls. 
ningen. Korta 
handläggnings-
tiden. 

Strandskydd, H/H Effektivisera Bygglovchef Ta fram rutin och se över mallar för handlägg-
dispens och tillsyn och kvalitetssäk- Miljöchef ning av dispens inom område för strandskydd. 

ra handlägg- Utveckla rutinen vid tillsyn, då brott mot 
ningen. Korta strandskyddslagstiftningen har skett. Förankra 
handläggnings- väl så att god intern samsyn i handläggning er-
tiden. hålls. Uppdraget påbörjades under 2014, och 

slutförs under första halvåret 2015. 

Digital ärendehan- L/L Ta fram en plan Bygglovchef Under året ta fram en plan för införande av di-
tering bygglov för införande av gital ärendehantering av samtliga ärendetyper 

digital ärende- kopplat till bygglov. Från och med 2016 ska 
hantering ärendehanteringen ske digitalt. 

Tillgänglighet M/H Förbättra till- Bygglovchef Se över hur på bästa sätt förbättra tillgänglighe-
gängligheten ten, så att bygglovssökande upplever det enkelt 
inom bygglov att få den information de behöver när de vill. l 

Samtidigt som det ska finnas balans och finnas 
tid för handläggning. 

Nyckeltal och vo- MIL Smarta nyckeltal Bygglovchef Se över nuvarande mått i kombination med att l 

lymmått och volymmått Miljöchef ta fram nya som belyser verksamhetens effekti-
i 

vitet och som kanjämföras med andra kornmu-
ner. Ska kunna ligga till grund inför nytt verk-
samhetsår 2016. Samarbete med förvaltnings-
ekonom. 

- ---L__ ______ - ---- --

2 



Rutin R/K Kontrollmål Ansvarig Metod Uppföljning 

Taxor MIM Rätt utformad Bygglovchef Se över nuvarande taxor gällande myndighets-
taxa Miljöchef utövning inom Miljöbalken och Plan- och 

bygglagen. 

Hissar med bostads- MIM Upprätta servi- Handläggare bo- Säg upp gällande avtal för att kunna göra en 
anpassningsbidrag ce- och besikt- stadsanpassnings- förnyad upphandling i konkurrens vad gäller 

ningsavtal med bidrag serviceavtal för hissar och lyftanordningar med 
leverantör en leverantör samt besiktnings-avtal med en 

ackrediterad leverantör. Ta fram rutiner för ar-
hetsgången gällande installation och service av 
hissar och lyftanordningar. 

IT -säkerhet H/M Ta fram doku- Förvaltningschef Göra en översyn av och anpassa förvaltningens 
mentation kring dokumentation kring IT -systemen och klargöra 
IT -system och roller, samordning, säkerhetsaspekter, utveck-
ansvar tingsbehov och liknande. Arbetet ska ha sin ut-

gångspunkt i övergripande riktlinjer och policy 
inom IT och informationssäkerhet 

W ebbinformation M/H Utvecklad och Bygglovchef Se över informationen på webben i syfte att ut-
uppdaterad in- Miljöchef veckla och uppdatera informationen. Mottot 
formation på Berörd handläg- ska vara att förenkla för läsaren samtidigt som 
we b ben. g are informationen ska vara korrekt och tydlig. Fler 

länkar för att kunna läsa mera samt fler e-
tjänster eftersträvas. 

Synpunktshantering H/M säkerställa att ~ämndsekreterare Synpunktshanteringen ska underlätta för invå-
synpunkter han- narna att ge återkoppling till kommunen hur de 
teras korrekt upplever service/åtaganden. Synpunkter kan 

komma via webben, telefon, e-post, besök eller 
på annat vis. Rutiner behöver tas fram för att 
tydliggöra vilka synpunkter som ska samman-
ställas och återkopplas till nämnd 2 ggr/år. 

-

3 



Rutin RIK Kontrollmål Ansvarig Metod Uppföljning 

Plan för intern.kon- M/H Uppfoljning av Förvaltningschef Ansvariga för de olika rutinerna har att genom-
troll foreliggande föra de olika uppdragen som planen anger i god 

Plan for intern- tid innan redovisning ska ske. Bred delaktighet 
kontroll. och dialog inom forvaltningen är en forutsätt-

ning. Uppföljning ska göras enligt angiven fre-
kvens och rapporteras till BMN. 

- -- -
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 12 BMN 2015/7 

Aterrapportering av avslut av gamla ärenden enligt 2014:års 
plan för internkontroll 

Enligt 2014:års plan for internkontroll som antogs av Tillståndsnämnden 
den 5 maj 2014 så skulle bygg- och miljöförvaltningen arbeta kontinuerligt 
med att avsluta gamla ärenden. Vid årets slut ska en beslaivning av 
kvarvarande ärenden inkomna 2013 eller tidigare redovisas till nämnden 
med en foridaring om varför ärendena är öppna. 

Miljöavdelningen 
I bötjan av 2014 hade miljöavdelningen ca 600 pågående ärenden som var 
inkomna 2013 eller tidigare. Under året har avdelningen arbetet metodiskt 
med att handlägga och avsluta så många av dessa ärenden som möjligt. 
Resultatet är att miljöavdelningen i slutet av 2014 hade 182 pågående 
ärenden som är inkomna 2013 eller tidigare. 

Nedanstående tabell visar fordelningen av ärendetyp av de ärenden som 
fmtfarande är pågående. 

Ärendetyp Antal ärenden 

Enskilda avlopp 133 

Strandskydd 13 

Tillsyn miljöskydd 7 

Potentiellt förorenade områden 7 

Inomhusmiljö kommunala lokaler 7 

Nedskräpad tomt 6 

Bullerärenden 3 

Livsmedel 3 

Övrigt 2 

Totalt antal 182 

Den övervägande delen av dessa ärenden,l33 stycken, rör enskilda 
avloppsanläggningar. Majmiteten av dessa handlar om fastigheter där 
avloppstillsyn har utförts och där avloppsanläggningen har dömts ut och 
måste åtgärdas. 

A v strandskyddets 13 ärenden så har 11 av dessa initierats av en person som 
vid ett tillfälle inkom med ett klagomål rörande Il olika fastigheter i 
Hagviksstrand. Efter många utredningar har miljöavdelningen nu kunnat 
konstatera att i de aktuella detaljplanerna för fastigheterna så är 
strandskyddet upphävt. Det handlar dock om privatisering av områden som i 
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detaljplanen är benämnd som allmän platsmarlc Miljöavdelningen har 
utifrån miljöbalken ingen direkt rådighet över detta men planerar till 2015 
att tillsammans med byggavdelningen gå ut med information till berörda 
samfålligheter om vad som gäller for dessa områden. 

Vad gäller ärendena som handlar om miljöskyddstillsyn så är ett överklagat 
och ligger hos mark- och miljödomstolen. I övrigt finns pågående ärenden 
som är något mer komplicerade än vanligt och där utredningar pågår om 
vilka laav som ska ställas på verksamheterna. Exempelvis handlar ett ärende 
om vilka åtgärder som behöver vidtas på en oljeavskiljare vid en biltvätt och 
ett ärende innefattar en utredning om en mindre verksamhet som demonterar 
bilar ska auktoriseras som bilskrot eller inte. 

Utredningar av potentiellt fororenade områden initierats bland annat när 
verksamheter lägger ner. Utredningarna tenderar många gånger att ta 
forhållandevis lång tid då de oftast är komplicerade och kan kräva flera 
utredningssteg av både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Exempel 
på pågående ärenden är nedläggningen av Chemetall, nedläggningen av S:t 
Eriks samt utredningar i anslutning till ägarbytet av Lillsjöns Trädgård. 

Miljöavdelningen har flertalet pågående hälsoskyddsärenden som handlar 
om inomhusmiljön i kommunala byggnader. De aktuella byggnaderna är 
Västerängsskolan, Jan Fridegård, Skeppsgården, Gymnasiesärslcolan, Gröna 
Dalenskolan, Slcörby fårskola och simhallen. Det är huvudsakligen 
kommunens fastighetsenhet som ansvarar for inomhusmiljön i dessa 
byggnader. Miljöavdelningen tar emellanåt emot ldagomål gällande 
inomhusmiljön från själva verksamheterna och har en dialog med 
fastighetsenheten gällande bedömningar, utredningar och åtgärder som 
fastighetsenheten behöver göra. Hur lång tid ärendena tar hänger 
huvudsakligen ihop med hur fo1i fastighetsenl1eten agerar och 
miljöavdelningen är den part som foljer upp, påminner samt forelägger om 
utredningar och åtgärder när så behövs. 

Miljöavdelningen har sex ärenden som handlar om nedskräpade tomter. I 
alla ärenden har avdelningen fletialet gånger ställt krav på uppstädning men 
utan resultat. I ett ärende har fastighetsägaren nu begärt vräkning hos 
kronofogden då nedskräparen är en hyresgäst och miljöavdelningen 
avvaktar på kronofogdens agerande. I ett ärende håller miljöavdelningen på 
att kommunicera ett forslag på vitesforeläggande. I ett annat ärende fattade 
Tillståndsnämnden beslut om ett vitesforeläggande i höstas och 
miljöavdelningen har nu tagit hjälp av en delgivningsman då avdelningen 
inte har lyckats med delgivningen. Miljöavdelningen kommer även att anlita 
en delgivningsman i ett ytterligare ärende då delgivningen även där har varit 
problematisk. 
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Bullerärenden kan många gånger vara komplicerade och häva tidskrävande 
utredningar av buller- och akustikexpe11er. De pågående bullerärendena 
handlar om buller vid ICA:s lager, Combimix samt återvinningscentralen. 

Tre av ärendena är livsmedelsärenden. I två av dessa ärenden har 
miljöavdelningen åtalsanmält misstänkt otillåten livsmedelsverksamhet men 
ännu inte fått något besked från polisen i ärendena. 

Byggavdelningen 
Byggavdelningen har idag totalt 2963 registrerade öppna ärenden. De flesta 
ärenden tillkomforeden 2 maj 2011, då den nya plan- och bygglagen 
bötjade gälla. Det medförde att leravet på slutbesked skärptes for ett påbörjat 
byggprojekt efter fem år. 

Merparten av dessa äldre ärenden är förmodligen sedan länge avslutade 
byggprojekt, men fastighetsägaren har aldrig begärt slutbevis. Under 2014 
påbö1jades en genomgång och stängning av Byggavdelningens ärenden 
äldre än 2004. Under 2015 kommer en mer systematisk och snabbare 
stängning att ske av ärenden äldre än 2010. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Det arbete som har utförts under året for att gå igenom gamla öppna ärenden 
har varit framgångsrikt även om det fmifarande återstår många öppna 
ärenden. Att mtinen har tagits upp i planen for intern kontroll har dels 
medfort att många ärenden har kunnat avslutat korrekt, och dels att 
medvetenheten om vikten av att avsluta har ökat hos fOrvaltningen. Mot den 
bakgrunden fOreslås rutinen finnas med även i planen fOr intern kontroll 
under 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att 

l. Godkänna upprättad återrappmiering av avslut av gamla ärenden enligt 
2014:års plan for internkontrolL 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Yttrande över plansamråd, tillägg till byggnadsplan K48 för 
fastigheter Broby 2:123-2:128, i Bålsta tätort, Håbo komun 

Sammanfattning 
Kommunarkitekten presenterade den forestagna ändringen och menade att 
Bygg- och miljöförvaltningen inte hade något att erinra atmat än att syftet 
med planändringen skulle fmmuleras tydligare. 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutade att delegera till Bygg- och 
miljöforvaltningens chef att fårdigställa yttrandet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöforvaltningen 
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Synpunktsrapportering per 31 december 2014 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 reviderad policy for 
synpunktshantering. Syftet med synpunktshanteringen är dels att tydliggöra 
brister i den kommunala servicen får att kunna åtgärda dessa så att brukarna 
känner att de står i fokus, och dels att ta tillvara de kommuninvånare som 
har intresse av att vara delaletiga i kommunens verksamhetsutveckling. 
Dessutom ska det ge såväl tjänstemän som politiker återkoppling på vad 
våra kommuninvånare tycker och hur de upplever kommunens service och 
åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom forslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomfårda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rapportering ske till bygg- och miljönärnnden. Det är i 
samband med delårsbokslut per sista augusti samt i samband med 
årsbokslutet. 

Det är sju synpunkter som har inkommit under 2014 från 
synpunktshanteringen via kommunens webb där det finns särskild tjänst for 
detta. Förvaltningen har en mycket aktiv kommunikation med invånare och 
fåretagare, men oftast gäller det deras individuella ärende. Det är också 
vanligt forekommande med frågor som gäller får specifik fastighet, vilket 
tillstånd behövs och så vidare. Sådan kommunikation finns inte anledning 
att redovisa i denna synpunktshantering. 

Det finns med säkerhet mer övergripande och allmänt hållna synpunlcter 
som kommer tjänstemän tillhanda, men som inte alltid diariefors som sådan 
synpunkt som egentligen är avsikten enligt policyn for synpunktshantering. 
Därfår kommer fårvattningen att se över mtinerna for att Idargöra 
hanteringen av den typen av synpunkter som inkommer via samtal, besök, 
brev, e-post eller på annat sätt. Översyn av rutin for synpunl<tshantering har 
tagits med i planen får bygg- och milj ö nämndens interna kontroll 2015. 

Beslutsunderlag 
Rapport, sammanställning, daterad 2015-01-21 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden noterar inkomna synpunkter och utfårda 
åtgärder som delgiven och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 
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Hid Händelse Datum 

2014.393 Handling, 2014-07-26 
SYNPUNKT 

2014.39 1 Handling, 2014-09-15 
SYNPUNKT 

2014.332 Handling, 2014-08-29 
SYNPUNKT 

2014.224 Handling, 2014-05-26 
SYNPUNKT 

20 14.198 Handling, 2014-04-07 
SYNPUNKT 

Redovisning av synpunkter i samband med helårsbokslutet år 2014 

Rapport, sammanställning får perioden 2014-01-0 l - 2014-12-31 

Info 

KLAGOMÅL - Frekvensen av vattenprovtagningen vidEkillabadet är låg, >>PuLskydd<< 

FÖRSLAG- Önskemål om att kommunen ska subventionera radonmätningar samt att 
kommunen ska ta ett större ansvar vid sprängningar och nybyggnation då radonhalterna kan 
öka vid sprängningar, >>PuLskydd<< 

KLAGOMÅL- Det finns för många master i Bålsta. Kommunen borde se över räckvidden 
och begränsa antalet., >>PuLskydd<< 

KLAGOMÅL - Aktiviteter såsom circus och tivoli på Gröna Dalens grusplan medför 
störande ljud både på dagen och på natten., >>PuLskydd<< 

KLAGOMÅL - Person som bor vid Rungården är störd av buller då en traktor lämnar grus 
nära lägenheten på natten., >>PuLskydd« 

Notering 

Datum: 2015-01-21 1(1) 

Dnr 2015/8 
Nr 2015.18 

Å T GÄRD-Miljöavdelningen har svarat att 
enligt Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter ska minst tre prover tas under 
en badsäsong och vid Ekillabadet sker fem 
provtagningar under sommaren 2014. Vid 
otjänliga prover tas extraprover men inga 
prover har varit otjänliga vid Ekillabadet 
denna säsong. 

Å T GÄRD- Miljöavdelningen håller på att 
se över om kommunen kan göra en 
upphandling gällande radonmätningar. Vad 
gäller sprängningar så tar vi med oss 
synpunkten inför kommande arbete och 
rutiner. 

Å T GÄRD- Miljöavdelningen har svarat 
att avdelningen följer 
strålsäkerhetsmyndighetens ståndpunkt om 
att mobilstationer och trådlösa nätverk inte 
utgör någon hälsofara för allmänheten. 
strålskyddsmyndigheten säger vidare att 
mobiltelefoner är en större källa till 
exponering för allmänheten än 
mobilbasstationer. Om antalet basstationer 
minskar så behöver mobiltelefonerna 
använda högre effekt för att få samma 
kontakt med basstationen, vilket ökar 
exponeringen hos den som ringer. 

ÅTGÄRD- Gatuenheten beslutar om 
denna markupplåtelse och nästa gång 
kommer gatuenheten att samråda med 
miljöavdelningen så att det formuleras krav 
på tider och bullernivåer. 

Å T GÄRD - Miljöavdelningen har ställt 
frågan till den klagande om hur frekvent 
förekommande detta är men har inte fått 
något svar. 



2014.509 Handling 20 14-12-04 
SYNPUNKT 

2014.508 Handling 2014-12-04 
SYNPUNKT 

KLAGOMÅL- Görs något for att sänka bullret från E18 som stör väldigt mycket. 
>>PuLskydd<< 

KLAGOMÅL- Frågor om planeringen i Draget. Ska sandtaget i Draget återställas och vad 
ska man göra åt sandtaget längs gamla landsvägen. >>PuLskydd<< 

ÅTGÄRD- Miljöavdelningen har 
informerat den klagande om att bullret från 
E 18 vid fastigheter i Håbo är väl utrett och 
att det sannolikt inte är möjligt att kräva 
åtgärder av Trafikverket Då det är 
Trafikverket som har ansvaret for att utreda 
bullret vid den klagandes fastighet bör han i 
forsta band vända sig dit. Om den klagande 
efter det är missnöjd med Trafikverkets 
svar kan han kontakta miljöavdelningen. 

Å T GÄRD - Miljöavdelningen har svarat att 
en del av täkterna är i drift och att den 
kommer att efterbehandlas när täkten 
avslutas senast 2017. 

Planavdelningen har svarat att byggnaderna 
i Draget följer gällande detaljplan men 
planen skulle behöva en generell 
modernisering/uppfräschning. 
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Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2014 

Ärende 
Tillståndsnämnden fastställde miljöavdelningens tillsynsplan for 2014 den 
27 januari 2014. Enligt Miljötillsynsforordningen (SFS 2011: 13) samt EG
forordningen (m 882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel är den 
myndighet som ansvarar får användningen av tillsynsmyndighetens resurser 
även ansvarig for att folja upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

Miljöavdelningen har gjort en utvärdering av 2014:års tillsynsplan vilken 
bifogas denna tj änstesla-ivelse. Merparten av tillsynsplanen har blivit utford. 
Tillsynen av enskilda avlopp hanns dock inte med enligt planen vilket 
berodde på att avloppshandläggaren var tjänstledig under del av året och 
vikarien som inte hade samma långa arbetserfarenhet kunde inte utfara 
tillsyn i planerad talet. Bygg- och miljöforvaltningen bedömer dock att det 
över lag har utfårts en acceptabel tillsyn under 2014. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan for 2014 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-20 

Beslut 

l . Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna utvärderingen av 
miljöavdelningens tillsynsplan for 2014. 

Beslutsexpediering 
Miljöavdelningen 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljöavdelningen 
Marie Eidestedt, miljöchef 
0171-525 51 
marie.eidestedt@habo.se 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2014 

I denna skrivelse presenteras en översiktlig utvärde1ing av det utförda till
synsarbetet under 2014 jämfört med det planerade arbetet i tillsynsplanen 
som fastställdes av Tillståndsnämnden den 27 januari 2014. 

Övergripande siffror 
Under 2014 påbötjades 699 ärenden på miljöavdelningen. Det utfårdes 279 
inspektioner och sluevs 341 delegationsbeslut under året. Sammanlagt hand
lades 46 ldagomål. 

Miljöskydd 
Totalt har 55 inspektioner utförts inom miljöskyddsområdet Detta inklude
rar bland annat tillsyn av 20 stycken tillståndspliktiga och/eller anmälnings
pliktiga verksamheter. 

Vad gäller utredning av potentiellt fårorenade områden så har miljöavdel
ningen arbetat vidare med Svenska skogsplantor där kav har ställts på verk
samheten att göra en riskanalys. Miljöavdelningen har även ställt krav på 
fastighetsägaren får den nedlagda deponin Viåsen att göra en översiktlig 
markundersökning. Enligt tillsynsplanen så skulle miljöavdelningen även ha 
arbetat vidare med utredningen kring den nedlagda deponin i Draget men 
det har inte gjorts. Det beror på att den medarbetare som ansvarar detta arbe
te har varit fåräldraledig under en del av året och vikarien hade inte tillräck
lig kompetens gällande förorenade 01måden får att utföra arbetet. 

Enligt tillsynsplanen skulle miljöavdelningen bedriva tillsyn av de tolv lant
bruk som odlar minst 40 ha mark i kommunen med fokus på lantbrukens 
växtodlingsplaner. Denna tillsyn har initierats men inte slutförts såsom det 
var planerat. Det beror på att miljöavdelningen under året fick käm1edom 
om att Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen under 2015 ska driva ett 
nationellt tillsynsprojekt inom lantbruket och miljöavdelningen ser en vinst i 
att samordna sin tillsyn med detta projekt. 

Miljöavdelningen har beddvit tillsyn över kommunens tandvårdsverksam
heter genom att granska hur hanteringen av amalgam sker. Sintsatserna är 
att verksamhetema har väl inarbetade rutiner gällande detta och att amal
gamhanteringen sker tillfredsställande. 

I övrigt har den operativa miljöskyddstillsynen bland annat bestått av hand
läggning IG'ing nya verksamheter, granska årliga köldmedierapporter och 
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handlägga klagomålsärenden. Vanligt förekommande klagomål har rört 
skrotbilar och nedsla:äpning. 

Hälsoskydd 
Under 2014 har miljöavdelningen medverkat i Socialstyrelsen nationella 
tillsynsprojekt med fokus på ventilation och städning i skolor samt egenkon
troll inom dessa områden. Projektet stmtade under 2014 och kommer även 
att löpa på tmder 2015. Miljöavdelningen har under 2014 besökt ett antal 
skolor i kommunen och bedrivit tillsyn gällande ventilation och städning. 
De skolor som inte fick tillsyn under 2014 kommer få tillsyn 2015. 

Beträffande förskolorna så har miljöavdelningen skickat ut en enkät till 
verksamhetema. Enkäten innehöll frågor om verksamhetens vetskap om ut
förda radonmätningar och OVK:er, frågor om hur verksamheten övervakar 
sin inomhustemperaturer och hur de arbetar med solskydd mm. Miljöavdel
ningen har granskat svaren som visar att det finns att behov att fålja upp får
skolomas egenkontroll enligt miljöbalken tmder 2015. 

Förutom att bedriva tillsyn mot själva skol- och fårskoleverksamheterna så 
har miljöavdelningen under 2014 även bedrivit tillsyn mot Håbo kommun 
som fastighetsägare riktat mot ett antal skol- och fårskolelokaler. De lokaler 
som har varit aktuella är BCJF, Västerängen, Gröna Dalen, Ellensborg, 
skeppsgården och Junibacken. 

Miljöavdelningen har granskat analyssvar från vattenprovtagningar från 
kommtmens bassängbad samt strandbad under sommaren. Det har även 
gjorts tillsynsbesök vid samtliga bassängbad. 

Enligt tillsynsplanen skulle miljöavdelningen delta i Läkemedelsverkets na
tionella tillsynsprojekt gällande tillsyn av märlming av hårfärgningsmedel i 
butiker och hos frisörer. Miljöavdelningen har besökt ett antal frisörer och 
butiker rörande detta projekt och fårt dialog med verksamhetsutövare gäl
lande märlmingen. Upplägget på Läkemedelsverkets visade sig dock var 
mycket mer omfattande än vad miljöavdelningen hade rälmat med vilket 
gjorde att avdelningen inte fick tiden att gå ihop för att medverka fullt ut i 
projektet. 

Miljöavdelningen har bedrivit tillsyn av kommunens tre största privata fas
tighetsägares egenkontrolL Tillsynen innefattade granskning av bland annat 
rutiner får löpande kontroller samt rutiner får när klagomål från dom boende 
uppstår. 

Enligt tillsynsplanen skulle det utfåras inspektioner vid l 00 befintliga en
skilda avloppsanläggningar. Dock så har bara 63 befintliga enskilda avlopp 
fått tillsyn. Det beror på att den medarbetare som utfår avloppstillsynen var 
tjänstledig under fårsta halvan av året vilket har inneburit att en vikarie med 
mindre arbetserfarenhet har fått driva tillsynsarbetet Det var även en lucka 
på tjänsten på nästan två månader efter det att vikarien valde att sluta tills att 
den ordirratie medarbetaren kom tillbaka. 
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J övrigt har den operativa hälsoskyddstillsynen bland annat bestått av hand
läggning av tillstånd for nya enskilda avlopp, handläggning av tillstånd for 
bergvärme samt handläggning av klagomålsärenden. Vanligt förekommande 
klagomål har vatit buller, eldning i tätbebyggt område, skällande hundar och 
lösspringande katter. 

Livsmedel 
Totalt fick 85 livsmedelsanläggningar tillsynsbesök. 

Enligt tillsynsplanen skulle miljöavdelningen under 2014 bedriva tillsyn av 
ett antal mindre livsmedelanläggningar som tidigare bedömts inte behöva 
återkommande tillsyn. Miljöavdelningen hade som avsikt att se om en ny 
bedömning kan vara aktuell eller om dessa verksamheter ska fortsätta ha 
samma låga tillsynsprioritering. Tio av dessa verksamheter fick dock aldrig 
tillsyn under 2014 så dessa verksamheter kommer att få tillsyn under 2015 
istället. 

Miljöavdelningen har bedrivit tillsyn av försäljning av kosttillskott på gym 
då det tidigare hade uppmärksammats att denna typ av livsmedelshantering 
inte fanns registrerad hos tillsynsmyndigheten. 

Enligt tillsynsplanen skulle miljöavdelningen delta i Livsmedelsverkets riks
projekt som handlade om att kontrollera att villkoren får påstådda närings
och hälsopåståenden uppfylls. En av miljöavdelningens huvudsakliga an
ledning till delta i projektet var att kornmunens enda livsmedelsinpektör 
skulle få fortbildning inom området samt att livsmedelsinspektören skulle 
kunna nätverka inom området och kunna lmyta kontakter vid utbildningsda
gar och upptaktsdagar. När det kom mer information om projektet under 
2015 visade det sig dock inte innefatta varken utbildningsdagar eller upp
taktsdagar utan enbatt ett kortare informationsdokument som mailade ut. 
Miljöavdelningen ansåg inte att samverksansprojektet var lika intressant 
längre då det inte innefattade så mycket kommunöversluidande samverkan 
och valde att avstå och prioritera tiden på annat. 

slutkommentarer 
Miljöavdelningens operativa tillsynsarbete har gått framåt inom avdelning
ens olika arbetsområden. En del saker i tillsynsplanen har dock inte blivit ut
förda. 

En problematisk faktor är de nationella tillsynsprojekten där miljöavdel
ningen inte alltid har så omfattande information om projekten vid den tid
punlct då underlaget for tillsynsplan ska tas fram. Det gör att en del projekt 
kan visa sig vara mer omfattande än den tid som har avsatts eller att en del 
projekt inte visar sig så intressanta då en detaljerad projektbeskrivning ges 
ut. Generellt sett så brukar miljöavdelningen ta chansen att forsöka medver
ka vid nationella och regionala tillsynsprojekt då de kan hjälpa små kom
muner med få inspektörer att hittare nya ingångar i arbetet samt att hitta 
samarbete med inspektörer i andra kommuner som handlägger samma frå
gor. Ett väldigt lyckat projekt under 2014 har varit Socialstyrelsen nationella 
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tillsynsprojekt med fokus på ventilation och städning i skolor samt egenkon
troll inom dessa områden. Vid miljöavdelningens tillsynsbesök har det även 
medverkat representanter från både verksamheten (oftast rektor), lokalvår
den samt fastighetsenheten. Projektet har bidragit till en ökad inblick och 
samsyn gällande ventilation och städning i skolor mellan flera av kommu
nens förvaltningar. 

Ett område som miljöavdelningen inte har tillräckliga resurser för att utföra 
tillsyn inom är de äldre enskilda avloppen. i Håbo kommun finns ca 900 
stycken enskilda avloppsanläggningar. Om miljöavdelningen ska bedriva 
tillsyn över alla äldre anläggningar till 2021 då Mälaren ska uppnå god 
ekologisk status enligt vattendirektivet så behöver avdelningen bedriva till
syn av 120 anläggningar per år. En viktig bit i detta arbete är dock även att 
se till att bristfålliga anläggningar som döms ut vidtar åtgärder och inkom
mer med nya tillståndsansölmingar. Under 2014 tog miljöavdelningen bara 
emot 24 tillståndsansölmingar för nya avlopp. Det finns ca 85 fastighetsäga
re vars enskilda avloppsanläggningar har dömts ut under 2012 och 2013 
men som inte har inkommit med nya tillståndsansölmingar i enlighet med 
miljöavdelningens anvisningar. Miljöavdelningen har dock inte tillräckliga 
resurser för att både utföra tillsyn över en stötTe mängd anläggningar samt 
följa upp arbetet och se till att de åtgärdas i enlighet med de anvisningar 
som ges. 
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Bygg- och miljönämnden har till uppgift att genom tillsyn verkställa prövning och kontroll 
som riksdag, regering och centrala myndigheter har preciserat i lagar, fårordningar respektive 
föreskrifter. Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att medborgare och verksamhetsutövare 
följer lagstiftningen. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar får tillsynen både inom miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens områden. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäla-as en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att fårändra och bruka naturen är fårenad med ett ansvar får att förvalta 
naturen väl. Syftet med livsmedelskontrollen är att konsumenterna alltid ska ha tillgång till 
säkra livsmedel och att ingen ska bli vilseledd av livsmedel. 

Den inom myndigheten som beslutar om användningen av tillsynsmyndighetens resurser är 
ansvarig får planeringen av utförandet av den offentliga kontrollen. I 
miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) anges vilka lagkrav som finns får planeringen av 
den operativa miljöbalkstillsynen och i EG-fårordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll 
av livsmedel anges vilka lagkrav som finns får planeringen av livsmedelskontrollen. Detta 
upprättade dokument har som avsikt att svara mot båda dessa två förordningar. 

1.1 Miljötillsynsförordningen 

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) ska det hos varje operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om det operativa tillsynsbehovet får myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Med operativ tillsyn menas tillsyn som är direkt riktad mot en 
verksamhetsutövare. Utredningen ska ses över minst en gång vatje år. För vatje 
verksamhetsår ska även tillsynsmyndigheten upprätta en samlad tillsynsplan som ska grundas 
på utredningen om tillsynsbehovet Myndigheten är ansvarig får att avsätta resurser som i 
tillräddig grad svarar mot behovet av tillsyn. Både behovsutredningen och tillsynsplanen ska 
beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av tillsynsmyndighetens 
resurser. Myndigheten ska årligen följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

1.2 EG-förordningen om offentlig kontroll av livsmedel 

EnligtEG-fårordningen 882/2004 ska den behöriga myndigheten se till att den offentliga 
kontrollen av livsmedel är effektiv och ändamålsenlig. Den behöriga myndigheten ska även 
se till att det finns väl kvalificerad och erfaren personal. Det ska utfåras interna revisioner 
och med beaktande av resultaten ska lämpliga åtgärder vidtas får att säkerställa att 
livsmedelskontrollen är effektiv och ändamålsenlig. 

För att säkerställa att bestämmelserna i EG:s kontrollfårordning genomfårs effektivt ska 
varje medlemsstat utfmma en samlad flerå1ig nationellkontrollplan. De gemensamma målen 
i Sveriges nationella kontrollplan inom livsmedelskedjan är att: 

A Konsumenterna har trygga livsmedel, fårtroende för kontrollverksamheten och en god 
grund får val av produkter. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att 
konsumenterna inte blir lurade. 

A Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den meningsfull. 
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A. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och fårtroende får 
varandras sätt att ta ansvar får sin respektive del i livsmedelskedjan. 
Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. 

Den myndighet som ansvarar får att genomfåra den offentliga kontrollen av 
livsmedelsanläggningar ska ha en planering får kontrollen. I Livsmedelsverkets vägledning 
till kontrollmyndigheter om EG-fårordningen 882/2004 står det att planering bygger på att 
man har en tydlig bild av innebörden av det ansvar man har och av vilka uppgifter som 
ansvaret får med sig. Livsmedelsverket har i vägledningen sirrivit att detta skulle kunna 
benämnas som en behovsutredning. 

Ordet kontrollplan definieras i EG:s kontrollfårordning som "en av den behöriga 
myndigheten upprättad beshivning med allmän information om hm dess offentliga 
kontrollsystem är uppbyggt och organiserat". En kontrollplan är ett bra sätt får respektive 
kontrollmyndighet att beskriva sin del i den nationella kontrollplanen. 

1.3 Tillsynen i Håbo kommun 

I Håbo kommun ansvarar bygg- och miljönämnden får den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljönämnden ansvarar även får 
tillsynsmyndighetens resmser. Det innebär att det är bygg- och miljönämnden som ansvarar 
får fastställande av behovsutredning och tillsynsplan samt uppföljning och utvärdering av det 
operativa tillsynsarbetet 

Miljöavdelningen i Håbo kommun utfår tillsynen på delegation av bygg- och miljönämnden. 
Miljöavdelningen består av sex personer. Miljöchefen arbetar halvtid som avdelningschef 
och halvtid som miljö- och hälsoskyddsinspelctör. Miljöadministratören ansvarar får det 
administrativa arbetet på avdelningen och är även nämndssekreterare får bygg- och 
miljönämnden. I övrigt består miljöavdelningen av fyra inspektörer varav en person arbetar 
som livsmedelsinspektör och tre som miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

2 



HÅBO 
KOMMUN 

2 Behovsutredning 

TILLSYNSPLAN 
Datum 
2015-01-16 

3 
Vår beteckning 

BMN 2015/2 nr 2015.10 

Det operativa tillsynsbehovet for 201 5 kan utläsas i detalj i det bilagda registret där samtliga 
tillsynsobjekt finns listade. Denna text ger en övergripande beskrivning av behovet av 
miljöavdelningens operativa tillsyn gällande miljöskydd, hälsoskydd, miljöövervakning och 
livsmedel. Under behovsutredningens senare del redogörs även hur den totala årsarbetstiden 
ser ut på avdelningen och vilket behov som finns for övrigt arbete som inte avser operativ 
tillsyn. 

Arbetsområde Arbetstimmar 

Miljöskydd 1395 

B- och C-verksamheter 302 

U-verksamheter 189 

Förorenade områden 216 

Lantbruk 70 

övrig planerad miljöskyddstillsyn 270 

Oplanerad miljöskyddstillsyn 348 

Hälsoskydd 1862 

Skolor och förskolor 166 

Bassäng- och strandbad 41 

Hygienlokaler 76 

Tillsyn av enskilda avlopp 523 

Övrig planerad hälsoskyddstillsyn 24 

Tillstånd enskilda avlopp 600 

övrig oplanerad hälsoskyddstillsyn 432 

Livsmedel 728 

Planerad kontroll av objekt, inkl restid 558 

Oplanerad livsmedelskontroll 170 

Miljöövervakning 564 

Strandskyddstillsyn 500 

Oplanerad tillsyn 64 

2.1 Miljöskydd 

Tillsynsobjekten inom miljöskyddet delas in i A-, B-, C- eller U-verksamheter beroende av 
verksamhetsslag och storlek. I Håbo kommun fums inga A-verksamheter, vilka är de största 
miljöfarliga verksamheterna där tillstånd ges av koncessionsnämnden. B-verksamheter måste 
söka tillstånd hos Länsstyrelsen, som även generellt är den myndighet som ansvarar for 
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tillsynen av verksamheterna. Vissa kommuner har dock övertagit tillsynen av B
verksamheter och Håbo kommun är en av dessa. Håbo kommtm har sju stycken B
verksamheter vilka består av återvinningscentralen, de två kommunala avloppsreningsverken, 
två hamnverksamheter och två täkter. Kommunen ansvarar alltid får tillsynen av C
verksamheter vilka måste anmäla sin verksamhet till kommunen senast sex veckor innan 
verksamheten startas. I Håbo kommun finns 25 stycken C-verksamheter och exempel på 
sådana är Benders, Combimix, Skanska betongfabrik, Eon fjärrvärmeverk och 
bensinstationer. De flesta av kommunens B- och C-verksamheter betalar en fast årlig 
tillsynsavgift då de bedöms ha så stor miljöpåverkan att de har ett behov av årlig tillsyn. 

U-verksamheter (mindre verkstäder mm) är varken tillstånds- eller anmälningspliktiga men 
kommunen har ändå ett tillsynsansvar för verksamheterna. Miljöavdelningen har efter 
utförda inventeringar 2012 och 2013 en upprättad lista med ca 75 stycken U-verksamheter 
som bedöms ha ett återkommande tillsynsbehov. En del av verksamheterna har bedömts 
behöva tillsyn vmje år men en hel del har bedömts behöva tillsyn vart tredje år. 

Länsstyrelsen arbetar med kartläggning och inventering av förorenade områden och 
uppdaterar löpande register över identifierad fårorenad mark. Det finns ett objektsregister 
över förorenade områden för Håbo kommun. En del av områdena har av länsstyrelsen eller 
annan aktörer inventerat och tilldelat en rislddass som indikerar behov av fortsatta 
utredningar. De rislddassade objekten har tilldelats en riskklass mellan 1 och 4 enligt Mifo
metodiken (metodik för inventering av förorenade områden). Rislddass l innebär mycket stor 
risk och riskklass 4 innebär liten risk för människor och miljö. I Håbo kommun finns tre 
objekt i risleklass l samt 15 objekt i riskklass två. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för 
samtliga av dessa objekt och det finns ett behov att ställa la-av på och bedriva tillsyn över 
ytterligare utredningar. Ett av de övergripande målen för det nationella miljökvalitetsmålet 
giftfri miljö är att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk får 
mäm1iskors hälsa eller miljön vara åtgärdade. Det innefattar alla förorenade områden med 
rislddass l och 2. 

I Håbo kommun finns inga anmälningspliktiga lantbruk men miljöavdelningen har ett 
tillsynsansvar för samtliga lantbruk där det bland annat ska kontrolleras att Jordbruksverkets 
föresla·ifter efterlevs. Lantbruken i Håbo kommun består huvudsakligen av växtodlare samt 
hästgårdar. Miljöavdelningen har hittills bedömt att det i första hand är lantbruken som 
brukar minst 50 ha mark samt hästgårdarna som har minst tio hästar som är i behov av 
regelbunden tillsyn. Till dessa hör tolv växtocllare, sju privata hästgårdar samt fem ridskolor. 
Samtliga verksamheter bedöms dock inte ha behov av årlig tillsyn. Vad gäller hästhållama 
med mer än tio hästar så fick de tillsyn under 2013 och 2014 så dessa bedöms inte behöva 
tillsyn under 2015. Vad gäller växtodlarna så påbötjade miljöavdelningen tillsyn av deras 
växtodlingsplaner under 2014 och detta arbete behöver fortsätta under 2015. Under 2015 
kommer även Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen att driva ett 
nationellt tillsynsprojekt inom området bekämpningsmedelsanvändning inom jordbruket. 
Miljöavdelningen ser ett behov och intresse i att vara med i projektet. 

Vid olika byggnationer, grävarbeten mm så uppkommer det ofta överskottsmassor. Dessa 
massor betraktas enligt miljöbalken som ett avfall. Om massorna är av bra kvalitet kan de 
emellertid nyttiggöras för olika ändamål. Det är dock viktigt att återvinning av schaktmassor 
sker med hänsyn tagen till människors hälsa och miljön och att det fitms kunskap om 
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massornas innehåll och hur de kan användas. Miljöavdelningen ser ett behov att göra en 
tillsynsinsats inom detta område for att medverka till ökad kompetens avseende 
masshanteringen i kommunen. 

A v miljöbalken framgår att verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med bland 
annat energi. Praktisk energitillsyn enligt miljöbalken är dock fmtfarande relativt nytt och det 
finns forhållandevis lite rättspraxis rörande la'av på energihushållning vid tillsyn. 
Miljöavdelningen ser att behov att stärka avdelningens kunskaper inom området och 
praktiskt bötja jobba med frågestä11ningarna. Som ett fOrsta behov for 2015 ser 
miljöavdelningen att en god bö1jan kan vara att 1ikta sig mot kommunens egna verksamheter 
och fastigheter genom att väcka frågan och hitta diskussion med kommunens fastighetsenhet 

Under 2014 prioriterade miljöavdelningen tid for att bedriva tillsyn av oljeavskiljare vid 
mindre verksamheter. Det är viktigt att oljeavskiljare sköts enligt anvisningarna i svensk 
standard for att de ska fungera ändamålsenligt. Enligt svensk standard ska även oljeavskilj are 
besiktigas med ett intervall på fem år. Det är många äldre oljeavskiljare som aldrig har 
besiktigas och miljöavdelningen ställde därav detta krav på en hel del verksamheter under 
2014. För 2015 finns ett behov att fOlja upp detta arbete. 

Under 2014 gjorde miljöavdelningen en extra insats gällande tillsyn av uppställda skrotbilar 
då avdelningen hade fått in en ökad mängd klagomålsärenden gällande skrotbilar. Förutom 
att skrotbilar klassas som nedshäpning enligt miljöbalken så betraktas de även som farligt 
avfall så länge de innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga for miljön. Att 
forvara en skrotbil på ett felaktigt sätt kan med andra ord utgöra en risk for människors hälsa 
eller for miljön. Miljöavdelningen har for tillfiillet flertalet pågående ärenden gällande 
skrotbilar och det fums ett behov att även 2015 fortsätta att prioritera skrotbilar i tillsynen. 

Det behöver även avsättas tid for icke planerbar operativ tillsyn fOr händelsestyrda ärenden 
såsom handläggning kring nya verksamheter samt tillsyn kopplat tillldagomål och 
miljöolyckor. 

2.2 Hälsoskydd 

I Håbo kommun finns 16 skolverksamheter och 19 forskoleverksamheter. Bygg- och 
miljönämnden har ansvar for att kontrollera att både barnens inomhus- och utomhusmiljö är 
acceptabel. Inomhusmiljön ska kontrolleras med avseende på luftkvalitet, temperatur, 
rengöring mm. Tillsynsansvaret fOr Håbo kommuns skolor och forskolor itmefattar tillsyn 
både mot kommunen som verksamhetsutövare fOr skol- och forskoleverksamhetema samt 
mot kommunen som fastighetsägare for lokalerna. 

I Håbo kommun finns fyra verksamheter som har en eller flera badbassänger. För dessa 
verksamheter är det viktigt att det finns en fungerande egenkontroll som innebär att vattnet 
provtas regelblmdet och att det finns rutiner fOr vidtagande av åtgärder när provsvaren är 
avvikande. Bygg- och miljönänmden är ansvarig för att kontrollera att detta fungerar vid 
samtliga bassänger i kommunen. Bygg- och miljönämnden är även ansvarig fOr att 
kontrollera att stöne strandbad på sommaren kontrollerar badvattenkvaliten. I Håbo kommun 
finns det sju strandbad som är aktuella for sådan tillsyn. 
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Vissa hygienlokaler är anmälningspliktiga till bygg- och miljönämnden och det gäller 
solarier samt stickande och skärande verksamheter. Till stickande och skärande verksamheter 
rälmas bland annat fotvård, akupunktur och tatuering. I Håbo kommun finns tre 
solarieverksamheter samt 16 verksamheter som går under kategorin stickande och skärande 
där majmiteten är fotvårdare. Det grundläggande syftet med miljöavdelningens tillsyn är att 
medverka till att människor inte drabbas av ohälsa till fåljd av undermåliga hygiemutiner. 
Vid tillsynen granskas både verksamhetens rutiner samt själva lokalerna. Fotvårdslokaler ska 
bland annat vara utrustade med utslagsvask får behandlingsvatten och tillräckligt utrymme 
får rengöring och desinficering av redskap. Vid tillsyn av solarieverksamheter kontrolleras 
bland annat att varje solarium är utrustat med rätt lysrör samt en extra 
tidsbegränsningsmekanism. Miljöavdelningen ser att behov av bedriva tillsyn av samtliga 
stickande och skärande verksamheter samt solarieverksamheter under 2015. 

Miljöavdelningen är ansvarig får att bedriva tillsyn av fastighetsägares egenkontroll enligt 
miljöbalken. Fastighetsägare ska enligt miljöbalken systematiskt planera och kontrollera sina 
fastigheter i fårebyggande syfte får att undvika hälsoproblem får de boende och skador på 
miljön. Exempel på faktorer som kan ingå i en fastighetsägares egenkontroll är buller, 
luftkvalitet, radon, temperatur och skadedjur. Under 2014 bedrev miljöavdelningen tillsyn av 
kommtmens tre största fastighetsägare och till 2015 ser avdelningen ett behov att bedriva 
liknande tillsyn av även några mindre fastighetsägare. 

Förutom att utfårda tillstånd for nya enskilda avlopp har bygg- och miljönämnden även ett 
ansvar att kontrollera att äldre befintliga enskilda avlopp inte är bristfålliga. Detta är ett 
omfattande arbete då det i Håbo kommun finns ca 900 stycken enskilda avlopp. 
Miljöavdelningen började aktivt bedriva tillsyn av äldre enskilda avlopp i slutet av 2011 och 
har hittills gått igenom ca 230 stycken anläggningar. Vid den utförda tillsynen har det 
konstaterats att tillsynsbehovet är stort då ca 70% av anläggningarna inte Idarar dagens krav. 
En vanlig brist är att avloppsbrunnen salmar efterföljande rening i form av exempelvis en 
markbädd eller infiltration. Med endast en så kallad slamavskiljare avskiljs endast 5-20% av 
fosfom i avloppsvattnet och dagens laghav är 70-90 % fosforsreduktion beroende på vilken 
skyddsnivå som gäller på platsen. Enligt vattendirektivet ska alla ytvattenförekomster uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status senast år 2021. I nuläget uppnås detta inte vid 
flertalet vattenförekomster i Mälaren. Åtgärder av äldre enskilda avlopp är en viktig 
bidragsfaktor till att Mälarens miljökvalitetsnormer ska kunna nås. Om miljöavdelningen ska 
hinna utfara tillsyn över alla enskilda avloppsanläggningar inom en tidsram som gör att alla 
btistfålliga anläggningar hinner åtgärdas till 2021 så behöver avdelningen utfara tillsyn av 
120 anläggningar per år. 

Tillsynen av äldre enskilda avlopp genererar ett stort arbetsbehov av att handlägga tillstånden 
får nya anläggningar på de fastigheter där de gamla döms ut. I dagsläget är det ca 85 
fastighetsägare vars enskilda avloppsanläggningar har dömts ut under 2012 och 2013 men 
som inte har inkommit med nya tillståndsansölrningar i enlighet med miljöavdelningens 
anvisningar. Till2015 finns ett stort behov att fålja upp dessa fastigheter och se till att de 
åtgärdar sina avlopp under året. 

I Håbo kommun finns ca 20 fastigheter utanfår kommunalt VA-område som har ett 
minireningsverk som enskild avloppslösning. Utfårda studier visar att en stabil drift och rätt 
skötsel är en förutsäthting får att minireningsverk ska uppnå god reduktion av fosfor och 
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BOD. Miljöavdelningen tar ut en årlig tillsynsavgift av de fastighetsägare som har ett 
minireningsverk då avdelningen bedömer att det finns ett årligt behov av att kontrollera att 
anläggningarna sköts på ett tillfredsställande sätt. Denna tillsyn kan bland annat bestå av att 
begära in och granska fastighetsägamas egenkontroll med tillhörande dokumentation. 

Det behöver även avsättas tid för icke planerbar operativ tillsyn för händelsestyrda ärenden 
såsom handläggning av tillstånd för bergvärme samt handläggning av tillsynsärenden kopplat 
till klagomål. Vanligt förekommande klagomål inom hälsoskyddsområdet rör buller, 
skällande hundar och eldning i tätbebyggt område. 

2.3 Miljöövervakning 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för miljöbalkstillsynen av strandskyddet. Strandskyddet 
syftar till att bevara land- och vattenområden för både de biologiska värdena samt för 
allmänhetens fi:iluftsliv. Under 201 1 och 2012 hade miljöavdelningen praktikanter som 
utförde inventeringar av behovet av strandskyddstillsynen i Håbo kommun. I inventeringarna 
har ca 360 strandskyddsobjekt listats som behöver gås igenom noggrannare. Objekten 
innefattar allt från båthus och mindre byggnader, där det är osäkert om strandskyddsdispens 
finns eller inte, till gräsmattor som klipps utanför tomtgränser vilket har lett till 
privatiseringar mot vattnet. 

Miljöavdelningen tar varje år emot ett antal klagomålsärenden som rör privatisering av 
leonummens strandlinje. Avdelningen har ett ansvar att utreda dessa ärenden och ställa krav 
på fastighetsägare att undanröja eventuella föremål som strider mot 
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. 

I övrigt består behovet av operativ tillsyn inom miljöövervalmingsområdet 2015 i att 
handlägga eventuella dispenser beträffande föreskrifterna för Granåsens naturreservat. 

2.4 Livsmedel 

I Håbo kommun finns ca 120 stycken livsmedelsanläggningar. Här innefattas allt från stÖtTe 
tillagningskök i skolor och restauranger till mindre kiosker med förpackat godis. I Håbo 
kommun firms även två större vattenverk som producerar allt dricksvatten till de 
kommuninvånare som bor inom det kommunala V A-området. 

Vid kontroll av livsmedelsanläggningar utförs dels praktisk kontroll av temperaturer i 
exempelvis kylar och varmhållna livsmedel, kontroll av rengöring, märkning, förvaring mm. 
Sedan utförs även kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll då det finns lagla·av på att 
livsmedelsföretagare ska ha uppsatta mtiner för hur livsmedelshanteringen ska gå till samt att 
företagaren löpande behöver dokumentera vissa saker såsom temperaturövervakning. 

Alla livsmedelsanläggningar har risidassats och fått en tilldelad årlig kontrolltid utifrån 
Livsmedelsverkets vägledning. Livsmedelsanläggningarna betalar en fast årlig kontrollavgift 
för respektive anläggnings tilldelade kontrolltid. Om större brister upptäckts vid 
kontrollbesök utökas dock kontrollbehovet och den tid som ägnas åt uppföljning av brister 
som sträcker sig utöver den planerade kontrollen kalls för "extra offentlig kontroll". 

Miljöavdelningen har bedömt att några av kommunens livsmedelsanläggningar är så små att 
de inte är i behov av någon återkommande kontroll alls. Vad gäller merparten av 
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anläggningar så har de bedömts behöva antingen årlig kontroll eller kontroll vartannat år. 
Indelningen har gjorts utifrån vilken risk som anläggningarnas livsmedelshantering utgör 
samt utifrån vilken omfattning livsmedelshanteringen sker. Totalt har 68 stycken 
anläggningar bedömts behöva kontroll va1je år, 38 stycken vart annat år och 16 stycken har 
fått hela sin årliga kontrollavgift borttagen då de inte har bedömts ha något behov av 
återkommande kontroll. 

Livsmedelstillsynen innefattar även oplanerad tillsynstid bestående av registreringar och 
förstgångsbesök av nya verksamheter, klagomål och oplanerade uppföljningar till följd av 
utförda kontroller som påvisat större brister. 

2.5 Total årsarbetstid för miljöavdelningen 

En anställds årsarbetstid motsvarar 1950 timmar vilket innebär att sex medarbetare 
tillsammans svarar for 11 700 arbetstimmar på ett år. I praktiken arbetar dock inte en person 
hela 1950 timmar om året då en del tid går bort for semestrar, sjukdom, vård av barn, 
fi.iskvårdstid och utbildningsdagar. Den tiden, den personliga tiden, motsvarar som schablon 
609 timmar per år och person och utgör alltså totalt 3654 timmar totalt for miljöavdelningens 
sex anställda. 

Det är långt ifrån all arbetstid på miljöavdelningen som kan avsättas for operativt 
tillsynsarbete. Tid måste bland annat avsättas for extern och intern samverkan, planering, 
kvalitetsarbete och övrigt administrativt arbete. Här ingår nästan allt av administratörens 
arbete samt chefskapet på avdelningen. Även miljö- och hälsoskyddsinspektörerna lägger ner 
mycket tid inom detta. Under 2015 fim1s ett extra behov att arbeta med miljöavdelningens 
närarkiv som är fullt samt att både administratören och handläggarna behöver arbeta med att 
forbättra hemsidan. Totalt uppgår den administrativa och gemensamma tiden till3751 
timmar for hela miljöavdelningen under ett år. 

Förutom den administrativa tiden ägnar sig avdelningen årligen åt specifika projekt som inte 
rälmas till det operativa tillsynsarbetet För 2015 handlar dessa projekt bland annat om att 
upprätta en ny avloppspolicy, medverka i kommunens framtagande av vattenplan samt V A
strategi, ta fi.·am en handlingsplan till miljöstrategin for den egna förvaltningen, styra upp och 
medverka vid interna dagvattenseminarier, upprätta interna rutiner för strandskyddsarbetets 
och ingå i planprojektgrupper. Denna tid uppgår totalt till472 timmar. 

Miljöavdelningen utfor även handläggningsarbete i form av remissarbete, information och 
rådgivning. Denna tid beräknas uppgå till ca 450 timmar for hela avdelningen per år. Vad 
gäller remisser så ägnar sig bland annat avdelningen åt löpande planremisser samt skriver 
yttranden till länsstyrelsen gällande radonbidrag. U n der forsta kvartalet av 2015 kommer 
miljöavdelningen att behöva granska en omfattande remiss från vattemnyndigheten gällande 
förslag på åtgärdsprogram for att nå miljökvalitetsnormerna for vatten. Vad gäller 
information så planerar avdelningen under 2015 att blandatmat satsa på information kring 
strandskyddsreglerna samt medverka vid internt lokalgtuppsmöte for skolor och förskolor för 
att informera om egenkontroll enligt miljöbalken. 

Nedanstående tabell sammanfattar fördelningen av behovet av miljöavdelningens samlade 
årsarbetstid. 
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Eftersom miljöavdelningen har sex anställda blir den totala arbetstiden for miljöavdelningen 
11 700 timmar år 2015. Då det totala behovet av arbetstimmar i behovsutredningen 
motsvarar 12 876 timmar innebär detta att l 176 timmar måste prioriteras bort på grund av 
resursbrist Då det är svårt att prioritera bort saker som exempelvis semestrar, 
arbetsplatsträffar, arkivarbete eller remissarbete så måste nedprioriteringen göras antingen i 
den operativa tillsynen eller i den redovisade projekttiden. Projekttiden är också svår att skära 
i då den till stor del innefattar obligatoriskt arbete inom kommunen såsom att ingå i 
planprojektgmpper, medverka i kommunens framtagande av vattenplan samt VA-strategi och 
ta fram en handlingsplan till miljöstrategin for den egna förvaltningen. 

Miljöavdelningen har gjort en bortprioritering av l 176 timmar i tillsynsplanen utifrån 
behovet i behovsutredningen. Enligt Sveriges Kommer och Landsting kan en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör rimligen utföra runt 500-700 planerade tillsynstimmar per år. Den 
högre siffran gäller for större kommuner och den lägre siffran gäller for mindre kommuner då 
det administrativa arbetet per handläggare tenderar att öka på mindre arbetsplatser. Detta 
innebär att de 1 176 arbetstimmarna som miljöavdelningen i Håbo kommun inte har täckning 
for motsvarar nästintill två och en halv tjänst om timmarna motsvarar operativa 
tillsynstimmar. 

9 



HÅBO 
KOMMUN 

3 Tillsynsplan 

TILLSYNSPLAN 
Datum 
2015-01-16 

10 
Vår beteckning 

BMN 2015/2 nr 2015.10 

Tillsynsplanen redogör för miljöavdelningens planerade operativa tillsynstimmar under 2015 . 
De planerade timmarna redovisas översiktligt i tabellen nedan under arbetsområdena 
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och miljöövervakning. Det operativa tiiisynsarbetet for 
2015 kan i detalj utläsas i det bilagda regish·et där samtliga tillsynsobjekt finns listade. 
Texten i detta dokument ger en övergripande beskrivning av planeringen. 

Arbetsområde Arbetstimmar 

Miljöskydd 1275 

B- och C-verksamheter 302 

U-verksamheter 189 

Förorenade områden 216 

Lantbruk 70 

Övrig planerad miljöskyddstillsyn 150 

Oplanerad miljöskyddstillsyn 348 

Hälsoskydd 1306 

Skolor och förskolor 166 

Bassäng- och strandbad 41 

Hygienlokaler o 
Tillsyn av enskilda avlopp 43 

övrig planerad hälsoskyddstillsyn 24 

Tillstånd enskilda avlopp 600 

Övrig oplanerad hälsoskyddstillsyn 432 

Livsmedel 728 

Planerad kontroll av objekt, inkl restid 558 

Oplanerad livsmedelskontroll 170 

Miljöövervakning 64 

Strandskyddstillsyn o 
Oplanerad tillsyn 64 

3.1 Miljöskydd 

Under 2015 ska tillsyn bedrivas mot kommunens samtliga sju B-verksamheter 
(tillståndspliktiga) samt mot 18 stycken C-verksamheter (anmälningspliktiga). De sju C
verksamheter som inte ska inspekteras bedöms inte ha något tillsynsbehov under 2015. Bland 
U-verksamheterna planeras tillsyn att utfåras vid 41 verksamheter utav de 75 verksamheter 
som miljöavdelningen har med i sitt register över verksamheter med behov av återkollande 
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tillsyn. De 34 U-verksamheter som inte får tillsyn fick det under 2013 eller 2014 och bedöms 
inte ha något tillsynsbehov 2015. 

Vad gäller fårorenade områden så ska miljöavdelningen bedriva tillsyn av två av de tre 
objekt som ligger i riskklass l enligt mifo-metodiken. Dessa två objekt utgörs av en nedlagd 
deponi i Draget samt den pågående verksamheten Svenska skogsplantor. Det tredje objektet i 
riskklass l är Lingonbacka plantskola där det har konstaterats att det salmas ett juridiskt 
ansvar för föroreningarna varav länsstyrelsen har ansökt om medel hos naturvårdsverket för 
att göra en förstudie. 

Vad gäller objekten i riskklass 2 enligt mifo-metodiken så kommer tillsyn att fortsättas att 
utföras mot den nedlagda deponin vid Viåsen där ett ärende startades under 2014. Några 
övriga objekt som kommer att beröras av tillsynsinsatser gällande förorenad mark är 
Chemetall, Backa Kvarn, Bränngropen Skokloster, "Nya tippen" vid Simkloster marina och 
Gransäters trädgård. 

Under 2015 ska miljöavdelningen bedriva tillsyn av elva lantbruk som odlar minst 50 ha 
marlc i kommunen. Fokus på tillsynen kommer att vara lantbrukens växtodlingsplaner samt 
användningen av bekämpningsmedel. Miljöavdelningen kommer att medverka i 
Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt gällande 
bekämpningsmedelsanvändning inom jordbruket. 

Miljöavdelningen planerar även att följa upp den riktade tillsyn mot oljeavskiljare samt 
shotbilar som initierades 2014. Avdelningen kommer även att påbötja energitillsyn i viss 
utsträckning genom att bötja fora dialog med kommunens fastighetsenhet för att initiera 
tillsynen av kommtmens egna verksamheter. 

I övrigt kornmer miljöskyddstillsynen bland annat att bestå av händelsestyrd tillsyn såsom 
handläggning la'ing nya verksamheter samt tillsyn kopplat till klagomål och miljöolyckor. 

3.2 Hälsoskydd 

Samtliga förskolor och skolor ska få tillsyn. Beträffande försko lorna så kotnmer tillsynen för 
2015 huvudsakligen bestå i att följa upp svaren i den enkät som skickades ut till 
verksamheterna under 2014. Enkäten innehöll blandatmat frågor om verksamheten har 
vetskap om utförda radonmätningar och OVK:er, frågor om hur verksamheten övervakar sin 
inomhustemperaturer och hur de arbetar med solskydd. 

Förutom att bedriva tillsyn mot själva skol- och forskoleverksamheterna ska 
miljöavdelningen även bedriva tillsyn mot Håbo kommun som fastighetsägare. Detta ska 
miljöavdelningen under 2015 göra riktat mot två skollokaler (BCJF, och Västerängen) samt 
fyra förskolelokaler (Ellensborg, Mansängen, Skeppsgården och Slottsbacken). 

Tillsyn ska bedrivas av de tre verksamhetsutövare som har bassängbad (kommunens simhall, 
Lastberget och Aronsborg) samt att tillsyn ska bedrivas av de sju strandbad som provtar sitt 
badvatten under säsongen. 

Miljöavdelningen kommer att bedriva tillsyn av de ca 20 fastighetsägare som har 
minireningsverk som enskild avloppslösning. I tillsynen kommer det bland annat att granskas 
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att fastighetsägarna bedriver den egenkontroll som behövs för att minireningsverken ska 
fungera tillfredsställande. 

Miljöavdelningen planerar att under 2015 följa upp de 85 ärenden med fastighetsägare till 
enskilda avlopp som under tidigare år har dömts ut och där fastighetsägarna inte har vidtagit 
åtgärder i enlighet med miljöavdelningens anvisningar. Fastighetsägarna behöver inkomma 
med tillståndsansökningar får nya avloppslösningar som miljöavdelningen kommer att få 
handlägga. 

I övrigt kanuner hälsoskyddstillsynen bland annat att bestå av händelsestyrd tillsyn såsom 
handläggning av tillstånd för bergvärme samt tillsyn kopplat till klagomål. 

3.3 Miljöövervakning 

Den operativa tillsynen inom miljöövervalmingen kmnmer endast att innefatta icke planerad 
tillsyn i form av handläggning av klagomål rörande strandskydd samt handläggning av 
eventuella dispenser beträffande föreskrifterna för Granåsens nahtrreservat. 

3.4 Livsmedel 

Under 2015 ska kontroll utföras på samtliga 68 livsmedelsanläggningar som ska ha årlig 
kontroll och 20 stycken av de anläggningar som har bedömts behöva kontroll vart annat år. 
Under 2015 kommer även kontroll att utföras av 11 anläggningar som tidigare bedömts att 
inte behöva återkommande kontroll får att se om en ny bedömning kan vara aktuell. Totalt 
kommer planeras det alltså för att 99 stycken livsmedelsanläggningar ska få kontroll under 
2015. 

Livsmedelskontrollen kan utföras genom revisioner och inspektioner. Revisioner sker anmält 
och då granskas hela verksamheten och alla rutiner tillsammans med 
verksamhetsinnehavaren. Inspektioner sker oann1ält och då inspekteras vissa utvalda delar i 
verksamheten. Under 20 15 kmnmer fokus att ligga på att utföra oanmälda inspektioner. Dock 
är tio stycken större revisioner inplanerade. 

3.5 Bortprioriterad tillsyn 

Nedanstående purileter har prioriterats bort ur tillsynsplanen på grund av resursbrist 

• Tillsyn av äldre enskilda avloppsanläggningar 
• Tillsyn enligt strandskyddet 
• Tillsyn av anmälningspliktiga hygienlokaler 
• Tillsyn gällande masshantering 

Bygg- och miljöförvaltningen tycker att det är särskilt olyckligt att miljöavdelningen inte har 
resurser för att arbeta mer med tillsynen av enskilda avloppsanläggningar. I nuläget kan 
miljöavdelningen med dagens resurser avsätta en miljö- och hälsoskyddsinspektör som 
arbetar med enskilda avlopp. Den resursen behöver under 2015 på heltid arbeta med att följa 
upp äldre ärenden med fastighetsägare till avlopp som har dömts ut och som behöver 
inlcomma med nya tillståndsansökningar under kommande år. Om miljöavdelningen ska 
hinna bedliva tillsyn av alla äldre enskilda avloppsanläggningar samt hitrna med att följa upp 
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och handlägga nya tillståndsansökningar får bristfälliga avlopp till 2021 så behöver 
miljöavdelningen ytterligare en heltidsresurs får detta arbete. 

Strandskyddstillsyn är något som miljöavdelningen aldrig har arbetat aktivt med. Om arbetet 
påbötjades skulle det initialt ta mycket arbetstid då tillsynen med all förmodan skulle 
generera upptäckter av åtgärder som salenar strandskyddsdispenseL Arbetet skulle även laäva 
arbetstid inom andra delar av kommunens organisation i form av handläggning av olovliga 
byggnationer enligt PBL och kontroll av arrendeavtal på kommunens mark. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser inga stora konsekvenser av att strandskyddstillsynen inte påbötjas 
under 2015 men det är fortfarande ett faktum att bygg- och miljönämnden ansvarar får denna 
tillsyn och att det med all förmodan finns en stor mängd olovliga åtgärder som är utförda 
längs kommuner stränder. 

De amnälningspliktiga hygienlokalerna i Håbo kommun består av 13 fotvårdslokaler, tre 
solatier, två akupunktörer samt en tatuerare. Merparten av dessa verksamheter fick senast 
tillsyn år 2012 men någon enstaka verksamhet har även fått tillsyn m1der 2013 eller 2014. 
Vid den senaste tillsynen av dessa hygienlokaler var bedömningen att verksamheterna 
fungerade bra. Bygg- och miljöförvaltningen ser ingen överhängande fara med att tillsyn inte 
utfOrs under 2015 även om det hade varit önskvärt att kontrollera att verksamheterna 
forhoppningsvis fortsätter att fungera lika tillfredsställande som tidigare. 

Miljöavdelningen har aldrig utfört någon riktad tillsyn gällande hantering av massor. Bygg
och miljöförvaltningen ser inga stora konsekvenser av att miljöavdelningen inte satsar på 
denna tillsyn under 2015 även fast det föreligger ett visst behov att verka får ökad kompetens 
bland entreprenörer gällande masshanteringen i kommunen. 

3.6 Övriga reflektioner kring resurser 

Det kan vara värt att notera att miljöavdelningen lägger relativt mycket tid på 
kommunövergripande projekt- och remissarbete. Bara tiden får att medverka i 
planprojektgrupper, besvara plamemisser samt medverka i kommunens framtagande av 
vattenplan och VA-strategi uppgår til1232 timmar vilket motsvarar nästan hälften av tiden 
som en miljöinspektör årligen lägger på operativ tillsyn. Ju mer tid som laävs får 
övergripande projekt och remisser desto mer minskar miljöavdelningens tillsynstid. 

Såsom det beslaevs i inledningen i detta dokument så är miljöchefens tjänst idag utformad så 
att miljöchefen ska arbeta halvtid som chef och halvtid som miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
Detta har dock visat sig svårt i praktiken då chefsuppgifterna är så omfattande att 
handläggningen inte hinns med i tillräddig utsträckning. Under de två senaste åren har denna 
problematik lösts genom att projektanställningar och vikariat har varit möjliga på gtund av 
föräldraledigheter på avdelningen och tillfällig personal har avlastat miljöchefens 
handläggningsupp gifter. Efter två lite ovanliga år avvaktar nu bygg- och miljöfårvaltningen 
på utfallet får 2015 får att till2016 närmare skatta i vilken omfattning det är rimligt att 
miljöchefen ska kunna arbeta som handläggare. Detta kan innebära att resurserna får 
tillsynsarbetet 2016 kan komma att redovisas som mindre än får 2015 och att 
nedprioriteringen av tillsyn blir mer omfattande 2016 om miljöavdelningen inte får utökad 
personal. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 17 BMN 2015/16 

Väppeby 7:1, hantering av jordmassor i draget 

Ärende 
Vid Til1ståndsnämndens sammanträde den 8 december 2014 tog nämnden 
upp en fråga angående hantering av jordmassor i Draget. Tillståndsnämnden 
fattade ett beslut om att ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 
undersöka vad denna hantering är får något. 

Aterkoppling från förvaltningen 
Miljöavdelningen har efter sammanträdet haft kontakt med den politiker 
som tog upp frågan för att på ett kartunderlag bestämma den exakta platsen. 
Det visade sig att platsen är inom NCC:s avslutade grustäkt som NCC håller 
på att efterbehandla. I arbetet med efterhandlingen så tar NCC emot 
jordmassor från bia en större schakt i Upplands Bro-kommun. Schakten 
ligger i oexploaterad naturmark så det finns ingen anledning att misstänka 
att massorna innehåller föroreningar. Mottagandet av massorna är sedan 
tidigare anmäld till miljöavdelningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse, daterad 2015-01-21 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godtar återkopplingen från bygg- och 
miljöförvaltningen angående jordmassorna i Draget. 

Beslutsexpediering 
Milj öa v delningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.105 
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BMN § 18 BMN 2015/20 Bygg R B2013-000353 

- sanktionsavgift, byggnad som tagits i bruk 
=OA fastigheter 

JUSTERARE 

Sammanfattning 
Ärendet avser byggsanktionsavgift for ett nybyggt enbostadshus som tagits i 
bruk utan slutbesked. 

Bygglov beviljades 2013-11-20. Fastigheten omfattas av detaljplan 304 och 
304T. 

Vid. slutsamråd på plats 2014-12-18 överlämnade byggherren alla 
handlingar som tidigare efterfi·ågats av Byggavdelningen. Byggnaden var då 
redan inflyttad och tagen i bmk. Byggnaden bedömdes uppfylla alla krav för 
att fortsättningsvis kunna användas. slutbeskedet är planerat att utfärdas 
efter bygg- och miljönämndens möte. Enligt plan- och bygglagen (PBL) får 
en byggnad inte tas i bruk utan slutbesked och om så sker ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar: 

l. Med stöd av PBL 11 kap. 51-53 § påförs byggherren Roa fastigheter AB 
(orgnr. 556828-6800) en byggsanktionsavgift for att byggnaden tagits i 
bruk utan slutbesked. 

2. Byggsanktionsavgiften fastställs till 18 534 kronor. 
Byggsanktionsavgiften beräknas enligt plan- och byggforordningen 
(PBF) 9 kap. 18§. 

Motivering 
Vid platsbesök 2014-12-18 noterades det att byggnaden tagits i bruk utan 
slutsamråd och utan beslut om slutbesked. Enligt PBL l O kap. 4§ får ett 
byggnadsverk inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 
om nämnden inte beslutar annat. 

Sanktionsarean är beräknad enligt PBF l kap 7 § på byggnadsarea n, 131 ,5 
m2

- I 5 m2 = 116,5 m2
• Sanktionsavgiften beräknas enligt PBF 9 kap 18§ p.l 

(0,3 x 44 500) + (0,00 l x 44 500 x 116,5) = 18 534 laonor. 

Byggavdelningen har inte funnit några skäl tillnedsättning av avgiften 
enligt PBL 11 kap. 53§. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.106 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

BMN § 18 BMN 2015/20 Bygg R B2013-000353 

JUSTERARE 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen har delgivits fastighetsägaren får möjlighet till yttrande 
inför nämndens beslut. 

Information 
Fakturan skickas separat. 

Bilagor 
startbesked och fastställande av kontrollplan 2014-08-25 

Beslutsexpediering 
ROA fastigheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

BMN § 19 BMN 2015/20 Bygg R B2014-000069 

JUSTERARE 

sanktionsavgift, tillbyggnad enbostadshus utan 
startbesked 

Sammanfattning 
Ärendet avser tillbyggnad av ett enbostadshus. Bygglov lämnades 2014-03-
11 och stattbesked for mark och grundarbeten beslutades 2014-04-07. Den 
18 december 2014 anmäler kontrollansvarige till bygg- och 
miljöförvaltningen att stommen och taket är uppfött på tillbyggnaden. 
Byggavdelningen upplyser då om att inget startbesked finns för uppförande 
av stomme vilket KA kon11ner att vidarebefordra till byggherren. 

Den 29 december 2014 ringer byggavdelningen upp byggherren och 
informerar om vilka handlingar som behöver kompletteras inför beslut av 
startbesked för stommen. Byggherren skickar de kompletterade 
handlingama den 3 december 2014 och 4 januari 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar: 

l. Med stöd av 11 kap. 51-53§ PBL samt 9 -och 
bygg~l1:338), PBF, 
(p-nr- ägare till fastigheten en 
byggsanktionsavgift om 19 190 kronor. Avgiften ska betalas till Håbo 
Kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts. En faktura 
för byggsanktionsavgiften kommer att skickas ut separat. 

Motivering 
Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 3§ får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnä1m1den har gett ett stattbesked om åtgärden kräver bygglov. 

Byggherren informerades vid tekniskt samråd 2014-04-04, samt i 
startbesked för mark och grund, att ett startbesked för fortsatt arbete med 
husbyggnationen behövdes. Ärendet behövde kompletteras med 
sektionslitning för öppningen i gavelväggen mot tillbyggnaden, 
energibalansberäkning för tillbyggnaden, V A- ritning för kök och badrum 
samt kopia på byggfelsförsäkring eller ett färdigställande skydd innan beslut 
om stattbesked for husbyggnationen skulle kmma utfärdas. 

Vid tillsynsbesök/arbetsplatsbesök 2015-01-15 är husstonm1en rest och 
väderskyddad (se fotobilaga). 
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BMN § 19 BMN 2015/20 Bygg R B2014-000069 

JUSTERARE 

Byggsanktionsavgiften för att påbötja en sådan byggnation utan att fått 
startbesked regleras enligt 10 kap 3§ PBL samt 9 kap 7§ PBF. 
Sanktionsarean är berälmad på grundplattans storlek, 87,5 m2

- 15 m2 = 72,5 
m2

• Sanktionsavgiften blir då enligt 9 kap 7§ PBF som följer: (0,5 x 44 500) 
+ (0,005 x 44 500 x 72,5) = 38 380 honor. Sanktionsavgift skall nedsättas 
ti ll hälften när det finns ett bygglov for åtgärden enligt 9 kap 3a§ PBF blir 
38 380 x 0,5 = 19 190 honor. 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen har delgivits fastighetsägaren for möjlighet till yttrande 
inför nämndens beslut. 

Information 
Fakturan skickas separat. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL 
Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut enligt Il kap. 51-53 § PBL. 
Enligt lO kap. 25 § PBL upphör ett stattbesked for lovpliktig åtgärd att 
gälla den dag beslutet om lov upphör att gälla. 

Bilagor 

• Protokoll från samrådsmöte 2014-04-04. 

• Fotografi från tillsynsbesök/arbetsplatsbesök 2015-01-15. 

• startbesked for mark och grund 2014-04-07. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 20 BMN 2015/19 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschefen informerade om en ny rutin gällande överklagade 
beslut. Förvaltningen kommer att sammanställa alla överklagade beslut i 
en excelfil och sammanställningen kommer att redovisas för nämnden. 

Förvaltningschefen informerade om ett förslag om hur förvaltningen 
skulle vilja introducera nya bygg- och miljönämnden inom 
verksamhetsområdena. Dels ge information i samband med 
nämndssammanträden och dels en hel dag då förvaltningen informerar 
om miljöbalken och plan- och bygglagen. 
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Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

Sela:eterare 

Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Kl. 18.30, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke Mårheden, (M), ordförande 
Sven Ericert (S) 
Inger Wallin (S) 
Kurt Hedman (S) ,tjänstgörande ersättare för Daniel Pettersson (C) 
Berit Skiöld (FP), tjänstgörande ersättare för Kristian Leinonen (SD) 

Anna-Karin Bergva ll, förvaltningschef 
Klas K lasson, tf byggchef 
Marie Eidestedt, miljöchef 
Marie Lindeberg, förvaltningsekonom 
Maria Sandgren, nämndsekreterare 

Nils-Åke Mårheden och Sven Ericert 

2015-02-03, Kommunhuset 

§l 

Sandgren 

r1: _:~~ 
\~ils-Åke Mårheden 

Justerare ~~~uk 
Sven Erkert 
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Bygg- och miljönämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
fcir protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkätmagivits genom anslag 

Bygg- och miljönämnden 

2015-02-03 

Datum för 
anslags nedtagande 2015-02-24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

§ l Yttrande över granskningsfOrslag till ändring av detaljplan får Bålsta l : 112, Täppans 
fårskola 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 1 BMN 2015/10 

Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan för 
Bålsta 1 :112, Täppans förskola 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har fätt rubricerad detaljplan på remiss under dess 
granskningsskede. Aktuell fastighet är belägen i norra Bålsta, och är 
bebyggd sedan länge. Det finns en gällande detaljplan för fastigheten som 
anger tillåten användning for bostadsändamåL På fastigheten bedrivs dock 
idag förskoleverksamhet i strid mot gällande plan. Därfor görs 
planändtingen for att pågående användning också ska bli forenlig med 
gällande detaljplan. 

Tillståndsnämnden har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på 
planforslaget Synpunkterna handlade främst om trafikbuller, parkering och 
radon. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har från kommunstyrelsen fått forslaget till 
ändring av detaljplan for Bålsta l : 11 2 for yttrande i samband med 
granskningsskedet Detaljplanen är föremål for granskning tmder tiden 22 
december 2014 till26 januari 2015. 

Planområdet motsvarar fastigheten Bålsta l: 112 som är ca 1 800 kvm. 
Fastigheten är belägen i nona Bålsta mellan Åsleden och Skvadronvägen, 
väster om korsningen mellan Åsleden och Fagerda1svägen. Fastigheten är 
bebyggd med en envåningsbyggnad och komplementbyggnad i ett plan. 
Parkering finns ej på fastigheten. 

Syftet med aktuell planändring är att ändra gällande detaljplan så att 
nuvarande ändamål for kvartersmark bostad ändras till att gälla 
kvmiersmark med ändamål forskola och skola. Dessutom föreslås 
byggrätten utökas från ett till två våningsplan, och största tillåtna 
byggnadsarea sätts till 450 kvm. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen noterar att de i samrådsskedet lämnade 
synpunkterna på trafikbuller, parkering och radon har beaktats och hanterats 
på ett bra sätt i det nya planförslaget Trafikbullerutredningen har till 
exempel resulterat i att en planbestämmelse om krav på bullerplank införts. 
För att säkerställa att bullerskyddet utfors bör detta fortydligas med en rad i 
plankatianenligt nedan eller med liknande innebörd: 
"Uppförande av bulle1plank bör säkerställas som ett villkor i bygglovprövningen enligt 
PBL 4 kap 14§ p.5" (ny skrivning i PBL som gäller efter 2/ 1 2015 om skydd mot 
omgivningsbulle1~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 1 BMN 201 5/1 0 

A v planbeskrivningen bör även redovisas fastighetsägarens eller 
verksamhetsägarens ansvar fOr uppforande och utformning. 
En detalj som föreslås justeras till antagandet är att ändra formuleringen 
"Allmänt ändamål, Förskola Sicola" på plankartan. "Allmänt ändamål" bör 
undvikas då det kan blandas ihop med den äldre beteckningen A-tomt får 
allmänt ändamål, och i synnerhet som det i detta fall är fråga om en privat 
förskola. Normalt i detaljplanering är allmänt ändamål fårknippat med 
utformning av Allmän plats. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingens följebrev med länk till planhandlingen 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-23. 

Beslut 

l . Bygg- och miljönämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens 
bedömning gällande granskningsfårslaget får detaljplanen får Bålsta 
1:112, Täppans förskola. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.90 




