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Dnr 2015/00048 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Godkänner redovisning av de inkomna handlingar som förtecknas i 
protokoll av den 15:e december 

Sammanfattning 

Bygg och miljöforvaltningen redovisar inkomna handlingar från och med 
2015-10-20 till och med 2015-11-23, enligt nedan: 

• Kammarrätten i Stockholm, 2015-10-29 Mål m 7215-16-15, beslut i 

överldagat ärende, ••••••••• 

Förvaltningsrätten har tidigare beslutat att betala 
vite på 60 tia till foljd av att miljöavdelningen har ansökt om utdömande i 
ett livsmedelsärende. - har överklagat 
forvattningsrättens be~ meddelar inte 
prövningstillstånd. 

• Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö, 2015-11-06 Dm ÅM 
2015-3252, beslut i överprövningsärende. 

Miljöavdelningen har tidigare gjmt en anmälan om misstanke om miljöbrott 
efter att olja och skärvätska läckte ut på en fastighet i- Åklagaren 
beslutade att lägga ner fomndersökningen . Miljöavdelningen överklagande 
åldagarens beslut. Åldagarmyndigheten i Malmö har nu beslutat att 
fonmdersölmingen ska åtempptas då de anser att det kan utredas om 
fastighetsägaren har orsakat utsläppet. 

• Länsstyrelsen Stockholm, 2015-11-11 
Dm 5553-22629-2015, redovisning av prövotidsutredning i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Swedavia. 

I deldomen om miljöbalkstillstånd från 2013 gällande Arlanda flygplats 
finns ett antal utredningsvillkor. Swedavia har nu inkommit med en 
redovisning gällande det villkor som säger att dom ska utreda möjligheterna 
för bullerreduktion för avgående flyg. Länsstyrelsen ger Håbo komnmn 
möjlighet att yttra sig över redovisningen. 

• Länsstyrelsen Uppsala Län, 2015-11-19 
Länsstyrelsen upphäver Bygg och MiljönämJ1dens beslut om foreläggande 
med anledning av olovliga byggnationer. 
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• Kommunstyrelsen Hå bo Kommun, 2015-11-23 
Kornmunstyrelsen godkänner att plan och utvecklingsavdelningen från och 
med 2016-01-0 l organisatoriskt ska tillhöra Bygg och Miljöfårvaltningen. 
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Dnr 2015/00049 

Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fortecknas i protokoll av den 15 :e December 2015 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-10-20 
till och med 2015-11 -30. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 120 st 

Milj ö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 26 st 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut: 19 st 
Antal delvis bifall: l st 
Avslag: 4 st 

Beslutsunderlag 

Delegationslista for bostadsanpassning 
Delegationslista for Miljö 
Delegationslista for Bygg 
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§ 149 D nr 2015/00061 

Månadsuppföljning av ekonomi oktober 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden beslutar att: 
Redovisning av ekonomisk uppfOljning per den 31 oktober 2015 godkänns 
och överlämnas till kommunstyrelsen får kännedom. 

Sammanfattning 

Redovisning och ekonomisk uppföljning per sista oktober 2015 har 
sammanställts tillsammans med årsprognos. Sedan delårsuppföljningen per 
sista augusti har förvaltningen utfo1i en månadsuppföljning for oktober 
månad. Den analys som bygg- och miljöförvaltningen gör utifrån faktiskt 
utfall och bedömning av prognos for årsutfallet är att verksamheten kommer 
att leverera ett överskott som är stöne än det redovisade vid 
delårsuppfoljningen. Överskottet bedöms till drygt 2,4 miljoner kronor. 

Utfallet per sista oktober visar på ett utfall på intäkterna som är relativt högt 
i forhållande till budget. Det är inom flera av verksamhetsområdena som 
intäkterna är högre. Sammantaget ger det en prognos for årsutfallet på ett 
överskott om 2 470 tkr. Årsprognosen per sista augusti landade på l 160 tia, 
och resultatet per sista oktober visar på en byggtakt som är över förväntan. 

Det är också en anledning till att i forslaget till budget for 2016 så har 
intäktsnivån inom bygglov lagts högre än KF:s beslut i juni, och genom den 
åtgärden ryms en ny handläggartjänst inom bygglov i syfte att bättre klara 
den ökade ärendevolymen. 

Resultatet per verksamhet ser ut som följer: 

l. Bygg- och miljöfOrvaltningen stab +90 tkr 
Överskott på grund av lägre kostnader for inköp av bland annat möbler och 
IT -utrustning. 

2. Mät, Kart och GIS, + 300 tkr 
Överskott på grund av stor efterfrågan på kart- och mättjänster kopplat till 
byggtakten i kommunen. 

3. Byggavdelningen, + l 920 tia' 
Överskott i forhållande till budget beroende på den stora ärendevolymen 
inom verksamheten, som in sin tur är kopplat till byggtakten i kommunen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

9(55) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Bygg- och miljönämnden 

JUSJ ERARE 

4. Miljöavdelningen, +170 tkr 
Avdelningen har ratt in många ansökningar om nytt enskilt avlopp vars 
tillstånd har genererat en högre intäkt än budget. 

En kostnadspost som ofta är svår att bedöma är bidragen för 
bostadsanpassning. Nivån på faktiskt årsutfall beror helt på antalet ärenden 
som inkommer och vilka åtgärder som det handlar om. Utfallet per sista 
oktober pekar dock inte på någon tendens som tyder på avvikelse, vilket 
betyder att verksamheten bör klara sig inom lagd budget. 

IntäJ(ter och kostnader 

Verksam Bud g Bud g 
het Intäkt Kostn 

Nämnden o 292 

stab o 1 726 

Bostads- o 2 970 
an p 

Mät, kart 790 2 914 
&GIS 

Bygg avd. 3 271 4 378 

Miljöavd. 1 357 3 615 

Summa 5 418 15 895 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 

Bud g 
SA 

-292 

-1 726 

-2 970 

-2124 

-1 107 

-2 258 

-10 477 

EXPEDIERAD 

Utfall Utfall Utfall Progn Progn 
lnt Kostn SA lnt Kostn 

o 234 -234 o 302 

o 1 229 -1 229 o 1 636 

o 2 275 -2 275 1 2 971 

1 081 2 688 -1 607 1 300 3124 

3 924 3475 449 5 225 4 412 

1 352 2 904 -1 552 1 606 3 694 

6 357 12 805 -6 448 8132 16139 
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Progn 
Netto 

-302 

-1 636 

-2 970 

-1 824 
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JUSTERARE 

§ 150 Dnr 2015/00062 

Yttrande över förslag till LIS för H åbo 
kommunlandsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen, granskningsskede 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden beslutar att tillstyrka det reviderade forslaget till 
LIS för Håbo kormmm. 

Sammanfattning 

Plan- och utvecldingsavdelningen har översänt ett forslag till LIS for Håbo 
kommun till Bygg- och miljönämnden for granskning. Efter samrådet under 
våren 2015 har forslaget bearbetats och ett reviderat forslag har presenterats 
efter synpunkter som kommit in under samrådet. Granskningstiden pågår 
under vintern i perioden lO november 2015- 10 januari 2016. 
En sammanfattning av granskningsforslaget finns som bilaga till detta 
yttrande. 

Å"rendet 
Håbo kommun har tagit fram ett forslag till områden for landsbygds
utveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet med att peka 
ut LIS-områden är att for dessa områden underlätta ett delvis upphävande av 
strandskyddet och därigenom bidra till en positiv utveckling av landsbygden 
med exempel vis nya bostäder eller verksamheter. LIS kan också användas 
for att skapa fomtsättningar for rekreation, friluftsliv och tmism i ett 
område. 

Under våren presenterades ett samrådsforslag med fyra möjliga Lis
områden. Från februari till april genomfordes ett samråd där allmänheten 
hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och miljönämnden 
länmade synpunkter under samrådet både på en begränsning av vissa 
orm·åden och forslag på nya områden (Sånka Camping och Siwkloster slott 
och värdshus) vilket beaktats i föreliggande forslag. 

Efter smm·ådets genomforande har inkomna synpunkter sammanställts och 
planen har uppdaterats utifrån inkonma synpmllcter. 

Ett uppdaterat forslag som består av fyra LIS-områden samt ett 
utvecldingsforslag får respektive område har nu tagits fi:am (se bilaga). Det 
uppdaterade forslaget är på utställning från den l O november 2015 till den 
lO ja11Uad 2016, och finns forutom på webben även tillgänglig i 
kommunhuset Under utställningen har alla som vill möjlighet att lämna 
synpunkter på forslage t 

Någon redovisning av ärendets och beslutets ekonomiska konsekvenser med 
tinansieting och uppföljning är inte aktuellt eller relevant i detta ärende 
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Bilaga: Sammanfattning av granskningsförslag tilllandsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS) 

Information 
Dokumentet, Utställningsförslag "Lands bygdsutveckling i strandnära läge" 
är publicerat på kommunens we b-sida under granskningstiden 

Dokumentet, Samrådsredogörelse" Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge" är publicerat på kommunens web-sida under granskningstiden 
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JUSTERARE 

§ 151 Dnr 2015/00074 

Yttrande över förslag till detaljplan för Bålsta 1 :35, 1 :36 
m fl, Lyckeho i Bålsta 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på 
granskningsförslag för detaljplan för Bålsta l :35, l :36: 

Den villa i gulfårgad puts som idag finns på området har särskilt 
uppmärksammats och värderats i kommunens kulturmiljöprogram med grön 
marke1ing. Planförslaget förutsätter en rivning av denna byggnad vilket bör 
beskrivas i planbeskrivningen tillsammans med hm vissa värden och spår 
efter den gamla bebyggelsen kan utgöra ett tillskott i det nya projektet. 

Sammanfattning 

Plan- och utvecldingsavdelningen har översänt ett granskningsförslag till 
detaljplan till Bygg- och miljöförvaltningen för synpunkter. 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för uppförande av nya 
ungdomslägenheter i form av två flerbostadshus i två/tre plan. 
Fastighetsägarens önskemål är att bygga ca 30 st. nya ungdomslägenheter 
varav lO st. 2:or (ca 55 kvm/lgh) och 20 st 1:03 (ca 30 kvm/lgh). 
Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 jtmi 20 l O. 

Planområde omfattas av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta 
stationssamhälle. I Y2 är fastigheter Bålsta l :35 och l :36 planlagda för 
bostadsändamål (BFiv) där högst en femtedel av tomtytan får bebyggas med 
endast ett friliggande hus (med högst två bostäder) i ett plan och med ett 
uthus eller annan garagebyggnad. Eftersom sökandens avsikt att uppföra 
nya ungdomslägenheter inte kan uppfyllas med stöd av bestämmelser i 
gällande byggnadsplan Y2 ska en ny detaljplan tas fram. 

Planförslaget finns i sin helhet på kommunens websida: 

http :/ /www .habo.se/bygga-bo-och-mi ljo/kommunens
planm·bete/detaljplaner.html 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning: 

I kultmmiljöprogrammet för Hå bo lcmmnun finns en beskrivning av 
området Lyckebo: 
Mellan järnvägen och Stocld1olmsvägen ligger Lyckebo. På tomten ligger 
ett bostadshus och tre uthus. Det ena uthuset är ursprungligen en tvättstuga 
men används idag för bostadsändamåL Bostadshuset, som ursprungligen 
innehöll två lägenheter, är byggt 1920 och renoverat 1953. Vid renoveringen 
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byttes de urspnmgliga T -fönstren ut. Bostadshuset och den fore detta 
tvättstugan är reveterade medan de ÖVliga uthusen har rödfårgad 
locklistpanel. 

Lyckeho är en av få fastigheter som finns kvar från den tidiga egnahems
bebyggelsen i Bålstas äldre delar och en viktig del av kultmmiljön. Husen 
har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de är välbevarade och 
typiska for sin tid. Värdebärande egenskaper är de reveterade ockrafårgade 
fasaderna, de äldre fönstren, lertegeltaken och den röda slamfårgen på 
uthusen. Det är betydelsefullt att till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse. 

Den beskrivna bebyggelsen ä1· gröm11arkerad som en miljö som har ett 
kulh1r- och arkitekturhistoriskt egenvärde. 

I gällande detaljplan Y2 finns ingen skyddsbestämmelse för bebyggelsen 
vid Lyckebo. Planbesluivningen bör innehålla en infmmation om detta 
tillsammans med forslag på hur någon del av den gamla bebyggelsen skulle 
kunna bibehållas. 

Beslutsunderlag 

Planbesluivning 
Plankatia 

Beslutsexpediering 
Plan och Utvecklingsavdelningen 
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JUSTERARE 

§ 152 Dnr 2015/00075 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Väppeby 6:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna fOljande synpunkter på 
smmådsförslag för detaljplan för Väppeby 6: l: 

l. 4-våningshusen bör utformas med hänsyn till det öppna landskapet i 
dalgången och till den befintliga bebyggelsen. 

2. Plankartan bör fåttydligas med en illustrationskarta 

3. Plankattans bestämmelse om radonsäketi utförande bör omformas till 
upplysning 

4. I planbeshivningens avsnitt om dagvatten bör beskrivas hur kommunens 
dagvattenpolicy och riktlinjer uppfylls 

5. I planbeskrivningens avsnitt om radon slaiva att BBR:s krav följs upp i 
det tekniska samrådet efter bygglovskedet 

Sammanfattning 

Plan- och utvecldingsavdelningen har översänt ett samrådsförslag till 
detaljplan till Bygg- och miljöförvaltningen för synpunkter. 

Syftet med detaljplanen är att modemisera gällande plan. Gällande plan 
gäller hela fastigheten Väppeby 6: l, och vann laga kraft 1992. Den 
detaljplanen har sedan dess ändrats bitvis. Bland mmat har en ny plan tagits 
fram söder om det aktuella planområdet Detta innebär att den stor del av 
planområdet nu utgörs av made som inte rar bebyggas (priclanark). Den 
mark som inte får bebyggas ligger i områdets norra del vilket innebär att 
byggnaderna enligt gällande plan hamnar nära befintlig bebyggelse. Genom 
att ta fram en ny plan möjliggörs bebyggelse längre norrut, samtidigt som 
mark som inte får bebyggas istället planeras nätmast villorna i söder. 

Utformningen av detaljplanen överensstänm1er med intentionema i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen14 juni 2010.Fyra 
flerfamiljshus i två till fyra våningar. En envåningsbyggnad med bostäder 
enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). 

Närmast den befintliga bebyggelsen hålls hushöjdema nere, och en-två 
våningar tillåts. Längst i norr i planområdet, mot Gröna dalen ökar 
hushöjderna till tre till fyra våningar. Exploatör är Håbohus AB. 
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Planfårslaget fllUls i sin helhet på kommunens websida: 

http://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens
planarbete/detaljplaner.html 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning: 
Plankartan är föredömligt enkel i sin utformning som utan att styra får 
mycket i utformningsdetaljer ändå reglerar det som är väsentligt i linje med 
syftet med planfårslaget 

För att bättre uppfylla PBL:s laav på tydlighet och läsbarhet bör en 
illustrationsplanebild läggas in i plankartan som visar hur planen ser ut i 
fullt utbyggd fas med huskroppar och friytor. En sådan bild kan med fårdel 
kornbineras med flygfoto får befintlig bebyggelse. 

En detalj i plankartans bestämmelser är kravet på radonsäkert utfårande som 
istället bör omformuleras som en upplysning om det i särskild utredning kan 
konstateras att marken har en särskilt hög radonhalt som ska uppfylla BBR:s 
krav i bygglovsprocessen. 

I planbeskrivningens avsnitt om dagvattenhauteting redovisas inte 
dimensionerande fårutsättningar och beräknade volymer som ska hanteras 
på kvartersmark Vidare salenas i planbesklivning uppgifter om hur ansvar 
får byggande och förvaltning av kvarterets dagvattensanläggning ska 
säkerställas. Planens utbyggnad leder till stora ytor av nya hårdgjorda ytor 
och därmed relativt stora volymer nytt dagvatten på de lerjordar som 
redovisats i de geologiska utredningarna. Det är varken 
dagvattenutredningen i sig eller planen som ska lösa dagvattenfrågan och 
planbeskrivningen bör därfår ange hur genomfårande och drift ska ordnas. 

Beslutsunderlag 

Bilaga till yttrande 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 153 Dnr 2015/00064 

Föreläggande förenat med vite att vidta åtgärder med 
anledning av nedskräpning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Förelägga·········-······· 
om att senast två (2) månader efter att detta beslut mottagits forvara eller 
transportera bort det avfall som definieras i punkt a - h så att dessa 
avfallsobjekt inte utgör nedslaäpning eller miljöfara på fastigheten 
•. Respektive definierat avfallsobjekt (a- h) har marleerats på karta, se 
bilaga l. 

T ra 11, presenning, trä bi tar, däck, betongmassor med mera ( objekt l). 

Gammal forvatingslåda för sand med innehåll av diverse, stor skylt i gräset 
bakom sandlådan, kakelplattor och plastsäckar, maskindel och asfaltsbitar 
(objekt 2). 

TV och diverse avfall (objekt 3). 

Varuvagn med itmehåll bland annat fållstolar, stor skyl inldusive vagn/släp, 
grönt avfallskärl inklusive diverse avfall samt det avfall som finns i 
anslutning till varuvagnen och under vagnen/släpet med skylten och i 
anslutning till det gröna avfallskärlet (objekt 4). 

Annatur med hela och trasiga lysrör, kakelplattor, samt det avfall som finns 
i anslutning till armaturen (objekt 5). 

Två varuvagnar med avfall i (objekt 6). 

Varuvagn med avfall och träpall med avfall (objekt 7). 

Träpallar samt avfall (objekt 8). 

2. Förena detta beslut med ett vite på 3 000 laonor per avfallsobjekt (a- h). 

3. Paragrafen skajusteras omedelbmt. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap 3 och 8 §§, 15 
kap 30 §, 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS 1998:808). 

Skäl till beslut 
Miljöavdelningen har konstaterat att fastigheten- r nedslaäpad. 
Då tidigare delegationsbeslut om uppstädning inte har efterlevts föreslår 
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bygg- och miljöförvaltningen att bygg- och miljönämnden fattar ett beslut 
om vitesföreläggande. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på : 

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
forsiktighetsmått i övrigt som behövs får att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medfor skada eller olägenhet for 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknile Dessa fårsiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medfåra skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön." 
(2 kap 3 § Miljöballcen) 

"Alla som bedliver eller har bedl·ivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som medfort skada eller olägenhet for miljön ansvarar till dess skadan eller 
olägenheten har upphört får att denna avhjälps i den omfattning det kan 
anses skäligt enligt lO kap. I den mån det föreskrivs i dem1a balk kan i 
stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 

(2 kap 8 § Miljöbalken) 

"Ingen får slaäpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde 
eller insyn till." 
(15 kap 30 § Miljöbalken) 

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

"Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite." 
(26lcap 14 § Miljöbalken) 

Sammanfattning 

Miljöavdelningen mottog i november 2013 ett klagomål om nedslaäpning 
på fastigheten- Miljöavdelningen har besökt fastigheten och 
konstaterat att den är nedskräpad. Nedskräpningen består av diverse avfall 
och miljöavdelningen har fotograferat de objekt som bedöms vara avfall. I 
ett delegationsbeslut har det ställts krav på att uppstädning skulle ske senast 
en månad efter att beslutet mottagits . Beslutet mottogs den 14 augusti 2015 . 
Uppstädning har dock inte utförts i enlighet med beslutet. 

Yttranden 
Förslaget har skickats 30 november 2015 för 
synpunkter. Inga yttranden har inkommit. 
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Bygg- och miljönämnden 

JU TERARE 

Upplysningar 
Detta beslut omfattar endast föremål som kan betraktas som avfall. 
Ytterligare krav kan komma att ställas utifrån annan lagstiftning. 

Miljöavdelningen kommer att ta ut en avgift för den tid som har lagts ner i 
ärendet där tirnavgiften 950 kronor. Ett avgiftsbeslutet kommer att fattas 
separat. 

Bilaga 
Fastighetskarta med markering av respektive objekt som numrerats i 
beslutet. 

Foton på respektive objekt som numrerats i beslutet. 

Beslutsexpediering 
expedieras med mottagningsbevis och 

72 21 Sundbyberg 
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Dnr 2015/00065 

Föreläggande med vite att utreda buller från 

Bygg· och miljönämndens beslut 

1. utreda möjliga åtgärder for att minska bullret så att nivåer for buller 
inomhus enligt FoHMFS 2014:13 i1mehålls i Iägenhetema i 
bostadsrättforeningen Novilla, Eneby l :42 

2. utredningen ska utfåras av en ackrediterad akustikkonsult eller annan 
saklemmig med motsvarande dolmmenterad kompetens, 

3. foreslagna åtgärder som kan vara aktuella ska vara kostnadsupp skattade, 

4. utredningen ska komma in till miljöavdelningen senast två månader efter 
att beslutet har delgivits, 

5. förena beslutet med ett vite på 50 000 laonor om det inte fdljs. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagtum enligt foljande: 26 kap 9, 14, 22 §§ 
samt 2 kap 3 § miljöbalken 

Skäl till beslut 
Miljöavdelningen anser att det bör finnas fler alternativ tilllösningar och att 
dessa ska baseras på beräkningar utforda av en ackrediterad akustildconsult 
eller person med motsvarande dolmmenterad kompetens. Det är viktigt att 
lösningarna är kostnadsberäknade for att kunna bedöma rimligheten. 

Då bygg- och miljöforvaltningen bedömer att tidigare foreläggande inte har 
uppfyllts fareslår fårvaltningen att bygg- och miljönämnden fattar beslut 
med vite enligt beslutet ovan. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som mmars 
är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att 
utfora sådana undersökningar av verksambeten och dess verkningar som 
behövs for tillsynen." 
(26 kap 22 § Miljöbalken) 

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utfåra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
forsiktighetsmått i övrigt som behövs for att forebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medfor skada eller olägenhet for 
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människors hälsa eller miljön. Isanuna syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknile Dessa fårsiktighetsmått skall 
vidtas så snart det fim1s skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön." 
(2 kap 3 § Miljöbalken) 

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

"Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite." 
(26 kap 14 § Miljöbalken) 

Sammanfattning 

Bostadsrättsföreningen Novilla har i många år störts av storoljud från -
·········~~edan 1999 gjordes en ljudmätning av 
Ingemanssons där det konstaterades att riktvärden enligt Socialstyrelsen 
allmänna råd, SOSFS 2005:6 överskrids i lägenhet 37. (FoHMFS 2014:13 
har ersatt Socialstyrelsen allmänna råd, SOSFS 2005 :6) l utredningen 
föreslogs att en övergolvskonstruktion med exempelvis 50 mm 
stegljudskiva och 30 mm cementbaserad avjämningsmassa skulle placeras i 
alla utrymmen där varuvagnar och pallyftar dras. 

Försök har gjmis med att Iinuna en gummimatta på golvet 2010. Mattan höll 
inte för belastningen av att vagnama drogs på golvet samt att vagnarna blev 
för tlmga för personalen att dra. En ny ljudmätning utfördes 2011 av 
Inspecta AB vilket även påvisade översbidande av riktvärdena i avseende 
på både maximala ljudnivåer ( 45dB) samt ekvivalenta ljudnivåer (30dB). 
Mätningarna visade att visa moment ger upphov till maximala ljudnivåer på 
48 dB och ekvivalenta ljudnivåer på 34 dB. Enligt utredningen påverkas 
stamljudet av vikten och hastigheten på vagnama. Det finns enligt
troligtvis inte möjlighet att få vagnar med mindre last utlevererade då dessa 
kommer från centrallagret. 

I januari 2012 förelades verksamhetsutövaren att utreda vilka möjligheter 
det finns för att minska bullret från lagret så att riktvärdena i bostäderna ska 
hållas. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt. 

Verksamhetsutövaren beställde en utredning av en byggnadskonsult av 
möjliga åtgärder för att minska bullret. I utredningen (mars 2014) 
konstateras att golvet teoretiskt sett kan förses med stegljudsmatta och 
annerat betonggolv över. Detta skulle kunna innebära en höjning av golvet 
på 200 mm. Höjningen av golvet skulle leda till att hjälldagshöjden inte 
Idaras utan ombyggnad vilket leder till mycket höga kostnader. 
Verksamhetsutövaren har visat en offert från ett byggföretag med en 
kostnad på föreslagen åtgärd på 5,5 miljoner laonor (augusti 2014). 
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Någon aclaediterad akustikkonsult har inte utfart undersökningar eller 
berålaringar i ärendet vilket miljöavdelningen ser som en brist. 
Miljöavdelningen förelade verksamhetsutövaren i februari 2015 att återigen 
utreda möjliga alternativa åtgärder och att utredningen ska utfåras av 
ackrediterad akustikkonsult samt att forslagen ska vara kostnadsberäknade. 
Någon sådan undersölaring har inte utfårts. 

Via e-post O 15-10-08 att inga åtgärder kommer 
att genomfåras för att komma tillrätta med problemet då 
verksamhetsutövaren sagt upp sitt hyreskontrakt. Någon tidsplan får 
utflyttning kan i dagsläget inte presenteras. Eventuellt kan besked lämnas 
om cirka fyra till fem månader men det är inte säketi. 

Upplysningar 
Miljöavdelningen kommer debitera verksamhetsutövaren en tillsynsavgift 
får nedlagd handläggningstid i ärendet. Beslut om avgift tas separat på 
delegation. Tirnavgiften är for närvarande 950 kronor. 

Bes l 

med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslutet till 
Bostadsfåreningen Novilla, Novilla l , 746 32 Bålsta 
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§ 155 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 
enbostadshus på 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/00066 

2. A v giften for handläggningen av ärendet är 4 694 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning enligt nedan. Utfart anordnas enligt redovisad placering. 

Huvudbyggnad får ha en byggnadsarea om högst 200 kvm 

Fasader ska vara i trä 

Huvudbyggnad ska uppforas i l våning. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter till tomtgräns. 

Tomtstorlek begränsas till högst 1500 kvm. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan Inkommen 7 augusti 2015 

situationsplan Inkommen 20 november 2015 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöfcirvaltningen bedömer det lämpligt med avstyckning och 
nybyggnad av bostadshus och att fareslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2 
kap . 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. Plan- och 
utvecklingsavdelningen anser det lämpligt med en planläggning i framtiden 
vilket gör att man begränsar den bl ivande tomtstorleken till högst 1500 kvm 
for att inte forsvåra en kommande detaljplaneläggning. Den fcireslagna 
åtgärden bedöms lämplig då den ansluter väl till befintlig bebyggelse och då 
anslutning till kommunens V A-nät är möjlig. Bygg- och miljöfcirvaltningen 
föreslår Bygg- och miljönämnden att bevilja forhandsbesked för nybyggnad 
av bostadshus enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Sammanfattning 

inlcommit med en ansökan som avser forhandsbesked 
for nybyggnad av enbostadshus på n 
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inkom den 7 augusti 2015 och bedömdes komplett den 20 november 2015. 
Ansökan avser en avstyckning på cirka 1300 kvm. Infart kommer att ske 
från befintlig väg som är belägen på ~ ""'"'H~"·""''"u 

Fastigheten ligger i anslutning till en grupp bostadshus beläget mellan 
Prästberget och Vi by cirka l, 7 km från Bålsta C, utanför detaljplanelagt 
område men inom sammanhållen bebyggelse. Plan- och 
utvecklingsavdelningen bedömer att det är lämpligt med en 
detaljplaneläggning av området i framtiden. Bygg- och miljöförvaltningen 
bedömer att byggnadens placeting stämmer med översiktsplanen och 
ansluter väl till befmtlig bebyggelse. 

Sökande avser ansluta byggnaden till kommunens V A-nät. Efter samråd 
med V A- avdelningen bedöms detta vara möjligt. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är placerad utanför detaljplanelagt område men inom en 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten påverkas inte av några skyddsvärda 
kulturhist01iska eller natmmässiga intressen. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda 
inkommit. F 
anses vara berörda. 

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

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

Bilagor, foton från platsbesök 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Ansökan och situationsplan 
Översiktskarta 
Vyer 
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Beslutsexpediering: 
Beslutet delges till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungöresie sker i Post och Imikes Tidningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/00067 

Förhandsbesked för enbostadshu 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 
ett enbostadshus, på fastigheten 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4 694 1a i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering. Utfatt måste 
ske enligt redovisad placering. 

Enskild avloppsanläggning ska godkännas av kommunens miljöavdelning 
innan ett bygglov kan beviljas på platsen. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-08-28 

situationsplan 2015-10-04 

Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Fastigheten är redan ianspråktagen för bostadsändamåL Ny avloppslösning 
går enligt miljöavdelningen att ordna genom att msta upp den gamla 
anläggningen. Utfmt kan lämpligast ansluta till Fågelsångsvägen. 

Den nya bebyggelsen bedöms ligga på ett godtaghatt avstånd frånjärnvägen 
och E18. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer åtgärden med villkor lämpliga och 
föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17 § 
Plan- och bygglagen. 

Bestänunelser som beslutet grundar sig på 

- 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 
- 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöballcen. 
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inkommit med en ansökan om förhandsbesked for att 
uppfora ett enbostadshus på mark som han vill stycka av från sin fastighet 
- Han uppger i ansökan att det finns en naturlig avgränsning i 
egenskap av ett dike på fastigheten där han foreslår nya tomtgränsen. 

Fastigheten ligger i en liten bybildning,- som ligger längs 
Fågelsångsvägen. Byn ligger mitt emellan E18 ochjärnvägen ca 600 meter 
nordväst om Bålsta tätort (fågelvägen). Den nya byggnaden ska enligt 
sökande placeras ca 170meter ifrånjärnvägen och ca 470 meter ifrån E18. 
Utfart foreslås ansluta till Fågelsångsvägen. 

På fastigheten finns en gammal avloppsanläggning som inte klaraT dagens 
krav på rening. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. Det frnns dock ett antaget 
detaljplaneprogram över området. I den fordjupade översiktsplanen ingår 
området i ett verksamhetsområde nr l O B j örnbro. Verksamhetsområdet är 
under utredning om att skapa en fåretagspark Stor hänsyn kommer att tas 
till befintlig bebyggelse. 

Närheten till järnväg och El8 kan skapa buller. Avstånd bör vara längre än 
100meter till både järnvägen och E18. 

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

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

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

Faktura skickas separat. 
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Bygg- och miljönämnden 

Beslutsexpediering: 
Beslutet delges till 

Kungörelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

92 Bålsta 
746 92 Bålsta 

Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

28(55) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/00068 

Förhandsbesked förenbostadshus med fristående 
g ar 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL beviljas får den sökta 
ett enbostadshus med fhstående garage, på fastigheten 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 694 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunihllmäktige. 

Villkor 
Byggnadema ska utformas och anpassas efter Kat:Iinedals kulturhistoriska 
värden och anpassas till det omgivande torplandskapet Fasader ska utfåras i 
trä, målade i faluröd kulör. Tak ska beläggas med tegelröda takpannor. Tak 
ska vara av sadeltakstyp med en vinkel mellan 27 O- 38 O. Bostadshuset får 
vara i högst en våning med inredd vind med en bruttoarea på högst 180m2. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-09-07 

situationsplan 2015-09-07 

Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Fastigheten är redan ianspråktagen får bostadsändamåL Ny avloppslösning 
går att ordna enligt miljöavdelningen. Utfart fi1ms till Katrinedalsvägen. 

Det torp som sökande vill riva får att göra plats åt den nya bebyggelsen är 
ett av de 13 torp i området Katrinedal som finns utpekade i kommunens 
kulturmiljöprogram som en viktig del av områdets herrgårds- och 
torp landskap. 

Det är därfår viktigt att de nya byggnaderna uppfårs med en utformning så 
att de passar in med de kvarvarande torpen i omgivningen och passar in i 
den kulturhistoriska miljön i Katrinedal. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att den önskade bebyggelsen med 
beslutets tillhörande villkor uppfyller de krav som kan ställas på lämplig 
utveckling och lokalisering av ny bebyggelse i enlighet med översiktsplanen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

29(55) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 
17 § Plan- och bygglagen. 

Bestänunelser som beslutet grundar sig på 

- 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 
- 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning 

upp 
på fastighet Kattinedal3:60. 

kommit in med en ansökan om 
us och ett tillhörande garage 

Fastigheten ligger längst - a l km sydväst om Biskops
Amö. På fastigheten står ~orp som sökande kommer att 
riva. Fastigheten ingår i en sammanhållen bebyggelse där fyra tomter ligger 
på en rad med ett torp på vmje fastighet. 

Byggnaden som sökande vill bygga är ett enplanshus i vinkel med imedd 
vind. Byggnadsytan är enligt ansökan 146m2. Sökande vill ha som 
takbeläggning, mörkgrått tegel i en vinkel om 3 8 O. Som fasadbeklädnad har 
de uppgett en träfasad av järnvitriolbehandlat trä. 

Planfårutsättningar 

Fastigheten är belägen utanfår planlagt onu·åde. Tomten är bebyggd av ett 
torp som är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. 

I översiktsplanen står det angående byggnation utanfår planområden: "I 
glesbyggd, utanför de s.k. stråken, kan enskild ny bebyggelse även tillåtas 
tillkomma genom smärre kompletteringar utan planläggning. Främst i 
anslutning till befintlig bebyggelse där hänsyn har tagits till övrig 
bebyggelse samt kulturlandskapet. Smärre komplettering får dock ej ske får 
att successivt bygga upp en gmpp bostäder utan planläggning". 

Fastighetenligger inom ett område som är utpekat i kommunens 
kulturmiljöprogram som ett mmåde med kulturhistmiska värden. Inom detta 
mm·åde bör inte bebyggelse tillåtas på öppna oexploaterade ställen. 
Byggnader inom området bör anpassas till det befintliga hengårds och 
torplandskapet 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar/myndigheter får synpunkter. Inga 
yttranden har inkommit från berörda grannar. 
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Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Yttrande har inkommit från kommunens V A-avdelning där de svarar att 
fastigheten kan konnna att ligga inom kommunens verksamhetsonn-åde for 
V A inom några år. Någon exakt tidsram kunde de dock inte uppge än, då 
ärende ligger i projekteringsstadiet 

Efter samråd men kommunens miljöavdelning så bedömer miljöavdelningen 
att det är möjligt att ordna en tillfällig lösning med enskilt avlopp tills det 
ftnns kommunalt VA i området. 

U p p I ysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påhöljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får åtgärden söks 
inom två år efter att beslutet om fårhandsbesked vunnit laga kraft. 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsexpediering: 
Beslutet delges till 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 158 Dnr 2015/00069 

Förhandsbesked för två en bostadshus 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL bevil"as får den sökta åtgärden, 
att uppfåra två enbostadshus på • 
2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 694 la i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering och i huvudsak 
utfonnning. Utfart måste ske på redovisad placering. 

Byggnaden ska anpassas till miljö- och kulturvärdena på platsen. Fasaderna 
ska vara i trä och målade i herrgårdsgult eller faluröd kulör. 
Takbeläggningen ska vara rött tegel. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-09-15 

situationsplan 2015-10-29 

Beslut om VA-lösning 2015-10-25 

Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Den nya bebyggelsens placering sker i anslutning till befintlig bebyggelse. 
För att byggnaderna ska passa in med befintlig bebyggelse och de 
kulturmiljövärden som finns i Katrinedal, ställs villkor i beslutet på 
utformning av byggnationen. 

Utfart kan ordnas på ett lämpligt sätt på befintlig byväg. Tillstånd får att 
inrätta en avloppsanordning får den nya bebyggelsen är beviljat från 
milj öavdelningen. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer åtgärden som lämplig och föreslår 
bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
- 9 kap. 17 §plan- och bygglagen. 
- 2 kap. 2-6 §§plan- och bygglagen. 
-3 kap. och4 kap. 1-8 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Louise Bonde och Johan Bonde har inkommit med en ansökan om att få 
uppföra två enbostadshus. Byggnaderna ska enligt ansökan vara i en våning 
med imedd vind. Fasadmatetial ska vara i trä och taket ska beläggas med 
rött tegeltak. 

Platsen för den nya bebyggelsen ligger i anslutning till en mindre bybildning 
i Katrinedals nordöstra del, som idag består av fyra tomter med 
enbostadshus och en stor hen-gårdsbyggnad. Byn ligger ca l km söder om 
Biskops-Arnö. 

Sökanden har anmält och blivit beviljade tillstånd för att imätta en 
avloppsanordning för den nya bebyggelsen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen står det 
om bebyggelseutveclding i landsbyggden att: 

"Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse 
eller längs huvudvägarna och under förutsättning att den är förenlig med de 
kulturhistoriska värdena samt att VA-frågan går att lösa tillfredställande. 
Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse, vad gäller läge, form 
och utförande". 

"I glesbygd, utanför de s. k. stråken, kan enskild ny bebyggelse även tillåtas 
tillkomma genom smärre komplettering utan planläggning. Främst i 
anslutning till befintlig bebyggelse där hänsyn har tagits till övrig 
bebyggelse samt kulturlandskapet. Smärre komplettering får dock ej ske får 
att successivt bygga upp en gmpp bostäder utan planläggning". 

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

Miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan går att lösa på platsen och 
lämnat tillstånd till sökanden att imätta en avloppsanordning för de nya 
tomterna. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grmmar för synpunkter. Inga yttranden har 
inkommit. 
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Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Enligt 9 kap. 39 § PBL, i1mebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påhöljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsexpediering: 
Beslutet till 

Kungörelse 

46 92 Bålsta 
överldagandehänvisning 

Klmgörelse sker i Post och Imikes Tidningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

§ 159 Dnr 2015/00070 

Förhandsbesked för ett tvåbostadshus 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL beviljas for den sökta åtgärden, 
att uppfora ett tvåbostadshus på fastigheten 

2. A v giften for handläggningen av ärendet är 4 694 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller med följande villkor: 

Utfmt måste ske på redovisad placering. 

Byggnaden ska uppfåras med högst l plan. 

Byggnadshöjden ska max vara 4,0 meler. 

Takvinkel får variera mellan 23 O- 38 O. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
situationsplan 
Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Fastigheten är redan ianspråktagen for bostadsändamåL Fastigheten ligger 
inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utfart finns 
redan till Nyponvägen. 

Området domineras av enplanshus då fastigheten gränsar till två detaljplaner 
som både reglerar omgivande bebyggelse till enplanshus. Därfår ställs 
villkor i fårhandsbesked att byggnaden ska uppforas i högst ett plan och 
högst 4,0 meter i byggnadshöjd med en takvinlcel vmierande mellan 23 O -
38 O. Vind får imedas som bostad. 

Ett gemensamt yttrande från grmmar tar upp att de inte anser att ett parhus 
skulle passa in i området. Bygg- och miljöförvaltningen gör en armarr 
bedömning då både en- och tvåbostadhus rälmas som småhus. Fastigheten 
bedöms vara en lämplig småhustomt 
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Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Bygg-· och miljöförvaltningen bedömer åtgärden att uppfåra ett 
tvåbostadshus på fasti · och föreslår 
bygg- och miljönämnden att fatta med 9 kap. 17 § PBL. 

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

Sammanfattning 

Stefan Hillman, har inkommit med en ansökan om fOrhandsbesked får att få 
uppföra ett tvåbostadshus på en fastighet som ligger utanfor detaljplanerat 
område. Fastigheten gränsar till detaljplanen Y20 och detaljplanen 330. Idag 
står ett mindre fritidshus på fastigheten som sökande vill riva i samband 
med den nya bebyggelsen. 

Området runt omlaing domineras av enplanshus med blandad utformning. 
Byggnaden som sökande vill uppfåra är ett tvåplanshus med en taldutning 
på 24 O. Fasaderna ska enligt ansökan vara i trä. Takbeläggning ska enligt 
ansökan vara av betongpannor eller plåt. 

JUSTERARE 

Planforutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men ligger inom tätbebyggt 
område och gränsar till detaljplanerna Y20 och 330. Kommunalt VA finns 
till fastigheten. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda gratmar får synpunkter. 

Ett gemensamt yttrande med synpunkter har inkommit från: 

Yttrande innehåller följande synpunkter: 
Föreslagen nybyggnation är av typ parhus vilken svårligen passar in i det 
aktuella området som till fullo domineras av fristående enfamiljsbostäder av 
villatyp. 
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Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Föreslagen nybyggnation är avsevärt mycket högre än annan byggnation i 
området vilket fororsakar problematik med oönskad insyn i 
omkringliggande fastigheter. 

Föreslagen hustyp lämpar sig sannolikt väl som hyresfastighet, vilket är en 
ägarform som kraftigt avviker från områdets nmm. 

'ldning tydliggjordes muntligen av ansvarig for 
att på ifrågavarande fastighet avsågs endast 

'-'U'"IC>LULU. av villatyp, 

En byggnation av fareslagen art med samtliga ovan nämnda tiskerar att på 
ett negativt sätt påverka omhingliggande fastigheters marknadsvärde. 

Bemötande av yttrande 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att hänsyn tagits till grannars 
yttrande genom de villkor som angivits ovan i beslutet. 

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

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsexpediering: 
Beslutet till 

Kopia av beslut till 

Kungörelse 

34 Bålsta 
och överklagandehänvisning 

46 51 Bålsta 
746 51 Bålsta 

Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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2015-12-15 
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§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/00071 

Förhandsbesked för enbostadshus och garage 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
l . Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL 
enbostadshus och garage på fa 
placering och tillhörande villkor. 

får att uppfåra ett 
redovisad 

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

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering. Utfa1t måste ske 
på redovisad placering. Byggnader får högst ha 1- l Yz-plan. 

Byggnaden ska anpassas till miljö- och kulturvärdena på platsen. Fasaderna 
ska vara i trä och i faluröd kulör. Takbeläggningen ska vara tegelrött tegel. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-08-31 

situationsplan 2015-09-28 

Beskrivning av hustyp 2015-08-31 

Bilder från platsbesök 

Skäl till beslut 
Enbostadshuset med tomt bedöms lämplig då placeringen är i anslutning till 
befintlig bybebyggelse. Utfart kan ordnas på lämpligt sätt ut på Kalmar 
kyrkväg. Platsen ligger inom leonummens verksamhetsområde får V A och 
därfår bedöms VA-frågan vara tillräckligt utredd. 

Bygg- och miljökontoret bedömer inte att den nya bebyggelsen skulle 
påverka siktförhållandena mot kyrkan. Vidare bedöms lämpligt 
respektavstånd till kyrkan uppfyllas då det fmifarande kommer finnas öppen 
åkermark mellan den nya bebyggelsen och kyrkogården. 

Negativt yttrande har kommit in från nätmaste gränsgranne angående 
lämpligheten och försämring av de kulturhistoriska värdena i området. Dock 
har både kommunarkitekten samt antikvmie på Uppsalamuseet bedömt att 
det är möjligt att uppfåra ett enbostadshus på platsen utan att påverka de 
kulturhistoriska värdena negativ. 

(!)'"'!~ l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

För att byggnaderna ska passa in med den äldre bebyggelsen runt kyrkan 
ställs det villkor på utformningen. Fasader ska vara i trä och målade i 
faluröd kulör. Takbeläggning ska vara tegelrött tegel. 

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

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

Sammanfattning 

har inkommit med en ansökan om förhandsbesked för att få 
uppföra ett enbostadshus på mark som ligger utanför detaljplanerat område. 
I ansökan redovisas en tilltänkt tomtavstyckning för byggnaden som skulle 
ansluta till befmtlig villabebyggelse intill Kalmar Kyrieväg där även utfart 
skulle anordnas. Byggnaden skulle enligt ansökan placeras ca 90 meter non 
om Kalmar kyrka. Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde 
for VA. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanför planlagt 
område. Marken har status "åketmark med normallcvalitet". Fastigheten 
ligger inom kommunens verksamhetsområde inom V A. Kollektivtrafik 
finn·s inom 250 meter. 

Den föreslagna tomten ligger strax non om Kalmar kyrka. Intill kyrkan 
ligger det före detta fattighuset och den gamla kyrkskolan. Tillsammans 
bildar de en värdefull kulturhistmisk miljö. l kommunens 
kulturmiljöprogram anges att det är viktigt att siktlinjer mot kyrkan bevaras 
och att ett respektavstånd hålls vid ny bebyggelse. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till grannar och berörda myndigheter för synpunkter. 
Yttranden har inkommit från ägare av 
Upplandsmuseet, från kommunens VA-avdelning samt från 
Kommunarldtekten. 

ägare till yttrat sig negativt till 
åtgärden. Han anser att: "platsen är olämplig för dels med tanke 
på att fastigheten ligger utanför detaljplan men också att ytterligare 
föttätning närmast kyrkan utgör en mycket negativ inverkan på 
landskapsbilden i området". Han påpekar också att: "området kring kyrkan 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

har ett stort kulturhistoriskt värde och att den omedelbara omgivningen inte 
får forändras så att det kulturhistmiska värdet forsämras". 

Upplandsmuseet har gjort foljande bedömning:" Ett nytt enbostadhus på 
den foreslagna tomten kommer inte att påverka siktlinjerna från Råbyleden 
mot Kalmar kyrka. Byggnaden kommer att ansluta till befintlig 
bostadsbebyggelse längs med Kalmar kyrkväg. Ytterligare bebyggelse 
kommer att uppforas på motsatt sida av vägen. Mellan det tänkta 
enbostadshuset och Kalmar kyrka kommer det fmtfarande att finnas öppen 
mark. Upplandsmuseet anser därmed att det är möjligt att uppföra ett 
enbostadshus på tomten. För att det nya enbostadshuset bättre ska ansluta 
till den fore detta fattigstugan samt övrig befintlig bebyggelse bör 
byggnadens tak täckas med tegelfärgade pannor och fasaden få en faluröd 
eller annan mörkare kulör". 

Kommunarkitekten har gjmt foljande bedömning: "Förslaget innebär en 
kompletteting av befmtlig bebyggelse utmed Kalmar kyrkväg mot gränsen 
till den nya detaljplanen vid Frösundavik De planmässiga förutsättningarna 
for ny bostadsbebyggelse får anses väl utredda i den nya detaljplanen där 
också ny infrastruktur som vägar och VA-system byggs ut som en viktig del 
av planens genomfOrande. Syftet med planen är att tillskapa mark for 
bostäder med en karaktär av trädgårdsstad och ge Bålsta ett ansikte mot 
vattnet. Tanken med ny bebyggelse i kvarteret närmast kyrkan i planen sägs 
vara att skapa en karaktär av kyrkby. Ontrådet närmast Kalmar kyrka ingår 
inte i gällande detaljplan. Kring kyrkan finns inga områdesbestämmelser 
som reglerar tillkommande bebyggelse. Det är viktigt att forändringar och 
ny bebyggelse håller respektavstånd och lmderordnas kyrkan samt anpassas 
i utformningen till befintlig äldre bebyggelse i form av faluröd 
träbebyggelse". 

"En ny byggnad i detta läge utmed Kalmar kyrieväg skulle om den i 
placering och utformning anpassas till övrig äldre byggnader närmast 
kyrkan vara möjlig. Tomten bör inte vara bredare än 25 - 30 meter mot 
vägen och byggnadens utformning villkoras i beslutet om forhandsbesked 
med l - l V2-plans hus med faluröd träpanel och tegelrött tak. 

Kommunens VA-avdelning svarade att de inte har något att erinra på 
byggnationen. 

Upplysningar 
Eniigt 9 kap. 39 § PBL, innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbötj as. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks 
inom två år efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga kraft. Sökande 
uppmärksammas på att tiden fOr överklagande är tre veckor från och med 
berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överidagan inkommit. 
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Beslutet skickas till: 
Beslutet till 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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§ 161 Dnr 2015/00072 

Bygglov för nybyggnad av gara 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
~byggnad av garage på fastigheten 
- beviljas med stöd av 9 kap.§ 31 Plan- och bygglagen 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

För genomforandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas bygghenens forslag till kontrollansvmig; 

Namn 
4695 skoldoster 

A v giften for handläggningen av ärendet är 26 4 78 la i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan Inkommen 12 augusti 2015 

situationsplan Inkommen 29 oktober 2015 

Planritning Inkommen 12 augusti 2015 

Fasadritningarinkomna 12 augusti 2015 

Sektion Inkommen 12 augusti 2015 

Skäl till beslut 
På fastigheten finns idag ett bostadshus samt några mindre 
komplementbyggnader. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att 
garagebyggnaden är ett komplement till befintlig bebyggelse och att garaget 
har en lämp1ig vid den nedre delen av fastigheten där även infarten är. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utfornmingskravet i 2 och 8 kap. Plan- och bygglagen (PBL). Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov 
for uppforande av garagebyggnad med stöd av 9 kap. § 31 Plan- och 
bygglagen. 

Sammanfattning 

--. har inkommit med en ansökan om bygglov for nybyggnad av 
~igheten~1sökan inkom den 12 augusti och 
bedömdes komplett den 29 oktober 2015. På fastigheten fi1ms idag ett 
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bostadshus med tillhörande mindre komplementbyggnader. Garaget har en 
byggnadsarea på 160 kvm med en byggnadshöjd på 3.20 meter och med en 
ljusgrå putsfasad. Minsta avstånd till grannfastighet är 4.5 meter. 

Fastigheten ligger i~y och ormådet är utpekat som ett område 
med riksintresse får ett rörligt friluftsliv. Bygg- och miljöförvaltningen 
bedömer att en nybyggnad av garage på fastigheten tillsammans med ett 
befintligt bostadshus inte påverkar riksintresset får rörligt friluftsliv. 

Planfårutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser 
dock inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten berörs inte av några 
skyddsvärda kulturhistmiska eller naturmässiga intressen. 

Yttranden 
har skickats till berörda grannar på fastighetem~ 

--år yttrande. Inga yttranden har 
inkommit. 

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

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 
Åtgärden får inte påbö1jas fånän bygg- och miljönämnden har lämnat ett 
startbesked. 
Det måste hållas ett tekniskt sarmåd i detta ärende, och då läggs också 
kontrollplan fast. KontTollansva1ig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar 
till tekniskt samråd. 
Observera att byggnaden inte får bö1ja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

Sökande uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera 
med Bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan inkommit. Se 
också bifogad överklagandehänvisning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

44(55) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutsexpediering: 
Beslutet delges till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Dnr 2015/00063 

ränsat lov för ändrad användning,-

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
l. Ett tidsbegränsat bygglov får en tid av fem år ges med stöd av 9 kap. 33 § 
plan- och bygglagen (20 l 0:900). 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 43 916 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2015-09-30 

situationsplan 2015-09-30 

Planritningar 2015-09-30 

Brandskyddsbeshivning 2015 -l 0-08 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöfårvattningen bedömer att fåreslagen ändring av Hotell- och 
konferens-anläggning till ett hem får ensamkommande flyktingbarn får en 
begränsad pe1iod av fem år är lämplig och fåreslår bygg- och miljönämnden 
att fatta beslut om ett tidsbegränsat lov får ändrad användning av 
anläggningen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Beslutet grundar sig på PBL 9 kap 33 §:För en åtgärd som uppfyller någon 
eller några men inte alla fårutsättningar enligt 30- 32 a §§får ett 
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. I detta fall kornmer den fårestagna 
användningen att strida mot detaljplanens bestämmelse om 
hotellanvändning enligt PBL 9 kap 31 §b med avseende på att den strider 
mot syftet med detaljplanen. 

Sammanfattning 

användningen av på 
- ill hem får ensamkommande flyktingbarn. består 
~ggnaden med en tillbyggd två-våningslänga och ett annex. 
Sammanlagd bruttoarea är idag ca 1600 m2 med totalt 41 rum får boende. 
F ör den fåreslagna ändrade användningen har upprättats en 
brandskyddsbeskrivning. Den fåreslagna änd1ingen tilllängre tids boende 
innebär inget större behov av ombyggnad får den avsedda användningen 
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förutom byggande av ett mindre kök i bottenplanet på byggnad C och vissa 
brandskyddsåtgärder. 

Nuvarande användning som hotell är i enlighet med den användning som 
medges i gällande detaljplan. Den föreslagna användningen med längre 
perioder av ungdoms-boende strider mot detaljplanen men bedöms kunna 
medges för en begränsad period för det starka allmänna intresse som 
behovet av bostäder för ensamkommande flyktingbarn för närvarande är. 
Efter en period av max fem år planerar ägarna att bygga om byggnaderna 
til1 vanliga flerbostadshus med hyreslägenheter. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 238. Bestämmelserna innebär bl.a. att 
användningen är avsedd for hotell- och konferensanläggning. 

Kul turmilj ö värden 
Byggnaden/fastigheten är utpekad som en värdefull miljö i det 
kulturnliljöprogram som är framtaget for Håbo Kommun. Byggnadens 
beslaivs enligt nedan. 

Huset är en viktig del av Håbos fattigvårdshlstoria och av Bålstas 
kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadens planform, de 
ursprungliga spröjsade fönstren och fårgsättningen i rött och vitt. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas huset och inte 
avviker i stil, skala och material. 

Yttrande 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfåll e 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 §Plan- och bygglagen. Totalt 14 ägare av 
fastigheterna nedan har bedömts vara berörda i egenskap av nära 
grannar till 

har hälften, sj u stycken och ägare av 

yttranden med negativa synpunkter. Yttrandena i är gade som 
bilaga till beslutet. 35 andra fastighetsägare i området Gamla Bålsta inom ca 
300meter från anläggningen Gästis har lämnat liknande synpunkter på det 
olämpliga i att etablera ett HBV -hem för ensamkommande flykting barn. 
Dessa övriga 35 fastighetsägare har av Bygg- och miljöförvaltningen enligt 
PBL bedömts inte vara sakägare som nära grannar i ärendet. 

I en gemensam skrivelse med totalt 40 namnunderskrifter motsätter sig 
dessa övriga boende i Gamla Bålsta att bygglov lämnas för att det av 
informationen inte framgått vilka av husen A, B eller C som det ska lämnas 
bygglov för. Vidare sägs att om bygglov lämnas för alla tre byggnaderna 
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befaras att de ensamkommande flyktingbarnen kommer att påverka 
områdets karaletär av lugnt villaområde med i forsta hand tanke på de 
skadegörelser/mordbränder som skett de sista veckorna i Sverige på HVB
hem och asylboenden, dvs utifrån konunande provokationer. 

Yttrandet avslutas med att peka på behovet av att en ny planering och nya 
diskussioner la1ng den långsiktiga användningen av hus B och C görs for 
tiden efter att det tidsbegränsade lovet löpt ut. 

Flera nfu·boende inldusive de sju som bedömts som sakägare oroar sig i 
andra yttranden över risken for mordbrand i närheten av deras egna 
fastigheter och risken for att anläggningen drar till sig in di vid er som orsakar 
bråk och skadegörelse är stor anses det. Det uttrycks även oro for att skola 
och forskola ligger nära anläggningen. Just den foreslagna HVB
användningen anser många är ett direkt hot mot områdets lugna karaktär. 
Den största risken är om den planerade HY B-anläggningen blir ett hem får 
missbrukare och kriminella personer. Den nya användningen anser man 
också kommer att minska värdet på fastigheterna i området. Flera boende 
vill ha ett nytt större informationsmöte då man tycker att man inte fått 
tillräddig infmmation i frågan. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Anläggningen kommer främst att användas for ensamkommande 
flyktingbarn och lösa ett tillfålligt och mycket akut behov av nya 
boendeplatser for den verksamheten. I bygglovet kan inte styras vilken typ 
av I-IVB-hem det ska vara men det forutsätts och skrivs i ansökan att det 
gäller HVB-hem for ensamkommande flyktingbarn. Bygg- och 
miljöforvattningen bedömer att det finns forutsättningar får att kunna ge ett 
tidsbegränsat lov for detta i en period av max fem år varefter verksamheten 
ska avvecklas och byggnaderna byggas om och användas som vanliga 
smålägenheter for boende. Både kommunen och ägarna har forståelse for en 
viss oro hos närboende för en ny verksamhet av det forestagna slaget men i 
detta fall finns det goda erfarenheter från just det arbete med 
ensamkommande flyktingbam som nu pågått i flera år på Biskops-Arnö och 
Ekolsund. 

Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år fi:ån den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga haft så sker det på 
byggherrens egen risk. 
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Åtgärden får inte påbötjas fårrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
start besked. 

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

Faletura skickas separat. 

sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden får överidagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad överklagandehänvisning. 

Beslutsexpediering: 
Beslutet till 

expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisnmg 

l7affa .Ila ffi t• a t• .f a fa fa 

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

JUSTERARE 

§ 163 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

Dnr 2015/00073 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (20 l 0:900). 

F ör att få ett startbesked måste sökande lämna in ett forslag till en 
kontrollplan med de kontrollpunkter som ska kontrolleras under 
byggnationen. 
Avgiften för handläggningen av ärendet är 14 685 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
Si tuationsplan 
Planritning med sektion 
Fasadritning 

Skäl till beslut 
En av de förutsättningar för att kunna bevilja bygglov är att den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser ska överensstämma med 
detaljplanen. Om byggnadsverket ändå skulle avvika från detaljplanen ska 
avvikelsen ha uppmärksammats och godkänts vid en tidigare 
bygglovsprövning. 

I detta ärende gäller det en byggnad som enl igt dagens praxis inte följer 
detaljplanen. Inte heller har avvikelsen uppmärksammats och godkänts i en 
tidigare bygglovsprövning. 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen kan dock en åtgärd godkännas om 
den är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Fastighete~är en sluttande fastighet där man enligt 
detaljplanen får bygga upp til12 12 m2 (byggnadsarea). Det är dock omöjligt 
att utnyttja hela byggrätten, utan att fylla upp stora delar av fastigheten, om 
man inte bygger byggnaden med ett suterrängplan. Beräkningsgrundande 
fasad mot gata ger intryck av att byggnaden är ett enplanshus. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är av begränsad 
omfattning. Avvikelsen med suterrängplanet bedöms vara nödvändig for att 
fastigheten ska lemma bebyggas med den byggrätt som är beviljad i 
detaljplanen. Tillbyggnaden bedöms ändamålsenlig och att följa syftet med 
detaljplanen. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och 
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miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 b §plan- och 
bygglagen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
-9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (20 l 0:900). 
-lO kap. 6 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

har inkommit med en ansökan om att ta bygga en 
om på ett befmtligt enbostadshus. Efter åtgärd skulle 

byggnaden omfatta totalt en byggnadsarea om 20 l m2. 

Den befintliga byggnaden är byggd 1979 efter att beviljats bygglov av Håbo 
kommuns dåvarande byggnadsnämnd. Byggnaden uppfordes i ett plan med 
en sutenängvåning. Med dåvarande lagstiftning bedömde 
byggnadsnämnden att byggnaden följde gällande detaljplan. 

Enligt dagens lagstiftning rälmas suterrängvåningen som en våning och den 
befintliga byggnaden kan anses vara ett tvåplanhus inom en detaljplan som 
tillåter enbatt enplanshus vilket gör befintlig byggnad planstridig. 

Planförutsättningar 
För området gäller detaljplan nr Y21 enligt 
detaljplanen byggrätt för ett fristående enbostadshus i ett plan. En fjärdedel 
av fastigheten får utnyttjas för bebyggelse, vilket är ca 212m2. Utöver 
huvudbyggnaden får en komplementbyggnad uppföras på fastigheten. 
Byggnadshöjden rar inte överstiga 4,0 meter. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till grannar för synpunkter. Inga yttranden har 
inlcommit. 

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

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

I detta ärende laävs lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påbötjas forrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked. 

Observera att byggnaden inte får bötja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 
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sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 
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Information 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/00058 

l. Förvaltningschefen informerar om läget kring organisationsforändringen 
där plan- och utvecklingsavdelningen läggs samman med Bygg- och 
miljöfårvaltningen. Det är just nu stort fokus på rekryte1ing. 

2. TfBygglovschefinformerar om dagsläget får detaljplan gällande Bålsta 
Centmm. Planfårslaget gällande fårsta etappen kommer i dagarna på remiss. 
Vid nästa nämndsammanträde ges en mer utfårlig presentation av 
p lanfårslaget 

3. Förvaltningschefen berättar om missfårgat vatten i öppet dike vid 
Benders, och de utredningar som har gjorts, och vad som nu avses utföras 
får att leonuna fram till vad missfårgningen beror på. 

4. Tf Bygglovchef infonnerar kort om fastighetsenhetens utredning 
gällande Skokloster Lanthandels lokalsituation. 
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2015-12-15 

Dnr 2015/00077 

Överklagande av Länsstyrelsens i Uppsala beslut om 
upphävande av Bygg- och miljönämndens beslut enligt 
Plan- och bygglagen i ärendet om olovli 
byggnationer på fastigheten Håbo 
kommun 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. överklaga Länsstyrelsens i Uppsala beslut 2015-11-19 om 
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-05 att 
''-'''"'""·f".F">'"'" .. '"' om · och vite for olovliga byggnationer på fastigheterna 

och 

2. besluta om omedelbar justering av detta ärende 

Sammanfattning 

Bygg- och ~s beslut 2015-05-05 om olovlig byggnation på 
fastighete~har 2015-11-19 upphävts av Länsstyrelsen i 
Uppsala. Bygg- och miljönämnden överldagar härmed Länsstyrelsens 
beslut. Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun beslutade 2015-05-05 att 
meddel- i egenskap av arrendator, foreläggande om 
rättelse och nvrung av olovliga byggnationer på fastighete~ 
Beslutet överklagades a~med fåridatingen att det var den 
2010 framlidne fastighet~era dödsboet som var ansvarig 
for alla byggnationer på fastigheten. Länsstyrelsen i Uppsala upphävde i 
beslut 2015~11-19 Bygg- och miljönämndens beslut.2015~05~05. 

Beslutsunderlag 

Bilagor: 
!.Länsstyrelsens beslut 2015 -11-19, 
2.0rtofoto från 2009, 
3.0ttofoto från 2013, 

laring av byggåtgärder 
vid byggavdelningens besök 2014-10-14 
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JUSTERARE 

Beslutsexpedieri ng: 
Beslutet delges till 

Fastighetsägare till 
Stockholm 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-15 
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