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Pul-skydd

Pul-skydd

HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Innehållsförteckning 

§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 3 Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

§ 4 Handlingsplan för ökad integration 

§ 5 Yttrande över förslag till detaljplan får Bålsta Centnun, etapp l , Bålsta torg 

§ 6 Attesträtt för Bygg och Miljönämnden 2016 

§ 7 Revidering av delegationsordning 

§ 8 

§9 F" l" d d t ttl" f(' l !_ - • å åtgärder för gödselhantering 

§ 10 Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan 2015 

§ 11 Miljöavdelningens behovsutredning och tillsynsplan 2016 

§ 12 Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten 
Nyckelby l :7, Sandhamnsvägen 2 

§ 13 Bygglov får nybyggnadavenbostadshus med fristående garage 
VÄRSTA 3:2 (Häggebyholmsvägen 9) 

§ 14 · Information 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Dagordningen fastställdes 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/00060 

Dagordningen fastställdes utan ändringar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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f'1l HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§2 Dnr 2016/0001 O 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönänmden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fårtecknas i protokoll av den 2 februari 2016 

Sammanfattning 

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

Sammanstälh1ing över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-12-1 O 
till och med 2016-01-19. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 61 st 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 16 st 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut: 27 st 
Antal återkallade beslut: 2 st 
Avslag: 4 st 
A vslaivna ansökningar: 2 st 
Belopp: 227 032 kronor 

Beslutsunderlag 

Delegationslista får Bygg 
Delegationslista får Miljö 
Delegationslista får bostadsanpassning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§3 Dnr.2016/00011 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna 
handlingarna som presenteras på nämnden 2016-02-02 

Sammanfattning 

Bygg och miljöforvaltningen redovisar inkonma handlingar från och med 
2015-12-1 O till och med 2016-01-19, enligt nedan; 

l.Länsstyrelsen Uppsala län, 2015-12-08 
Dnr 564-6993-15, ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat 
hantering av särskilt farliga kemiska produkter, Primogmn AB. 

Primogum AB vil1 yrkesmässigt fortsätta att hantera trikloretylen. En 
fornyad tillståndsansökan till Länsstyrelsen har inkommit på remiss. Bygg
och miljöforvaltningen har yttrat att forvaltningen anser att foretagetäven 
borde ha ansökt om tillstånd hos den Emopeiska kemikaliemyndigheten 
(ECHA) samt att foretaget bör se över möjligheterna att ta bort triidoretylen 
m sitt sortiment. 

2.Mark- och miljödomstolen, 2015-12-12 
Mål nr M 6676-15, kungörelse, Swedavia AB. 

Swedavia AB fick 2013 tillstånd till att bedriva flygplatsverksamhet vid 
Arlanda. Swedavia AB har ansökt om villkorsändring av villkor 5. Bolaget 
har i forsta hand yrkat att den i villkoret angivna ljudnivån ska ändras fi·ån 
65 dBA till 70 dBA. 

3 .Kommunstyrelsen, handlingsprogram for fårebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor. 

En1igt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveliges 
kommuner redovisa hur de arbetar for att upprätthålla ett, med hänsyn till de 
lokala fårhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Alla kommuner skall ha ett handlingsprogram får forebyggande verksamhet. 
KF antog 2015-11-16 ett handlingsprogram och beslutade att uppdra till 
nämnderna att i sina verksamhetsplaneringar arbeta in och fålja upp åtgärder 
for forebyggande arbete inom ramen får handlingsprogrammet. 

4.Kommm1styrelsen, luisberedskapsplan 2015-2018 

En}jgt 11 Överenskommelse om kommunernas laisberedslcap", MSB 2012-
5541, ska kommunen, med beaktande av 1isk- och sårbarhetsanalysen, for 
vruje ny mandatperiod fastställa en plan for hur kommunen ska hantera 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument får 
kommunens arbete med krisberedskap. KF antog 2015-11-16 en 
krisberedskapsplan får perioden 2015 - 2018 och beslutade att uppdra till 
nämndema att i sina verksamhetsplanetingar arbeta in och följ a upp åtgärder 
att stärka kommunens krisberedskap. 
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~HÅBO W I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§4 Dnr 2016/00015 

Handlingsplan för ökad integration 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg- och miljönämnden beslutar att anta den kommungemensamma 
handlingsplanen utifrån de egna verksamheterna med första uppföljning till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen år 2016 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2014, §54, att anta ett 
integrations- och flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en 
helhetssyn på integrationsfrågor inom kommunen, samt ge underlag för 
priorite1ingar och peka ut en riktning får framtiden. Bygg- och 
miljöförvaltningen har tillsammans med representanter från övriga 
förvaltningar och styrelser tagit fram ett förslag på en första handlingsplan 
som få1tydligar hur programmets intentioner ska genomföras. 

Ärende 
Kommunfullmäktiges program lyfter fram boende, hälsa, samverkan och 
sysselsättning som prioriterade områden. Vmje styrelse och nämnd har till 
uppgift att genomföra programmets intentioner inom ramen får den 
ordinarie verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan för 
hur man ska arbeta för ökad integration. En tjänstemam1agrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar och styrelser har tagit fram den 
föreslagna gemensamma handlingsplanen för beredning av respektive 
nämnd. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konla·et får att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. 
Genom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över 
kommunens samlade arbete inom området, vilket inte bara är viktigt för 
kommunstyrelsens uppföljning utan även för de enskilda nämndernas och 
styrelsernas förståelse av området. 

I handlingsplanens fårsta del finns information om det pågående arbetet 
inom varje övergripande del av kommunens organisation. I planens andra 
del lyfts de specifika aktiviteter fi"am som verksamheterna ser som extra 
viktiga under år 2016. 

För bygg- och miljöförvaltningens del handlar åtgärderna främst om att 
kontinuerligt se ti11 att vara uppdaterad på de lagändringar som kan kormua 
inom området, liksom att följa de rättsfall som successivt ger ramruna för 
rättstillämpningen. Förvaltningen deltar också aktivt när det gäller 
lokaliseringsutredningar för att finna lämpliga byggnader eller 
markmmåden får att lösa boendefrågan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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~HÅBO 
_,KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Integrations- och flyktingpolitiskt program KS2014/81 nr 2015.33 
Handlingsplan for ökad integration 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Bygg och miljöforvaltningen 

$-INh, l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00013 

Yttrande över förslag till detaljplan för Bålsta Centrum, 
etapp 1, Bålsta torg -

Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg- och miljönämnden är i stora drag positiv till planfårslaget men 
lämnar som yttrande fåljande synpunkter på samrådsfårslag får detaljplan 
får Bålsta Centrum: 

- Det bör tydligare framgå av planhandlingarna hur en långsiktigt hållbar 
hantering av dagvattnet ska utformas och säkerställas 

- Den fåreslagna utformningen av den för Bålsta höga exploaterings graden, 
bör visualiseras tydligt med snedperspektiv där omgivande bebyggelse finns 
med. De våningsantal och höjder som anges i plankartan stämmer inte med 
det som visas i illustrationsplanen. 

- Egenskapsbestämmelser för kvaltersmark bör tydligare ange önskad och 
möjlig användning i förhållande till vad som går att kräva som skallkrav 
enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vissa bestämmelser står i konflikt med 
definitionen på byggnadsarea och användningen av punktprickad mark. En 
hänvisning till relevanta lagrum i PBL bör anges i plankartan. 

Skäl för beslut 
Dagvattenutredningens slutsatser hinglokal fordröjning och rening av 
dagvatten inom planområdet redovisas i en särskild dagvattenkarta där olika 
dagvattenanläggningar har ritats in. De fåreslagna lösningarna på både 
kvartersmark och allmän platsmark har inte direkt avspeglats i hur 
användningen av kvartersmarken har angivits i plankartan. Dagvatten
hantering är en kmmnunal angelägenhet där kommunens VA-avdelning är 
huvudman och detaljplanen bör tydligt visa hur dagvatten ska hanteras, 
vilka anläggningar som krävs och vem ska bygga och förvalta 
anläggningama. Detaljplanen bör sen möjliggöra och stödja ett 
genomfOrande av fareslagen dagvattenlösning. 

Den fåreslagna utfonnningen är ett bra sätt att utnyttja det centrumnära och 
stationsnära läget. Samtidigt är det angeläget att Jaaven på utfonm1ing med 
varierade fasader och en intressant och attraktiv stadsmiljö genomfårs med 
ett kvalitetstänkande även i det offentliga rummets detaljer, "möblering" och 
fårvaltning. En del i detta är att visualisera och illustrera hur den nya 
stadsmiljön kommer att utfmmas. Det är viktigt att illustrationer är 
trovärdiga och realistiska. Idag stämmer inte angivet våningsantal på 
illustrationsplanen med plankartans information. Planbeshivningens 
perspektivbilder kan behöva kompletteras med bilder på hur hela 
planområdet ter sig i relation till omgivande bebyggelse. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Egenskapsbestämmelser får markanvändning på kvartersmark bör inte 
utformas som skall-krav. Detaljplanen möjliggör och tillåter önskad 
markanvändning men tvingar inte till genomfårande. I planfårslaget finns 
B l och B2 med olika grad av tvingande bestämmelse. Samma gäller får 
bestämmelsen BC som ger en otydlighet i tollmingen om vilken användning 
som avses. Bestämmelsen P får parkeringsgarage och verksamheter bör 
anges som PC (parkering och centrumverksamheter) eller PH (får Parkering 
och handel). Det är önskvärt att plankartan anger med vilka PBL-paragrafer 
som fårslagna bestä1mnelser har som stöd. 

Bestämmelsen om att balkonger och fårråd får kraga ut över punktprickad 
mark bör istället regleras med korsprickad mark eller annan bestämmelse 
som inte motsäger SIS definition av byggnadsarea under utstickande 
byggnadsdelar. 

Bestämmelsen om byggnadsteknik med brandskyddande utformning bör 
knytas till BBR-laav på relevant brandklass. 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Bålsta centrum och omfattar bland annat 
järnvägsstationen med tillhörande busstation. Området avgränsas i nordöst 
av Bålstaåsen, i sydöst av ett mindre g:rönonu-åde, i väst av Kommunhuset 
och stockholmsvägen samt i nord av Centrumleden med rondell. 

Planens syfte är att ge möjlighet får en levande, tät och blandad bebyggelse 
med resecentrum, bostäder, handel och verksamheter, trafikmmåden och 
offentliga miljöer samt parkering av bil och cykel. 

Detaljplanen utgör den första etappen i en utveckl ing får ett mem attraktivt 
och levande Bålsta centrum. En av utmaningarna består i att skapa ett 
centrum får människor snarare än bilar. Särskilt planstöd ges bland mmat 
därfår för enskilda parkeringslösningar under allmän plats och i avgränsade 
områden får gemensamhetsanläggning. 

Sammantaget bedöms planen ge möjlighet får uppfårande av drygt 740 
lägenheter i olika upplåtelseformeL Den täta strukturen med blandande 
funktioner skapar fårutsättning får en levande och trygg stadsdel såväl dag
som kvällstid. Nuvarande bussplan omfmmas till en mer effektiv och 
trafiksäker busstation med en bekvämare och mer direkt kontakt med fjän
och pendeltågsstation. Planfårslaget i1mebär en får Bålsta en mycket hög 
grad av exploatering med flertalet åtta-våningshus och en byggnad i 17 
våningar närmast stationen. 
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I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-01-25 

Beslutsexpedieri ng: 
Plan och utvecld ingsavdelningen 

;:? 1 ~ 1 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 
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~HÅBO W I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00014 

Attesträtt för Bygg och Miljönämnden 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg- och miljönämnden beslutar att ge attesträtt under 2016 till bygg
och miljönämndens ordförande får ansvarskod 40000000 ( ordforande bygg
och miljönämnden) kopplat till verksamhetskoden 10920. 

2.Bygg- och miljönämnden beslutar att ge attesträtt under 2016 till 
fdrvaltningschefen med ansvarskodsintervallet 41000000-41599999 (Bygg
och miljönämnden) kopplat till verksamhetskoder enligt nedanstående 
redovisning. Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på 
forval tningen. 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens attestreglemente ska varje nämnd se till att det 
infdr vaije nytt år fi1ms en förteclming över de attestanter som är aktuella 
samt deras namnteckningar. Förteclmingar skalmytas till ansvarsnivå. 

Förvaltningen fareslår att bygg- och miljönämnden ger nämndens 
ordforande attesträtt med ansvarskod 400000000 ( ordtorande bygg- och 
miljönämnden) kopplat till verksamhet 10920. 

Förvaltningen fareslår dessutom, att bygg- och miljöfårvattningen ger 
forvattningschefen attesträtt med ansvarskodsintervallet 41000000-
41599999 kopplat till följande verksamhetskoder: 

Ansvar Besklivning Verksamhet 

40000000 Nänmdverksamhet l 0920 

41000000 Nämndadministration 13 800 

41000000 Bygg- och miljö forvaltningsledning 21900 

41000000 Bostadsanpassning 58000 

41200000 Bygglovavdelning 21600 

41300000 Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel 26110-26140 

41400000 Mät, kart GIS 21500 

41500000 Plan- och utveclding 21510 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på forvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Aktuell attestforteckning forvaras på bygg- och miljöförvaltningen där det 
framgår vilka befathlingshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Attesträtten avser år 2016. 

För delegation av attesh·ätt av fastighetsforsäljning och exploatering inom 
plan- och utvecldingsavdelningen svarar kommtmstyrelsen (ansvar 13013, 
verksamheterna 99170 och 99180). 

Beslutsexpediering: 
Ordforande i bygg och miljönämnden 
Kommunstyrelsens forvaltning 
Bygg och miljöforvaltningen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATVR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§7 Dnr 2016/00012 

Revidering av delegationsordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna fårestagna ändringar i 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning. 

Sammanfattning 

Ändringar enligt miljöbalken 
På gmnd av Miljöavdelningens prioriterade handläggning av ärenden får 
enskilda avlopp och den cL:~rmed ökade ärendemängden föreslås en ny 
delegation under avsnittet om tillsyn. Se bifogad delegationsordning, bilaga 
l. 

Ändringar enligt Plan- och bygglagen 
För att ge Bygglovssamordnare rätt att besluta i vissa PBL-ärenden behöver 
delegationsordningen ändras får att möjliggöra dem1es handläggning av 
enklare bygglovärenden. Samtidigt infårs ett tillägg for att medge delegation 
får bygglovbeslut med viss avvikelse från detaljplan. Funktionen "Arkitekt" 
utgår eftersom det i nuläget inte är säkerställt att en arkitektkompetens 
kommer att lmytas till Bygglovavdelningen. Se bifogad delegationsordning, 
bilaga 1 .. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse och delegationsordning 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Delegationsordning 

för bygg- och miljönämnden 

BMN §7 

Antagen 2016-02-02 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 2 

KOMMUN 
Datum 

2016-02-02 

Lagrum Ärende 

Brådskande ärenden 

6 kap 36 §KL Ordföranden, eller vid frånvaro av denne, vice 
ordförande, f'ar besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Förvaltningschefen inträder som ersättaTe for samtliga 
delegater inom Bygg- och miljöförvaltningens 
verksamJ1etson1Tåden. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt 
sett ett beslut av bygg- och miljönämnden. Beslutet kan 
inte återkallas eller omprövas av bygg- och 
miljönärnnden, men överklagas på samma sätt som 
bygg- och miljönämndens beslut. 

Syftet med delegation är att avlasta nämnden från 
rutinärenden och att påskynda handläggning av 
ärenden. 

KL 6 kap, 34 Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden av 
§ följande slag: 

a) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet, 

b) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om 
de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt och 

d) ärenden som väckts genom medborgarförslag och som 
överlåtits till nämnden, och 

e) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas 
om delegaten anser att ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Delegat 

Ordforande 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Vice ordforande 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 3 

I<OMMUN 
Datum 
2016-02-02 

KL 6 kap. 37 I den mån beslutanderätt delegerats till 
§ f6rvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, 

får f6rvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten 
till annan anställd i konununen. Beslut som fattas med 
stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska 
enligt kommunallagen anmälas till f6rvaltningschefen. 

Beslut att ej lämna ut allmän handling 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också 
rätt att: 

a) besluta att överklaga beslut och domar som itmefattar 
ändting av delegatens beslut (OBS! nämndens egna 
beslut måste överidagas av nämnden), 

b) besluta att ansöka om utdömande av vite, även i 
ärenden där nämnden har beslutat om 
vitesf6reläggandet, 

c) besluta att avge yttrande till högre instans med 
anledning av överklagande av delegeringsbeslut 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss 
ärendegrupp omfattar också rätt att: 

24 kap 8 § besluta att på ansökan av ti1lståndsinnehavaren 

MB upphäva eller ändra bestämn1elser och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

I den mån inte annat framgår av den aktuella 
ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 
"Besluta i tillsynsärende" rätt att: 

a) besluta att lämna klagomål utan åtgärd, 

26 kap 9 § b) besluta att meddela feteläggande och forbud, 
MB, 25 § LL 

26 kap 13 § c) besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderätts-
MB itmehavare att lämna uppgift om ny ägares eller 

nyttjanderättsinnehavares namn och adress, 

26 kap 15 § d) besluta att sända f6reläggande eller förbud, som 
MB meddelats mot någon i egenskap av ägare till fa stighet 

m m till inshivningsmyndigheten for anteckning i 
inslai vningsre gistret, 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Nämndens sekreterare 

Förvaltningschef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Miljöchef 

Bygglovchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Bygglovchef 



26 kap 19 § 
MB 

26 kap 21 §, 
26 § LL 

26 kap 22 § 
MB 

28 kap 1, 5 
och 8 §§, 26 
§ LL 

24 §FL 

26 kap 26 § 
MB, 36 § LL 

15 kap 6 § 
SekrL 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 4 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

e) besluta att begära att den som bedriver verksamhet som 
kan befaras medföra olägenhet får mämriskors hälsa 
eller påverka miljön skalllämna fårslag till 
kontrollprogram eller fårbättrande åtgärder, 

f) besluta att fårelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingaT som 
behövs får tillsynen, 

g) besluta att fårelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad får bostäder 
eller allmänt ändamål att utfara sådana undersökningar 
av verksamheten och dess verlmingar som behövs får 
tillsynen, 

h) besluta att begära hjälp av polismyndigheten får att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel och att där utföra undersökningar 
och andra åtgärder, 

i) avvisa får sent inkommet överklagande, 

j) beslut ska gälla även om det överklagas, 

k) beslut i ärenden om begäran från enskild om utlänming 
av allmän handling, 

l) fåra bygg- och miljönämndens talan infår domstol, 
andra myndigheter och vid fårrättningar. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöadministratör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 5 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

MILJÖBALKEN 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag 

Yttranden 

6 kap 4 § MB A v ge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Naturvård 

9 §förord- Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som 
ningen om kommunen meddelat för djur och växtskyddsområde. 
områdes-
skydd 

7 kap 22 § MB Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som 
kommunen meddelat för vattenskyddsområde. 

Tillsynsärenden 

8 kap MB Beslut i tillsynsärende angående åsidosättande av 
föresk1ifter som gäller. 

7, 8 och 12 Beslut i tillsynsärende angående skötsel av 
kap MB j ordbruksmark 

Yttranden 

A v ge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om 
dispens från föreshifter om biotopskydd. 

Avge yttrande till bygg- och miljönämnden i ärenden 
som avser dispens från strandskydd. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoslcydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 6 

I<OMMUN 
Datum 
2016-02-02 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillstånd/anmälan samt dispenser 

13 §förord- Beslut i ärende om tillstånd att imätta avloppsanordning 
ning om med ansluten vattentoalett och tillstånd att ansluta 
miljöfarlig vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 
verksamhet 
och 
hälsoskydd 

22 kap 25 § Beslut om villkor av mindre betydelse som 
MB miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa. 

Lokala föreskrifter 

3 §förordning Beslut i ärende om tillstånd att imätta mman 
om miljöfarlig avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten 
verksamhet inom vissa delar av kommunen. 
och 
hälsoskydd 

7 §lokala Beslut i ärende om tillstånd att inrätta 
föreskrifter vä1mepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten. 

4 §lokala Beslut i ärende om tillstånd att inom område med 
föreskrifter detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 4 § lokala 

föreskrifter for att skydda människors hälsa och miljö i 
Håbo kommun, hålla: 

a) nötlcreatur, häst, get, får eller svin, 

b) pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 

c) OIID. 

Beslut i ärende om tillstånd eller dispens att: 

3 §lokala a) imätta mmat slag av toalett än vattentoalett, 
föreskrifter 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 7 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

9 §lokala b) elda löv, kvislar och annat trädgårdsavfall under 
föreskrifter perioden l april-30 september (30 april är undantagen), 

12 §lokala c) undantag fi:ån lokala hälsoskyddsfåreshifterna om det 
föreskrifter är uppenbart att risk för olägenheter ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärenden om åtgärder får bekämpning av 
ohyra och andra skadedjur. 

MB och före- Beslut i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet 
skrifter 

Beslut i tillsynsärenden angående avloppsanordningar 
dimensionerade får högst 25 personekvivalenter. 

Upphäva bygg- och miljönämndens tidigare beslut om 
fårbud mot uts läpp av enskilt avloppsvatten då tidigare 
skäl till förbud inte längre föreligger. 

Beslut i tillsynsärenden angående värmepumpar som 
kräver tillstånd. 

Beslut i tillsynsärenden angående: 

a) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteclmingen A eller B, 

b) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till fårordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen C, 

c) miljöfarlig verksamhet i övrigt. 

26 kap 20 § Förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
MB avge miljörapport 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
Miljöadministratör 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 8 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

Yttranden mm 

Avge yth·ande till miljödomstol eller länsstyrelse i den 
så kallade kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 

5 §samt 21, A v ge yttrande tilllänsstyrelsen i anmälningsärende 
22 och 26 §§ angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
förordning verksamhet. 
om miljö-
farlig 
verksamhet 
och hälso-
skydd 

26 kap 6 § MB A v ge yttrande till bygg- och miljönämnden i ärende 
angående bygglov, rivningslov och maridov. 

26 kap 6 § MB A v ge yttrande i ärenden angående detaljplaner, 
detaljplaneprogram och områdesbestämmelser. 

A v ge yttrande tilllänsstyrelsen om bich·ag for åtgärder 
avseende radon och andra åtgärder i bostäder. 

Avge yttrande till polismyndighet om tillstånd till 
hotell- och pensionatsrörelse, allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bulh·ande 
verksamheter och dylikt. 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till 
täkt. 

Förorenade områden 

Tillsynsärenden 

10 kap MB Beslut i tillsynsärenden angående vidtagande av 
åtgärder inom fårorenade områden som avses i 
lO kap Miljöbalken. 

Beslut i tillsynsärenden angående vidtagande av 
åtgärder inom miljöriskområde. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING g 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

10 kap 8 § MB Beslut i tillsynsärende om ansvar får 
verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig 
får efterbehandling att utreda föroreningar. 

10 kap 2-4 §§ Beslut i tillsynsärende om ansvar får 
MB verksamhetsutövare eller den som annars äT 

efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 

Yttranden 

3 § förordn. A v ge yttrande tilllänsstyrelser om samråd avseende 
om miljö- förldming av område som miljörislcområde. 
riskområden 

Jordbruksmark m m 

Yttranden 

9§ A v ge yttrande tilllänsstyrelsen i ärende om dispens för 
förordningen djurhållning och gödselhantering. 
om miljö-
hänsyn i 
jordbruket 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Tillstånd/dispensbeslut 

14 § SNFS Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
1997:2 bekämpningsmedel. 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärenden om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

Beslut i tillsynsärende om skydd mot vattenfårorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor. 

Beslut i tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
CFC, HCFC, halogener och HFC. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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DELEGATIONSORDNING 10 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

Beslut i Lillsynsärenden angående kemiska produkter 
och biotekniska organismer i övrigt. 

Yttranden 

A v ge yttranden till Kemikalieinspektionen och 
länsstyrelsen i tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttrande begärs avseende kemiska produkter eller 
biotekniska organismer. 

Avfall och producentansvar 

Tillstånd/dispensbeslut 

15 kap 18 § Beslut i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna 
MB och bmiskaffa avfall. 

65 § Besluta i anmälningsärende samt besluta om dispens 
Avfallsföreskr enligt 65 § i avfallsfcireskrifterna. 
ifter 

67 § Besluta om dispens enligt 67 § i avfallsfcireslaifterna. 
Avfallsföreskr 
ifter 

70 § Besluta om dispens enligt 70 § i avfallsfcireskrifterna. 
Avfallsföreskr 
ifter 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning 
eller am1at återvinnande eller bortskaffande av 
hushållsavfall på fastighet. 

Beslut i tillsynsärende angående: 

a) hushållsavfall i ÖVligt, 

b) industriavfall, 

c) hantering av avfall i övrigt, 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoslcydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoslcydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoslcydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö administratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 11 

KOMMUN 
Datum 

2016-02-02 

l d) l producentansvar. 

15 kap 16 § Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet 
MB och 28 § ger upphov till eller omhändertar mmat avfall än 
RHO hushållsavfall och meddela foreläggande om sådan 

uppgiftsskyldighet. 

51 § avfalls- Beslut i tillsynsärende om tillf<:illiga åtgärder som är 
förordningen nödvändiga for att forhindra eller förebygga skador på 
2010:1063 människors hälsa eller miljön till foljd av särskilda 

omständigheter vid hanteringen av farligt avfall. 

15 kap 31-33 Beslut i tillsynsärende om dumpning av avfall. 
§§ MB 

15 kap 30 § Förelägga den som är ansvarig for nedskräpning att 
MB iordningställa samt vidta erforderliga forebyggande 

åtgärder. 

Yttrande 

9 kap 20b § Avge yttrande tilllänsstyrelsen i ärende om särskilt 
förordningen tillstånd till transport eller me1lanlagring, återvinning, 
om miljö- eller bortskaffande av farligt avfall. 
farlig verk-
samhet och 
hälsoskydd 

Avgifter för prövning och tillsyn 

KF§ 89/09 Beslut i frågor om avgift, nedsättning eller 
efterskänkande av avgift, enligt kommunens taxa. 

Miljösanktionsavgift 

30 kap 3 § MB 
Beslut om miljösanktionsavgift av summa upp till 
5 000 kr. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Avdelningschef miljö 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydd s-
inspektör 

Miljöchef 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 
Datum 
2016-02-02 

12 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 KOMMUN 

LIVSMEDEL 

Frågor om godkännande och reglering av livsmedelsanläggning mm 

11 § SLVFS Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt Miljö- och hälsoskydds-
2001:30 frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av inspektör 

dricksvatten. Miljöchef 

Art 31.1 a) Beslut i ärende om registrering av Miljö- och hälsoskydds-
och b) i EG~ livsmedelsanlägg:ning. inspektör 
förordning 

Miljöchef 882/2004 
samt artikel 
6.2 i EG~ 
förordning 
852/2004, 23 
§ livsmedels 
förord n. 

Art 3.1 a), Beslut i ärende om godkännande av anläggning fcir Miljö- och hälsoskydds-
EG· animaliska livsmedel. inspektör 
förordning 

Miljöchef 854/2004 
samt art 60 3) 
EG-
förordning 
882/2004 23 § 
livsmedels-
förordn. 

Art 3.1 b) EG- Beslut i ärende om villkorat godkännande av Milj ö- och hälsoskydds-
förordning 
854/2004 

anläggning för animaliska livsmedel. inspektör 

samt art 60 Miljöchef 

3) EG-
förord n. 
882/2004 23 § 
livsmedels-
förordn. 

23 § Besluta om godkännande eller registrering av Miljö- och hälsoskydds-
Livsmedels-
förord n. 

Ii vsmedelsanläggningar. inspektör 

2006:813 Miljöchef 

Atgärder vid bristande efterlevnad m m 



o 
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KOMMUN 
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2016-02-02 

22 § LL MeJdelande av förelägganden och fårbud som behövs 
for att lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de BO-bestämmelser 
som kompletterats av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EO-bestämmelsema skall 
följas. 

23 § LL Meddelande av förelägganden och forbud enligt 22 § 
eller enligt de BO-bestämmelser som kompletteras av 
lagen, fårenat med vite. 

8§ Beslut om skyldighet att genomgå läkanmdersökning. 
livsmedels-
förordningen 

24§ LL Beslut att ta hand om en vara som: 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd 
att släppas ut på marknaden i strid med l O § 
livsmedelslagen eller de EO-bestänm1elser som 
kompletteras av lagen, eller 

b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, 
om föreläggandet eller fårbudet inte följs . 

24 § LL Beslut om att på ägarens bekostnad låta fårstöra 
omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett 
fårbud enligt fåresluifter meddelade med stöd av 6 § 
livsmedelslagen. 

Art 54.2 a) Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses 
E G-för- vara nödvändiga får att se till att foder eller livsmedel 
ordning är säha eller att lagstiftningen följs. 
882/2004 

Art 54.2 b}, Beslut om att begränsa eller forbjuda utsläppaodet av 
EG-förordn. foder eller livsmedel på marimaden och import eller 
882/2004 export av foder, livsmedel eller djur. 

Art 54.2 c},A Beslut om att beordra att foder eller livsmedel 
EG-förordn. återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller 
882/2004 destrueras. 

Art 54.2 d), Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel 
EG-förordn. används for andra ändamål än dem som de 
882/2004 ursprungligen var avsedda för. 

Art 54.2 e), Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga 
EG-förordn. hela eller delar av det berörda företaget under en 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälso skydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 
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KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

882/2004 lämplig tidsperiod. 

Art 54.2 g), Beslut om åtgärder som avses i miikel 19 i EG-
EG-förordn. fårordning 882/2004 får sändningar från tredjeländer. 
882/2004 

Art 54.2 h), Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. 
EG-förordn. 
882/2004 

26 § LL Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 

25 § LL Beslut om åtgärder som behövs får spåra smitta och 
undanröja risk får smittspridning efter underrättelse 
ftån smittskyddsläkaren om att smitta sprids e11er 
misstänks spridas genom livsmedel. 

34 §Livs- Beslut om ersättning får kontrollmyndighetens 
medels- kostnader i samband med omhändetiagande av vara 
förordning enligt 24 § Livsmedelslagen SFS 2006:804. 
SFS 2006:813 

27 § LL, SFS Beslut att begära hjälp av polismyndigheten får 
2006:804 kontrollen. 

33 § LL, SFS Förordna att beslut ska gälla direkt även om det 
2006:804 överklagas. 

23 §lag om Meddelande av förelägganden och fårbud som behövs 
foder och får att lagen, de föreskrifter och beslut som meddelats 
animaliska med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 
biprodukter kompletteras av lagen och de beslut som har 
SFS 2006:805 meddelats med stöd av BO-bestämmelserna skall 

följas. 

24 §lag om Meddelande av föreläggande och fårbud enligt 23 § 
foder och eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
animaliska lagen, förenat med vite. 
biprodukter 
SFS 2006:805 

25 §första Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på 
stycket lag marlmaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas 
om foder och ut på madmaden eller användasistlid med 7 och 8 §§, 
animaliska de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § 

Miljöchef 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

biprodukter eller de EG-bestänunelser som kompletteras av lagen 
SFS 2006:805 samt avses med ett fåretäggande eller fårbud enligt 23 

§ om föreläggandet eller förbudet inte följs. 

25 §andra Beslut om att låta fårstöra en vara på ägarens 
stycket lag bekostnad. 
om foder och 
animaliska 
biprodukter 
SFS 2006:805 

26 §lag om Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 
foder och 
animaliska 
biprodukter 
SFS 2006:805 

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från 
tredjeländer 

Art 19.1 EG- Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder 
förordning från tredjeländer som inte överensstämmer med 
882/2004 bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen 

samt beslut om att 

a) förordna om att fodret/livsmedlet destmeras, blir 
föremål får särskild behandling i enlighet med art. 20 
eller återsändes utanfår gemenskapen i enlighet med 
a1t 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder, 

b) beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut 
på marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan 
någon av de åtgärder som anges ovan vidtas. 

Art 19.2 EG- Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på 
förordning destmktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är 
882/2004 nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. 

Beträffande livsmedel/foder av ickeanimaliskt 
ursprung som är föremål får strängare kontroller i 
enlighet med art 15.5 och som inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas 
och omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds. 

Art 18 EG- Beslut om att omhänderta en sändning till dess 
förordning kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig 
882/2004 kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m m. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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Vår beteckning 
BMN 2015/35 KOMMUN 

13 och 14 §§ 
Förordning 
2006:1166 
om avgifter 
för offentlig 
kontroll (be-
nämns 
Avgifts F) 

11 § 
AvgiftsF, art 
28 EG-nr 
882/2004 och 
gällandetaxa 

5-6§§ 
AvgiftsF och 
gällandetaxa 

1 O § AvgiftsF 
och gällande 
taxa 

5-6§§ 
Förord-ning 
2006:1165 
om avgifter 
för offentlig 
kont-roll av 
foder och 
animaliska 
produkter 

Art 3 EG-nr 
882/2004 

Förkortningar 
MB: Miljöbalken 
LL: Livsmedelslagen 

Avgifter 

Beslut om avgift får godkäm1ande och registrering. Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Beslut om avgift får extra offentlig kontroll. Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Beslut om inklassning av livsmedelsfåretag vilken Miljö- och hälsoskydds-
ligger till grund får årlig kontrollavgift. inspektör 

Miljöchef 

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift Milj ö- och hälsoskydds-
om det finns särskilda skäl. inspektör 

Miljöchef 

Beslut om inklassning av foderföretagare och Miljö- och hälsoskydds-
företagare som befattar sig med animaliska inspektör 
biprodukter vilken ligger till grund får årlig 
kontrollavgift. 

Miljöchef 

Beslut om juste1ing av konh·olltid då Miljö- och hälsoskydds-
rislddassningsmodellen inte ger en rättvisande bild av inspektör 
kontrollbehovet 

Miljöchef 

Beslut av delegat skall anmälas tillnämndens 
nästkommande sammanträde. 

FL: Förvaltningslagen 

LIVSFS Livsmedelsverkets fåreskrifter 
SFS: Svensk fårfattningssamling 

OSL: Offentlighets- och selaetesslagen 
KF: Kommunfullmäktige 
RHO: Renhållningsordning 

SNFS: Naturvårdsverkets fårfattningssamling KL: Kommunallagen 
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KOMMUN 
Datum 
2016-02~02 

BYGGÄRENDEN 

Lagrum Ärende 

PBL kap 12. Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap 33 § 
6§ kommunallagen får, utöver det som följer av 6 kap. 34 

§ kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell 
betydelse, 

i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § l 
besluta förelägganden eller forbud som förenas med 
vite, 

besluta förelägganden som förenas med en upplysning 
om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma 
att utfåras genom byggnadsnämnden forsorg på 
bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 

avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

PBL 9 kap. 

PBL 9 kap. 2 Beslut om bygglov inom ramen for de forutsättningar 
§första som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL i följande ärenden: 
stycket 1 och 
2 

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanfor område 
med detaljplan, inom ramen får de villkor som 
bestämts i bindande förhandsbesked. 

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan for 
handel, skola, kontor, hantverk med högst 500 m2 eller 
industri med högst l 000 m2 bruttoarea. 

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus 
som inte hänfor sig till rad- eller kedjehusbebyggelse. 

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad inom och 
utom detaljplan. 

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller dännedjämförliga byggnader 
inom och utanför detaljplan med en bruttoarea 
sammanlagt ej överstigande 50 m2 bruttoarea. 

Delegat 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 
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KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

Enklare tillbyggnader av en-och tvåbostadshus. 
(uterum, fånåd mm) 

PBL 9 kap. 2 g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis får 
§första väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan 
stycket Ja) eller områdesbestämmeJ ser. 

PBL 9 kap. 2 h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 
§första ytterligare lokal får handel, hantverk eller industri. 
stycket 3b) 

PBL 9 kap. 2 i) Byte av fårg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 
§första eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens 
stycket Je) yttre utseende. 
och 8 § 
första 
stycket 2c) 

PBL 9 kap. 8 j) Ärende om att i område av värdefull milj ö underhålla 
§första ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses 
stycket 2b) i 8 kap. 13 § PBL i den utsträclming som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 8 k) Nybyggnad eller väsentlig änching av upplag eller 
§första materialgårdar (PBF 6 §p. 2) fasta cisterner med en 
stycket 1 och största volym av l 00m3 (p. 4), samt murar och plank 
16 kap. 7 § (p. 7) . 
samt PBF 6 
kap. 1M2§§ 

PBL 9 kap. 8 l) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
§första ljusan ordningar. 
stycket 1 
samt PBF 6 
kap. 3-4 §§ 

PBL 9 kap. Beslut om rivningslov inom ramen får de fåreshifter 
10 § som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 

byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning 
som kräver beslut enligt annan fårfattning. 

PBL 9 kap Beslut om marldov inom ramen får fåreskrifterna i 9 
11-13 §§ kap 35 § PBL. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglov handläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Bygglov handläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 



PBL 9 kap. 
14 § 

PBL 9 kap. 
19 § 

PBL 9 kap. 
22 § 

PBL 9 kap. 
24§ 

PBL 9 kap. 
27 § 

PBL9. 
kap.31b § 

Punkt l 

PBL9. 
kap.31b § 

Punkt 2 

PBL 9 kap. 
33 § 

PBF 6 kap. 
10 § 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 19 

KOMMUN 
Datum 

2016-02-02 

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov. 

Beslut om villkorsbesked inom ramen fOr föreskrifterna 
i 9 kap 19 §. 

Om ansökan om lov är ofullständig och inte efter 
föreläggande inom viss tid inte kompletterats välja att 
avvisa eller avgöra ansökan i befintligt skiclc. 

Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 
kap. 24 § l st. ej ska ske, då särskilda skäl for det 
förel igger. 

Beslut om att fårlänga handläggnings-tiden får ärende 
om lov eller fårhandsbesked i högst tio veckor utöver 
de ursprungliga tio veckorna. 

Beslut om bygglov för en åtgärd som avviker från 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen 
är liten och förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte. 

Beslut om bygglov för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen 
är fåren lig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och åtgärden är av 
begränsad omfattning och nödvändig får att området 
ska kmma anv~indas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen får 
föreslaifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden 
har ringa påverkan på omgivningen. 

Beslut att, om en anmälan av amnälningsp1iktig åtgärd 
enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglov handläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglov handläggare 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 



PBL 10 kap. 
4§ 

PBL 10 kap. 
13 § 

PBL 10 kap. 
22 §första 
stycket 1 

PBL 10 kap. 
22 §första 
stycket 2 

PBL 10 kap. 
23-24§§ 

PBL 10 kap. 
27 §och 11 
kap. 8 § 

HÅBO 
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KOMMUN 

PBL 10 kap. 

Datum 
2016-02-02 

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats. 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
konh-ollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Beslut att ge startbesked om det enligt l O kap. 14 § inte 
behövs något telmiskt smmåd. 

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare 
handlingar som behövs för prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt l O kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd. 

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 
påbötjas och att i startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är saldcmmiga eller 
kontrollansvariga, 

- bestämrna de villkor som behövs for att få påbötja 
åtgärden, 

- bestämma villkor och ungefårtig tidpunkt för 
utstakning som behövs, 

- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut 
om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs. 

Anmärlming i anslutning till arbets-
platsbesök/besiktning inom ramen för nämndens 
tillsynsarbete som innefattar for byggherren bindande 
föreshift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
B~glovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovchef 
Byggnadsinspektör 
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Vår beteckning 

BMN 2015/35 KOMMUN 

PBL 10 kap. Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon Bygglovhandläggare 
18 § kontrollplan. Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 

PBL 10 kap Beslut om kompletterande villkor for bygg- eller Byggnadsinspektör 
29 § rivningsåtgärderna eller för kontrollen. Bygglovchef 

PBL 10 kap. Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt Byggnadsinspektör 
34-37 §§ slutbesked enligt föreskrifterna. Bygglovchef 

PBL 11 kap. 

BL 11 kap. 7 Avge ingripandebesked inom ramen för foreskrifterna. Bygglovhandläggare 
§ Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 

PBL 11 kap. Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som Bygglovhandläggare 
9§ behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 

PBL 11 kap. Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har Bygglov handläggare 
17§ vidtagits ulan lov, om det är smmolikt att lov kan ges Byggnadsinspektör 

för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i Bygglovchef 
lovärendet 

PBL 11 kap. Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge Bygglovhandläggare 
17 § synpunkter på övervägt uppdrag åt saldmnnig att utreda Byggnadsinspektör 

behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala Bygglovchef 
kostnaderna för uppdraget. 

PBL 11 kap. Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även Minst 2 tillsanunans 
30-32 §§ förbud som förenas med vite. Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

PBL 11 kap. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om Bygglovhandläggare 
33 § 1 byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som Byggnadsinspektör 

förenas med vite. Bygglovchef 

PBL 11 kap. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, Bygglovhandläggare 
33 § 2 om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 

PBL 11 kap. Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen Bygglovhandläggare 
34 § för föreskrifterna. Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 
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PBL 11 kap. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för 
35 § föreskrifterna i lO kap. l l och Il kap . 35 §§ PBL och, 

efter fårslag av bygghenen, besluta om en ny 
kontrollansvarig . 

PBL 11 kap. Beslut att ansöka om handräckning hos 
39 § kronofogdemyndigheten får delgivning och 

förelägganden enligt 11 kap. 39 §eller när någon har 
underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller helll1e enligt lO kap. 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

PBL 12 kap. 

PBL 12 kap. Besluta om avgifter i enskilda ärendenifall med 
8-11 §§och 
kommunens 

tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa. 

plan- och 
bygglovtaxa 

Plan- och byggförordningen med mera 

PBF 5 kap. Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
1-7§§. byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
PBL 11kap. funktions-kontroll av ventilationssystem. 
19-20§§ 

PBF (6 kap. Beslut om rivning av en byggnad som inte är en 

5§) komplementbyggnad eller ekonomibyggnad får 
j ordbmket. 

PBF (8 kap. Besluta om särskild kontroll av hissar och andra 

2§) motordrivna anordningar. Föreläggande (utan vi te) . 

PBF (8 kap 6 Besluta om särskild kontroll av hissar och andra 

§och 5 kap 9 motordrivna anordningar. Föreläggande (utan vite). 

§) 

PBF 5 kap 13 Besluta om användningsförbud får hissar och andra 

-15 §§ motordrivna anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap 4 - 5 § §. 
PBL 12 kap. 

PBL 12 kap. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med 

8-11 §§och tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa. 

kommunens 
plan- och 
bygglovtaxa 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Mi n st 2 tillsammans 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Byggadministratör 
Bygglovchef 
Bygglovsamordnare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygg] ovsamordnare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Byggnadsinspektör 

Byggnadsinspektör 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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Vår beteckning 

BMN 2015/35 KOMMUN 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FBL 4 kap. Rätt att vid smmåd begära att ärendet hänskjuts till Bygglovhandläggare 

25-25a §§ Bygg- och miljönämnden får prövning. Bygglovchef 

FBL 5 kap. 3 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till Bygglovhandläggare 

§tredje Bygg- och miljönämnden får prövning. Bygglovchef 

stycket 

FBL 5 kap. 3 Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att Bygglovhandläggare 

§tredje mark och vatten ska kunna användas på ett Bygglovchef 

stycket ändamålsenligt sätt. 

FBL 14 kap. 1 Beslut att ansöka om fastighetsbestämning. Bygglovhandläggare 

a§ första Bygglovchef 

stycket 3-7 

FBL 15 kap. Godkännande av förrättning, fårrättningsbeslut eller Bygglovhandläggare 

11 § gränsutmärlming. Bygglovchef 

Anläggningslagen (1973:1149) 

AL 12 och 23 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med Bygglovhandläggare 

§§ lantmäterimyndigheten. Bygglovchef 

AL 18 § Rätt att påkalla förrättning. Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

AL 30 § Godkäm1ande av beslut eller åtgärd. Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LL 21 § Företräda byggnadsnämnden vid sanu·åd med Bygglovhandläggare 
lm1tmäterimyndigheten. Bygglovchef 

LL 28 § Godkännande av beslut eller åtgärd. Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

LGS 5§ Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten Bygglovhandläggare 

avvisas från ett visst orm·åde som är av betydelse för Bygglovchef 

friluftslivet. 

LGS 6,7 §§ Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift Bygglovhandläggare 

eller därmed järnförlig anordning får reldam, Bygglovchef 

propaganda eller Ii lmande ändarnål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten 
från länsstyrelsen). 

Besluta att avge yth·ande till länsstyrelsen. 



LGS 9 § 

LBFF 1 b§ 

LBFF 14 § 

LGS 5§ 

LGS 6,7 §§ 

LGS 9 § 

LBFF 1 b§ 

LBFF 14 § 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 24 

KOMMUN 
Datum 
2016-02-02 

Medgivande att ha affisch eller atman tillfällig 
anordning utomhus för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Lag (1993:320) om byggfelsforsälaing med mer. 

Beslut om att byggfelsforsäkring inte behövs. 

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten Bygglovhandläggare 

avvisas från ett visst område som är av betydelse för Bygglovchef 

frilufts l i vet. 

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inshift Bygglovhandläggare 

e11er därmed jämforlig anordning for reklam, Bygglovchef 

propaganda eller liknande ändarnål utomhus utan 
tillstånd (forutsätter delegation av beslutanderätten 
från länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Medgivande att ha affisch eller am1an tillfällig Bygglovhandläggare 

anordning utomhus for reklam, propaganda eller Bygglovchef 

lilmande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
( forutsätter delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Lag (1993:320) om byggfelsforsäkring med mer. Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Beslut om att byggfelsforsäkring inte behövs. Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. Byggnadsinspektör 

Bygglovchef 



PBL 9 kap. 
21 §första 
stycket 

PBL 9 kap. 
22 §andra 
stycket 

PBL 9 kap. 
31b §, 35 § 

HÅBO 
KOMMUN 

Generellt för byggärenden 

Delegering im1efattar rätt att: 

DELEGATIONSORDNING 
Datum 
2016-02-02 

om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov 
eller fårhandsbesked är ofullständig, fårelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick, 

avvisa en ansökan som trots fåretäggande enligt 9 
kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den 
inte kan prövas i sak, 

besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker 
från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom 

andra stycket ramen får de fåreskrifter, 

FL 26 §och 
besluta om rättelse/omprövning av beslut som 
delegaten fattat enligt de fårutsättningar som anges i 

27 § fcirvaltningslagen, 

FL 24 § avvisa överklagande av beslut som fattats av 
delegaten som kommit in får sent enligt vad som 
anges i fårvaltningslagen, 

avge yttrande till högre instans med anledning av 
öveddagande av beslut som delegaten själv fattat. 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en 
framställning eller ansökan eller att avgöra ärende 
som är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

Beslut av delegat slmll anmälas till nämndens 
nästkommande sammanträde. 

25 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 



HÅBO 
DELEGATJONSORDNI NG 26 

I<OMMUN 
Datum 
2016-02-02 

BOSTADSANPASSNING 

Lagrum Ärende 

Lagen om Bevilja/avslå bidrag får bostadsanpassning upp till 
bostadsanpa fem basbelopp. 
ssnings-
bidrag 
(1992:1574) 

LÄGENHETSREGISTER 

10 §och 11 § Fastställande av belägenhetsadress och 
Jagen om 
lägenhetsreg 

lägenhetsmunrner. 

ister 
(2006:378) 

Förkortningar 
FL: Förvaltningslagen 

Delegat 

Handläggare 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

bostadsanpassning 

Kmiingenjör 



Pul-skydd

Pul-skydd Pul-skydd

Pul-skydd

Pul-skydd

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§8 

Föreläg 
brygga, 

Dnr 2016/00005 

Bygg- och miljönämndens beslut 

forlängnmg 
enligt situationsplan, 

av fastigheten 
att senast 

,5 meter) av brygga 

2. Bygg och miljönämnden beslutar att forena föreläggandet med löpande 
vite om tjugofemtusen (25 000) leronor per månad fram till dess att åtgärden 
är vidtagen. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 26 kap l, 9 och 14 
§§ och strandskyddsbestämmelserna i 7 kap samtliga miljöbalken 
(1998: 808) samt med hänvisning till miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
och 4 §lag (1985:206) om viten. 

Skäl till beslut 
Vid fastighet - där bryggan är placerad (se bilaga), råder 
strandskydd på land om 300 meter från strandlinjen och l 00 meter i 
vattenområdet. Området omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Inom detta område får bland annat inte nya 
byggnader uppforas eller andra anläggningar e11er anordningar utföras, om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt e11er åtgärder vidtas som väsentligt forändrar 
livsvillkoren for djur- och växtarter. 

Bygg- och miljönämnden har, genom miljöavdelningen, tillsyn över 
strandskyddade områden. Miljöbalken reglerar hur tillsynen får bedrivas. 
Blandatmat anges att tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av 
miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs for att åstadkomma rättelse. 
Tillsynsmyndigheten får for detta ändamål meddela de förelägganden som 
behövs for att miljö balken, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska följas. Beslut om foreläggande får förenas med viten. 

Dispens saknas for fcirlängningen av bryggan och bygg- och miljönämnden 
har i tidigare beslut inte sett att särskilda skäl finns i ärendet och därför 
avslagit ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som 
inkommit efter det att bryggan förlängts. Nämndens beslut fastslås av mark
och miljööverdomstolen då domstolen beslutar att inte ge prövningstillstånd 
och att mark- och miljödornstolens avgörande står fast (protokoll2015-12-
04). 

Bygg- och miljöfcirvaltningen fcireslår bygg- och miljönämnden att fatta 
beslut i enlighet med resonemanget då förvaltningens samlade bedömning är 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

att åtgärd ska vidtas i form av att förlängningen av bryggan om 14,5 meter 
tas bort senast den 30 september 2016. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår också bygg- och miljönämnden att 
fårena föreläggande med ett löpande vite om tjugofemtusen (25 000) laonor 
per månad så länge åtgärden uteblir. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga fårutsättningarna får allemansrättslig tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor får djur- och växtlivet på 
land och i vatten." 

(7 kap 13 § miljöbalken) 

"Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). 
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga 
strandskyddsområdet till högst300meter från strandlinjen, om det behövs 
får att säkerställa något av strandskyddets syften." 

(7 kap 14 § miljöbalken) 

"Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras, byggnader 
eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den mmars skulle ha fått fårdas fritt, 
grävningsarbeten eller andra fårberedelsearbeten utfåras får byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses ovan eller åtgärder vidtas som 
väsentligt fårändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter." 

(7 kap 15 § miljöbalken) 

"Tillsynen ska säkerstäl1a syftet med balken och föreshifter som har 
meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska får detta ändamål 
på eget initiativ eller efter aru11älan i nödvändig utsträclming kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalken samt fåresloifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs får att 
åstadkomrna rättelse." 

(26 kap l § miljöbalken) 

"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden 
och fårbud som behövs för att denna balle samt fåreshifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas." 

(26 kap 9 § miljöballcen) 

"Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite." 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

(26 kap 14 § miljöbalken) 

"Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite foreläggas 
som löpande vite." 
( 4 § lag om viten) 

Sammanfattning 

Den l O september 2013 inkom anonym anmälan till kommunen om brygga 
och privatisering av allmän mark. Miljöavdelningen besökte fastigheten 
såväl i september och oktober månad 2013. Vid det sistnänmda tillfållet 
tillsammans med byggavdelningen. Under fåltbesöken observerades en lång 
brygga. Dispens från strandskyddsbestämmelserna saknas. Efter möte med 
fastighetsägaren inkom ansökan om dispens for redan utford åtgärd. Dispens 
söktes får förlängning av befintlig brygga med 14,5 meter. Den 16 juni 2014 
avslår tillståndsnämnden, idag bygg- och miljönämnden, fastighetsägarens 
ansökan om strandskyddsdispens. I samma beslut forelades fastighetsägaren 
att återställa bryggan. 

Den 29 september beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att avslå 
fastighetsägarens överklagande i den del det avser vägrad dispens från 
bestämmelsema om strandskydd. Föreläggandet om bland annat 
återställning upphävde dock länsstyrelsen och återforvisade ärendet får 
fortsatt handläggning. Grunden får att visa ärendet åter tillnämnden var att 
fellagrum använts vid hav om återställning. 

Bygg- och miljönämnden har genom miljöavdehungen, tillsyn över 
strandskyddade onll'åden och mot den bakgrunden återupptas 
handläggningen av ärendet. 

Det films ingen preskription får tillsynsmyndigheten att ingripa med 
föreläggande om rättelse med stöd av 26 kapitlet miljöbalken. Det ska inte 
forväxlas med preskription for att dömas till ansvar for brott mot 
strandskydd enligt 29 kapitlet miljöbalken. 

Yttranden 
Förslag till beslut kommunicerades 15 januari 2016. 

Den 20 januari inkom yttrande. I yttrandet framfors att närboende är glada 
över att någon investerar pengar i en vacker brygga med belysning. Vid ett 
återställande, där 14meter tas bort framfårs att bryggan blir verlmingslös. 
Fle1ialet grannar använder bryggan får att kunna ta emot gäster med 
fritidsbåt. 

Vidare framfårs att vid ett eventuellt borttagande av 14meter brygga krävs 
amnälan av muddring får att den kvarvarande bryggan ska ha någon verkan. 
En muddring skulle vara fårödande får en tmik vik med naturlig sandbotten. 
A v yttrandet framgår vidare att det finns ett servitut från 1949 får brygga till 
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Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

fritidsbåt. Av detta framgår det att bryggorna längst in i Hagviken får vara 
längre än övriga för att få erforderligt djup för att lemma lägga an med båt. 

Avslutningsvis framförs i yttrandet att i det fall Bygg och miljönänmden 
beslutar att bryggan ska tas bort ges anstånd till sista augusti för att göra så, 
då det är svårt att arbeta på vintern med att riva bryggan och dra upp 
stolparna. 

Bygg- och miljöförvaltningen kommenterar yttrandet, som följer, att ärendet 
som behandlas i detta beslut rör en åtgärd, förlängning av brygga, som 
saknar dispens från strandskyddsbestämmelserna och därn1ed bryter mot 
lagstiftningen i miljöbalkens sjunde kapitel. Med anledning av detta måste 
den förlängda delen av bryggan tas bmt. 

Gällande anståndet bör grumlande arbeten inte ske under perioden l april 
till 31 augusti. Tiden för när de 14,5 metrarna ska vara borttagen flyttas 
därför fram till den sista september 2016 (kommunicerat datum var tre 
månader efter det att beslutet Vllmrit laga kraft). På så vis ges tre månader 
för åtgärd (februari, mars och september). 

Upplysningar 
Beslutet har förenats med ett löpande vite till ett värde av 25 000 kronor. 
Vitet döms ut efter särskild domstolsprövning och endast i det fallet att 
föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller 
staten. 

Arbete i vatten, till exempel vid arbete att ta bott en brygga, kan kräva en 
anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken till 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Bygg- och miljönämnden kommer att ut en tillsynsavgift för den tid som 
lagts ned i ärendet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Timtaxan uppgår idag till 950 laonor per ti1mne. Beslut om detta tas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-01-19 
situationsplan 

överklagandehänvisning 

EXPEDIERAD 

med mottagningsbevis 

mottagningsbevis och 
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2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§9 Dnr 2016/00006 

Föreläggande med vite att lämna försl 
för gödsel hantering, 

Il 
Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg~en beslutar att förelägga 
( org.m. - att får verksamheten som omfattar 
gödselhantering på fastigheten att: 

- redovisa fårslag på åtgärder får att hindra att läckage av näringsämnen från 
gödselfårvating uppkommer, 

- redovisa en tidplan får genomfårandet av åtgärder enligt punkt l, 

- ovanstående punkter ska vara redovisade till miljöavdelningen inom 6 
veckor från att beslutet mottagits, 

- fårena beslutet med ett vite på 10 000 honor om det inte följs. 

Beslutet gnmdar sig på aktuella lagrum enligt följande : 2 kap 3 §, 26 kap 9 
och 14 § § miljöbalken (1998:808) samt 7 § fårordningen om miljöhänsyn i 
jordbruket (1998:915). 

Skäl till beslut 
Gödsel fårvaras direkt på marken vilket innebär att det föreligger risk att 
läckage av näringsämnen sker. Då tidigare föreläggande inte har uppfyllts 
föreslår förvaltningen att bygg- och miljönämnden fattar beslut med vite 
enligt beslutet ovan. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen 
som avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage 
till omgivningen inte sker." 
(7 § fårordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket) 

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
fårsiktighetsmått i övrigt som behövs får att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medfår skada eller olägenhet får 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa mö j liga tekn ile. 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 § miljöbalken) 
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"En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de fårelägganden 
och fårbud som behövs för att denna balk samt fåreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska fåljas ." 
(26 kap 9 § miljöbalken) 

"Beslut om fårelägganden eller förbud får fårenas med vite." 
(26 kap 14 § miljöbalken) 

Sammanfattning 

Den 26 mars 2015 genomfårdes en fåranmäld inspektion av 
lantbruksverksamheten på På gården fi1ms i medeltal åtta 
hästar. Vid tillsynsbesöket det att gödseln förvaras direkt på 
marken im1an den läggs upp i stuka får kompostering. Verksamheten 
fåreJades 2015-08-26 att skicka in fårslag på skyddsåtgärder till 
miljöavdelningen inom två månader. 

2015-11-23 skickade miljöavdelningen en skrivelse med en påminnelse om 
att fåreläggandet inte var uppfyllt och verksamhetutövaren uppmanades att 
kontakta miljöavdelningen. Miljöavdelningen har inte fått något svar. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande 2016-01-21 får synpunkter. Inga 
synpunkter har inkotmnit. 

Upplysningar 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-01-19 

EXPEDIERAD 

med 
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§ 10 Dnr 2016/00002 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l.Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna utvärderingen av 
miljöavdelningens tillsynsplan för 2015 . 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden fastställde miljöavdelningens tillsynsplan för 2015 
den 6 februari 2015. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) samt 
EG-förordningen (nr 882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel är den 
myndighet som ansvarar för användningen tillsynsmyndigheten resurser 
även ansvarig for att skyldig att följa upp och utvärdera 
tillsynsverksamheten. 

Miljöavdelningen har gjort en utvärdering av 2015 års tillsynsplan vilken 
bifogas dem1a tjänsteshivelse. Merparten av tillsynsplanen har blivit utförd 
men vissa saker har inte hunnits med. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av miljöavdelningens tillsynsplan för 2015 
Tjänsteskrivelse 2016-01-27 _ ____ _ 

Beslutsexpediering: 
Miljöavdelningen 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 11 Dm 2016/00001 

Miljöavdelningens behovsutredning och tillsynsplan 
2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa behovsutredningen och 
tillsynsplanen for miljöavdelningens operativa tillsynsarbete under 2016. 

Sammanfattning 
I miljötillsynsforordningen (SFS 2011: 13) samt EG-fOrordningen (nr 
882/2004) om offentlig kontroll av livsmedel finns lagkrav for vad som 
gäller for planeringen av den operativa tillsynen. I dessa forordningar 
framgår att det hos vmje operativ tillsynsmyndighet ska fi1mas en utredning 
om det operativa tillsynsbehovet for myndighetens ansvarsområde. Med 
operativ tillsyn menas tillsyn som är direkt riktad mot en 
verksamhetsutövare. 

För varje verksamhetsår ska även tillsynsmyndigheten upprätta en samlad 
tillsynsplan som ska gnmdas på utredningen om tillsynsbehovet 
Myndigheten är ansvarig for att avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar 
mot behovet av tillsyn. Både behovsutredningen och tillsynsplanen ska 
beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av 
tillsynsmyndighetens resurser. 

Miljöavdelningen har upprättat en behovsutredning samt en tillsynsplan for 
2016 som bifogas med denna ljänsteskrivelse. Behovsutredningen visar att 
behovet överstiger resurserna med l 238 timmar vilket har lett till en hel del 
bortprioritering i upprättandet av tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-08 
Behovsutredning och tillsynsplan for 2016 

Beslutsexpediering: 
Milj öa v delningen 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 12 Dm 2016/00003 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på 
fastigheten Nyckel by 1:7, Sandhamnsvägen 2 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l.Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja forhandsbesked enligt 9 kap. 
17 § PBL beviljas for nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Nyckelby 
l :7 (Sandhanmsvägen 2) med redovisad placering av enbostadshus och 
tillhörande villkor. 

2.Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften for handläggningen av 
ärendet är 4 694 la' i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Utfart sker på befintlig väg. Byggnaden ska anpassas till miljö
och kulturvärdena på platsen. Huvudbyggnad får ha en byggnadsarea om 
högst 250 kvm. Huvudbyggnad får uppföras i högst 1 våning. Fasader ska 
uppforas i trä i faluröd kulör. Takbeläggning ska uppföras med rött tegel. 

Bygglov får inte läm11as innan tillstånd for enskild VA-anläggning godkänts 
av miljöavdelningen. 

Handlingar som ingår i beslutet: 

situationsplan 2015-05-25 

Tjänstesla'ivelse 2016-01-15 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer det lämpligt med en nybyggnad av 
enbostadshus och att föreslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § 
PBL (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. Det nya bostadshuset 
ersätter befintligt mindre bostadshus. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
Bygg- och miljönämnden att bevilja forhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus enligt 9 kap. 17 § PBL. Strandskyddsdispens är beviljad for 
nybyggnad av enbostadshus, 2015-11-03, § 144 (DNR 2015/00057). 

ansökt om förhandsbesked for nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Nyckelby l :7. På platsen finns idag en äldre 
torpbyggnad, "Sandhamnstorpet", som avser rivas för att ge plats åt det nya 
bostadshuset. Ansökan inkom den 25 maj 2015. Infati kommer att ske från 
befintlig väg. Fastigheten är belägen cirka 5 mil väster om Bålsta C vid 
Sandviken, utanfor detaljplanelagt ormåde men inom strandskyddsområde. 
Strandskyddsdispens beviljades 2015-11-03, § 144. 
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Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Ansökan avser ett bostadshus på cirka 250 kvadratmeter i byggnadsarea. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att byggnadens placering ansluter 
väl till befintlig bebyggelse. 

I kommunens kulturmiljöprogram är områdets byggnader beskrivna och 
utpekade med grönt vilket innebär att det är hus som har ett kultur- och 
arkitekthistoriskt egenvärde. Det torp man avser riva uppfårdes någon gång 
på 1860-1870-talet. Ladugården uppfårdes på 1920-talet. Torpet är 
välbevarat och visar tydligt hur en typisk torpmiljö såg ut under andra 
hälften av 1800-talet. Torpet och likaså gårdens bod, källm·bod och ladugård 
är gjorda med stengrund och timmer i den leJassiska röda slamfärgen. Torpet 
samt källarboden har fortfarande levar det mspnmgliga le1iegeltaken, boden 
och ladugården har på senare tid fått sva1ia plåttak. I kulturmiljöprogrammet 
nämner man att det är betydelsefullt att eventuella till-och nybyggnader inte 
ska avvika i stil, skala och material fi·ån övrig bebyggelse. 

Då det inte finns något skydd på dessa byggnader och det inte krävs 
rivningslov utanfår detaljplanelagt mmåde är det svårt att förhindra en 
rivning av det befintliga bostadshuset. I fårhandsbeskedet fastställs den nya 
byggnadens placering och utfomming. I bygglovet ko1nmer stor vikt att 
läggas på att det nya enbostadshuset ska anpassas till befintlig bebyggelse. 

Efter samråd med miljöinspektör är enskilt avlopp möjligt att anlägga på 
fastigheten. Bygglov får inte lämnas innan tillstånd får enskild V A
anläggning godkänts av miljöavdelningen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men inom 
strandskyddsområde. Strandskyddsdispens beviljades 2015-11-03, § 144. I 
kommunen kulturmiljöprogram bedömer man att området har ett stort 
kultur- och arkitekthistoriskt värde på grund utav de byggnader som fi1ms i 
mnrådet. 

Yttranden 
~ts till berörda grannar på 
- Förslaget skickades ut den 14 september 2015 och 
berörda grannar hade till den 25 september 2015 att inkomma med 
yttranden. Inga yttranden fi·ån dessa har inkommit. Förslaget har även 
skickats på remiss till Upplandsmuseet då fastighetens byggnader är med i 
Håbo kommuns kulturmiljöprogram. Ett yttrande inkom 2015-10-15. 

JUSTERARE 

Eftersom nybyggnad av bostadshuset innebär 1ivning av befintligt 
bostadshus anser Upplandsmuseet att man inte ska godkänna en rivning av 
torpet. Torpet finns med i kommunens kulturmiljöprogram där det mm1ämns 
som ett välbevarat torp med ett stort kultur- och arkitektshistoriskt värde. 
Om man ändå medger rivning så har Upplandsmuseet även yttrat sig om det 
fårslag till hustyp som är inskickat i ärendet. De anser inte att denna hustyp 
är lämpligt då det avviker haftigt i stil, skala och material. 
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2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Eftersom utformningen är viktig for det nya huset och då det är en känslig 
miljö har kommunarkitekten yttrat sig. Han anser att det fu· extra angeläget 
att så långt det är möjligt, anpassa det nya huset till platsens forutsättningar 
och tm befintliga byggnader då rivningen inte går att förhindra. Han säger 
att: "Utformningen bör vara dishet och anlmyta till en traditionell 
byggnadstradition med fasader i faluröd träpanel, låga byggnadshöjder och 
en hänsynsfull anpassning av övriga byggnadskomplement som fönster, 
listverk och dönar." 

En avloppsansökan har inkommit och miljöavdelningen har efter fältbesök 
gjmi bedömningen att det filll1s goda möjligheter att ordna enskilt avlopp på 
platsen som uppfyller krav på hälso- och miljöskydd. Närheten till Mälaren 
häver höga krav på miljöskydd. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, illl1ebär 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 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 slcickas separat. 

Beslutsunderlag 
Bilder, befintliga byggnader 

Ansökan med fareslagen hustyp 2015-05-25 

Yttrande Upplandsmuseet 2015-10-15 

Beslutsexpediering: 
Beslutet delges till sökande 
För kätmedom till Upplandsmuseet 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 
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2016-02-02 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 13 Dnr 2016/00004 

Bygglov för nybyggnad av en bostadshus med 
fristående garage,Värsta 3:2 (Häggebyholmsvägen 9) 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Bygg- och milj ö nämnden beslutar att bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Telmislct santråd krävs i detta ärende.För att få genomfåra åtgärden krävs en 
certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens fårslag till kontrollansvarig; 

Namn; 
Adress; 

2. Bygg och miljönämnden beslutar att avgiften får handläggningen av 
ärendet är 30 950 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-10-05 

situationsplan 2015-09-30 

Plamitningar 2015-09-30 

Fasadritning A-FOl 2015-09-30 

Fasadlitning A-F02 2015-09-30 

sektionsritning 2015-09-30 

Garageritning 2015-09-30 

Tillstånd att inrätta avloppsanordning 2016-01-12 

Skäl till beslut 
I översiktplanen står det att kulturmiljölandskapet i Häggeby socken ska 
bevaras och skyddas från störande exploatering men att enstaka hus kan 
tillåtas tillkomma. Fastigheten V ÄRSTA 3:2 är redan avstyckad 
tillsammans med sex andra tomter med syftet att uppfåra enbostadshus. Fyra 
av tomterna har sedan dess blivit bebyggda, giltigt bygglov finns på 
ytterligare en tomt, och nu söks bygglov får den sista avstyckade tomten. 
Avloppsfrågan är utredd och miljöavdelningen har 2016-01-11 lämnat 
tillstånd att inrätta enskilt avlopp. Kollektivtrafik finns i närområdet. 
Byggnaderna kommer att uppfåras i traditionell stil med träpanel och 
takpannor och låg byggnadshöj d. 
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Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är positiv får området 
då tomten redan är avstyckad och länge stått obebyggd och föreslår bygg
och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 §plan- och 
bygglagen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
-Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen. 
-Tekniskt samråd hävs med stöd av lO kap. 14 §plan- och bygglagen. 
-Kravet på kontralJansvarig stöds av 10 kap. 9 §plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 
-har ansökt om att få uppfåra ett enbostadshus med fristående 
garage på en sedan tidigare avstyckad tomt, utanfår detaljplanerat område. 
Fastigheten ligger ca 300meter norr om vägkorsningen 
Sigtunavägen/Skoklostervägen i Häggeby socken. 

JUSTERARE 

Fastigheten ingår i en bybildning från 1988 då det styckades av sex tomter i 
en länga med syfte att bygga enbostadshus på. Fyra av tomterna är idag 
bebyggdaavenbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Giltigt 
bygglov finns på ytterligare en tomt, och nu söks bygglov får den sista 
avstyckade tomten. 

Från fastigheten är det ca 1 lan till närmaste kollektivtrafik och 
avloppsfrågan är utredd av miljöavdelningen på bygg- och 
milj ö fårval tningen. 

Sökande avser att bygga ett klassiskt träpanelshus om 153 m2 med 
betongpannor som takbeläggning samt ett garage om 29m2. Övrig 
utformning, omfattning och placering är redovisade på handlingar som ingår 
i beslutet. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanför planlagt 
område. Fastigheten ligger inom Häggeby socken och är sedan tidigare 
(1988) avstyckad får bostadsändamål men obebyggd. 

I översiktsplanen finns mål uppsatta får lmlturmiljövården inom områden 
med stora kultumliljövärden där Häggeby socken ingår. De lyder: 
"Områdets värde får kultmmiljö är betydande och skall bevaras. Det mycket 
speciella kulturmiljölandskapet skall så långt det är möjligt bevaras och 
skyddas från störande exploatering. Enstaka hus kan tillåtas tillkomma." 

Ett flertal fonuninnen finns utpekade i 01mådet runt fastigheten. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ans~kan och~ 
att · . . 25 plan-~n). Agare av 

samt~har bedömts vara berörda. 
Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar. 

Upplysningar 
Om fornlämning påträffas inom fastigheten ska detta omgående anmälas till 
Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala Län. Enligt 
Kultmmiljölagen är det straffbart att på egen hand röra, påverka eller skada 
fornlämning. 

Åtgärden får inte påbörjas fårrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Det måste hållas ett telmiskt samråd i detta ärende, och då läggs också 
kontrollplan fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar 
t il1 telmiskt smm·åd. 

I detta ärende luävs utstalming och lägeskontrolL 

Faktura skickas separat. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem åt från den 
dag då beslutet va1m laga kraft. 

Sökande/byggherren 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 miljöfårvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Om åtgärden påbö1jas im1an beslutet har vunnit laga luaft så sker det på 
bygghelTens egen risk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-19 

Beslutsexpediering: 
Beslutet till 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 14 Dnr 2016/00016 

Information 

Sammanfattning 

l. Miljöchefen informerar om fårslaget till A vfallsplan, samt de synpunkter 
förvaltningen lämnat till Avfallsenheten på förslaget. 

2. Förvaltningschefen informerar om beslutet gällande överklagan av Mark 
och Miljödomstolens dom gällande hamnverksamhet i Toresta. 
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