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§ 15 Dnr 2017/00004 
 

Fastställande av dagordning 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1.  Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen. 
 

Sammanfattning 
 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 
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§ 16 Dnr 2017/00005 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1.   Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll per den 28 februari 2017. 

 
Sammanfattning 

 

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

 
Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 16 januari till 12 
februari 2017: 

 
Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut: 32 stycken. 

 
Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut: 58 stycken. 

 
Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 4 st 
Antal avskrivna ärenden: 1 st 

 
Belopp: 57 164 kr* 

 
* Beloppet avser nya beslut alternativt förändring i förhållande till eventuella 
beslut i ärendet före perioden. Finns flera beslut före perioden avser jämförelsen 
det sista av dessa. 

 
Beslutsunderlag 

 

– Delegationslista bygglov 
– Delegationslista miljö- och hälsoskydd 
– Delegationslista bostadsanpassning 
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§ 17 Dnr 2017/00006 
 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1.   Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 28 februari 2017. 

 
Sammanfattning 

 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse för 
perioden 16 januari till 13 februari 2017: 

 
1. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-01-30 

Anmälan om samråd enligt miljöbalken för att fylla ut mark i en 
kraftledningsgata på fastigheten KIVINGE 4:16. 
Beslut 
Länsstyrelsen avvisar anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
Beskrivning av ärendet 
En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken lämnades den 25 
januari 2017 in till Länsstyrelsen om att fylla ut och jämna till mark i en 
kraftledningsgata på fastigheten KIVINGE 4:16. Syftet är att skapa ny 
jordbruksmark på idag obrukbar mark. Utfyllnaden omfattar 
uppskattningsvis en yta om 6-7 hektar med cirka 100 000 – 150 000 ton 
massor. Medeltrafikbelastningen beräknas bli 5 transporter per dygn. 

 
Länsstyrelsen bedömer att massorna utgör ett avfall vilket förutsätter att 
verksamhetsutövaren kan visa att det finns ett tydligt anläggningsmål 
med uppläggningen för att det inte ska räknas handla om ett otillåtet 
deponerings-/bortskaffningsförfarande. Varken bygg- och miljönämnden 
i Håbo kommun som är tillsynsmyndighet eller Länsstyrelsen bedömer 
att den planerade verksamheten inte kan anses innebära nyttjande av 
avfall för anläggningsändamål, varför anmälan om samråd avvisas. 

 
2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-02-02 

Samråd enligt miljöbalken för att återställa dräneringsfunktion, 
förstärkning samt beläggning på väg C 263 Hjälstavik - Varpsundet. 
Beslut 
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, MB. Länsstyrelsen gör ingen bedömning i 
strandskyddsfrågan då Håbo kommun är tillsynsmyndighet. Om åtgärden 
utförs på annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig 
ändring i naturmiljön, ska en ny anmälan om samråd göras. 
Beskrivning av ärendet 
En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen lämnades den 30 september 2016 in till Länsstyrelsen 
om återställning av dräneringsfunktion, förstärkning samt beläggning på 
väg C 263 Hjälstavik - Varpsundet. Enligt 7 kap. 28a § MB krävs det 
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tillstånd att bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka naturmiljön. 

 
Strandskyddsfrågan hanteras av Håbo kommun. Länsstyrelsen bedömer i 
övrigt att åtgärden inte påverkar den miljön som avses i anmälan 
(naturreservat och Natura 2000-område) på ett sådant sätt att särskilda 
anpassningar behövs. 

 
3. Skrivelse avseende anmälan om miljöbrott på fastighet , 

2017-02-06 
Representant för klagande till fastigheten  har anmält bygg- 
och miljöförvaltningen till Justitieombudsmannen av ärendet avseende 
störande buller från grannfastigheten . En skrivelse gällande 
detta inkom till kommundirektör Per Nordenstam den 6 februari 2017. 
Bakomliggande omständighet 
Bygg- och miljönämndens beslöt den 6 september 2016 att avsluta 
klagomålsärendet om störande buller från grannfastighet utan vidare 
åtgärd. Beslutet överklagades. Länsstyrelsens beslutade den 16 januari 
2017 att återsända ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

 
4. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-02-07 

Tillstånd för att dra fram markledning i naturreservatet Hjälstaviken. 
Beslut 
Med stöd av föreskrifterna för naturreservatet Hjälstaviken beslutar 
Länsstyrelsen att ge tillstånd till att lägga ned en fiberkabel i 
naturreservatet Hjälstaviken enligt ansökan med villkoret att innan 
arbetet startar ska ett samråd i fält hålas med förvaltaren av 
naturreservatet, Länsstyrelsen, om detaljer i utförandet. Naturreservatet 
Hjälstaviken är ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28a 
§ MB för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

 
5. Mark- och miljödomstolen, 2017-02-09 

Förläggande i mål nr F 297-17 angående avstyckning från fastigheten 
HÅBO RÅBY 4:21. Håbo kommun får tillfälle att slutföra talan i målet. 
Eventuellt yttrande ska ha inkommit till domstolen den 3 mars 2017. 
Bakomliggande omständighet 
Håbo kommun överklagade den 17 januari 2017 Länsstyrelsens beslut 
om avstyckning på fastigheten med motiveringen att inom detaljplan får 
inte fastighetsbildning ske i strid mot planen. Enligt 
byggnadsplanebestämmelser får med F betecknat område, likt HÅBO 
RÅBY 4:21, tomtplatsgräns mot väg icke ges mindre längd än 30 meter. 
Efter avstyckning saknar stamfastigheten HÅBO RÅBY 4:21 helt gräns 
mot väg vilket strider mot gällande plan. 
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§ 18 Dnr 2017/00032 
 

Årsredovisning 2016 - bygg- och miljönämnden 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. Förslag till årsredovisning 2016 för bygg- och miljönämnden godkänns. 
 

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

 
Sammanfattning 

 

Årets resultat uppgår till 15 595 tkr för bygg- och miljönämnden, vilket är ett 
överskott jämfört med budget. Budgetavvikelsen är 3 814 tkr. Det råder ett högt 
bebyggelsetryck i kommunen vilket påverkar volymen ärenden kopplat till 
planverksamhet, bygglov och kart- och mättjänster och som därmed gav ökade 
intäkter för året. 

 
Ett nytt upplägg för tidsredovisning i plan- och exploateringsprojekten infördes 
och gav ökade intäkter för utförda arbeten till projekt inom berörda 
verksamheter under året. Avskrivning av vissa planprojekt minskade dock 
intäkterna något. 

 
Personalomsättningen var relativt hög inom nämnden. Bygglov-, miljö- samt 
plan- och utvecklingsavdelningen hade ett flertal vakanta tjänster vilket 
resulterade i lägre personalkostnad än budgeterat. 

 
Kostnaden för bostadsanpassning blev lägre än budgeterat trots stor 
ärendevolym och en del kostsamma åtgärder. 

 
Bland årets viktiga händelser är omorganisationen viktig att lyfta fram, då det 
medförde att plan- och utvecklingsavdelningen från och med 2016 sorterar under 
bygg- och miljönämnden. Dock ligger fortfarande ansvaret för verksamheten hos 
kommunstyrelsen. 

 
Årsredovisningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram redovisas i 
sin helhet till bygg- och miljönämnden med förslag om godkännande. Den 
officiella årsredovisningen för nämnden kommer dock att vara mer kortfattad. 

 
Verksamheterna fick följande resultat 

– Bygg- och miljönämnd -198 tkr (överskott 11 tkr) 
 

– Nämndadministration -82 tkr (överskott 8 tkr) 
 

– Kart, mät, GIS -1 407 tkr (överskott 739 tkr) 
 

– Plan- och utvecklingsavdelning – 5 228 tkr (överskott 1 962 tkr) 
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– Bygglovavdelning - 999 tkr (överskott 705 tkr) 
 

– Förvaltningsledning - 2 332 tkr (underskott 35 tkr) 
 

– Konsument- och energirådgivning 0 tkr 
 

– Miljöavdelning - 2 591 (överskott 205 tkr) 
 

– Bostadsanpassning - 2 758 (219 tkr) 
 

– Den totala budgeten för verksamhetsåret var 19 409 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
 

– Årsredovisning 2016 – Bygg- och miljönämnden 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonomichef 
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§ 19 Dnr 2017/00037 
 

Synpunktsrapportering per 31 december 2016 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. Inkomna synpunkter noteras som delgivna bygg- och miljönämnden. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige antog den 14 juni 2010, § 54 en reviderad policy för 
synpunktshantering i Håbo kommun. Syftet med synpunktshanteringen är att 
synliggöra brister i den kommunala servicen. Det skapar möjlighet till 
förbättring och får brukarna att känna att de står i fokus. Samtidigt tillvaratas 
kommuninvånarnas intresse av att vara delaktiga i kommunens 
verksamhetsutveckling. 

 
Rapportering sker två gånger per år till bygg- och miljönämnden, dels i samband 
med delårsbokslut per sista augusti, dels i samband med årsbokslutet. 

 
Beslutsunderlag 

 

– Rapport, daterad 2016-12-31 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2016/00028 
 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1.   Uppföljning av plan för intern kontroll för 2016 inom bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden godkänns 

 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden fattade den 1 mars 2016 beslut om plan för intern 
kontroll för verksamhetsåret 2016. En uppföljning av planen har gjorts och 
bifogas tjänsteskrivelsen. 

 

Planen innehöll 16 rutiner med tillhörande arbetsmoment som bedömdes ha ett 
visst utvecklings- och kontrollbehov. Några av de mest angelägna områdena 
gällde digital ärendehantering bygglov, tillgänglighet bygglov, taxor, attestering 
fakturor, översyn av avtalen såsom planavtal, exploateringsavtal, 
fastighetsrättsliga avtal och avtal vid markförsäljningar. 

 
Uppföljningen visar att mindre än hälften av rutinerna har efter kontroll och 
analys samt efterföljande åtgärd kunnat säkerställa effektivare rutiner. Detta 
beror dels på den höga arbetsvolymen, dels på bristande personella resurser till 
följd av lediga vakanser under verksamhetsåret 2016. Rutiner som inte har 
genomförts eller till del har genomförts följer med i planen för intern kontroll för 
2017. 

 
Beslutsunderlag 

 

– Uppföljning av plan för intern kontroll för verksamhetsåret 2016. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 21 Dnr 2017/00015  

Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Håbo 
kommun 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar följande: 

1. Bygg- och miljönämnden anser att Håbo kommuns förslag till ny 
översiktsplan är väl avvägd och kan ge god vägledning inför 
kommande beslut. Nämnden har ingen erinran.  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. 
Översiktsplanen utgör ett värdefullt verktyg för att uppnå en hållbar 
utveckling och för att förverkliga Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030. 
Den 12 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att genomföra ett 
samråd av förslaget. Samrådet pågår till och med den 28 februari och 
genomförs dels för att informera om kommunens viljeriktning i planen, dels 
för att samla in synpunkter och förslag för att få en bättre och mer förankrad 
översiktsplan.  

Arbetet med framtagande av förslaget till översiktsplan har haft ett 
förvaltningsövergripande arbetssätt. Det betyder att alla förvaltningar liksom 
Håbo Marknads AB och Håbohus AB har varit delaktiga. Från bygg- och 
miljöförvaltningen drivs arbetet från samhällsplanerarna på plan- och 
utvecklingsavdelningen, men samtliga verksamhetsområden har varit 
inkopplade på olika sätt.  

Under 2016 hölls ett antal avstämningar vad gäller planförslaget i 
kommunstyrelsen för att slutligt godkännas för samråd den 12 december. Ett 
antal medborgardialoger har hållits liksom samrådsmöten.  

Från bygg- och miljöförvaltningen har det varit angeläget att i arbetet få till 
en plan som kan stötta kommande myndighetsbeslut inom bygg- och 
miljönämnden som till exempel bygglovsprövningar och i 
miljöavdelningens verksamhet. Planens förslag till utvecklingsstrategi har 
en röd tråd från vision, håbometoderna, ställningstaganden inom de olika 
allmänna intressena till mark- och vattenanvändningskartan som summerar 
den föreslagna utvecklingen. 

Förvaltningen ser som särskilt värdefullt att respektive område avslutas med 
planeringsriktlinjer som ger tydlighet i vad som är viktigt att beakta. 
Hållbarhet finns som en röd tråd genom planförslaget och stämmer väl med 
den antagna miljöstrategin. Att utveckla Bålsta där infrastruktur finns 
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etablerad är bra, och den föreslagna zonindelningen tydliggör den 
långsiktiga strategin. Särskilt positivt är planens beskrivning av utveckling 
inom övriga orter och på landsbygden, samt ett efterlängtat förtydligande 
vilka områden som räknas som sammanhållen bebyggelse då det är 
avgörande för vilka regler som gäller vid bygglovsprövningen.  

Vid nämndsammanträdet den 31 januari 2017 gav projektledaren en 
föredragning av förslaget till översiktsplan som avslutades med frågor och 
diskussion. Samtidigt bjöd ordförande in nämndens ledamöter att komma in 
med eventuella synpunkter till den 15 februari för avstämning på bygg- och 
miljönämndens ordförandeberedning den 16 februari. Inga synpunkter hade 
då inkommit.   

Mot bakgrund dels av att förvaltningen på bred front har varit delaktig i 
framtagandet av planförslaget och dels att nämndens ledamöter inte har 
kommit in med synpunkter så föreslår förvaltningen bygg- och 
miljönämnden att ge uttryck för godkännande av planen och därmed inte 
framföra någon erinran.     

Beslutsunderlag 
− Håbo – en kommun för framtiden, Samrådsförslag till ny 

Översiktsplan för Håbo kommun  
 
Förslaget till ny översiktsplan finns i sin helhet på kommunens 
webbplats.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 23 Dnr 2017/00034 
 

Deltagande i Miljösamverkan Uppsala län 2018-2020 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1.  Delta i Miljösamverkan Uppsala län från 2018 till och med 2020, i 
enlighet med den modell som föreslås i ”Regional Miljösamverkan för 
Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport”. 

 
Sammanfattning 
Miljösamverkan är ett antal regionala samverkansorgan som syftar till att 
effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Miljösamverkan bedrivs 
idag i ett flertal län i Sverige men saknas för tillfället i Uppsala län. 

 

Vinster med en miljösamverkan är att stärka kompetensen hos miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, få en ökad samsyn i länet samt att effektivisera arbetet. 
Detta förväntas i sin tur ge en än mer rättssäker och professionell handläggning 
samt att öka förtroendet hos företag och privatpersoner som är i kontakt med 
miljökontoren. 

 
I Uppsala län har en projektanställd utredare under sommaren och hösten 2016 
gjort en förstudie kring att starta Miljösamverkan i Uppsala län och en 
förstudierapport har tagits fram. Under arbetets gång har styrgruppsmöten med 
tre kommuners miljöchefer samt chef för länsstyrelsens miljöskyddsenhet hållits 
där utredningens inriktning har diskuterats. Under hösten 2016 har samtliga 
kommuners miljöchefer fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förstudierapporten. Vid ett miljöchefsmöte i december 2016 beslutade Uppsala 
läns kommunala miljöchefer att gemensamt ställa sig bakom förslaget om 
Miljösamverkan i den form som återges i förstudierapporten. 

 
Kostnaden för miljöavdelningen i Håbo kommuns medverkan i Miljösamverkan 
blir som mest 45 000 kr per år. Om fler kommuner utanför länet väljer att delta i 
Uppsala läns samverkan kan årsavgiften minska. 

 
Under 2020 planeras Miljösamverkan i Uppsala län att utvärderas och bygg- och 
miljönämnden i Håbo kommun får ta ett nytt beslut om nämnden vill fortsätta 
sitt engagemang i Miljösamverkan eller avstå från vidare åtagande. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att det finns stora fördelar för 
miljöavdelningen att engagera sig i denna tilltänkta miljösamverkan i Uppsala 
län och vill därför föreslå bygg- och miljönämnden besluta att gå med i nätverket 
från 2018 och till 2020. Därefter görs en utvärdering om nyttan av fortsatt 
deltagande. 

 
Vad gäller kostnaden bedömer förvaltningen att den kommer att kunna hanteras 
inom befintlig ram för perioden. 
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Beslutsunderlag 
 

− Regional Miljösamverkan för Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport, 
Sara Johansson 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
Miljöavdelningen 
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§ 24 Dnr 2017/00038 
 

Förbud att släppa ut orenat tvätt- och spolvatten från 
fordonstvätt till dagvattennät och på mark utomhus 
BÅLSTA 3:367 (Industrivägen 3) 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. Förbjuda verksamheten Solhem Husbil AB (org.nr 556791-4964) att 
släppa ut orenat tvätt- och spolvatten från fordonstvätt till dagvattennät 
och på mark utomhus. 

 
2. Förena förbudet med ett löpande vite på 10 000 kronor för varje gång 

som förbudet inte följs. 
 

3. Beslutet ska gälla även om det överklagas. 
 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 
kap 7 § och 26 kap 9, 26 och 14 §§ miljöbalken 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

– Kostnadsberäkning 2016-10-18 
− Yttrande 2017-01-25 

 
 

Sammanfattning 
 

Miljöavdelningen bedömer att utsläpp av orenat fordonstvättvatten sker från en 
yrkesmässig verksamhet och i sådan omfattning att det är motiverat med ett 
förbud. Omständigheterna motiverar även att förbudet förenas med löpande vite. 
Orenat spillvatten från tvättade fordon innehåller ämnen som tensider från 
biltvättmedel, olja, bly, kadmium och zink. Dessa ämnen är toxiska och har 
mycket hög miljö- och hälsofarlighet. Föroreningarna kan bli kvar i mark och 
vatten under lång tid. 

 
Verksamhetens nuvarande spillvattenhantering från tvätt av fordon utomhus 
uppfyller inte kraven om försiktighetsmått i 2 kap. 3 § MB eller kraven på att 
använda bästa möjliga teknik. Enligt 9 kap. 7 § MB ska avloppsvatten avledas 
och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. I Håbo kommuns policy för slam- och 
oljeavskiljare (2012-04-24, § 42) framgår att fordonstvättvatten i första hand 
alltid ska gå till en klass 1 avskiljare ansluten till spillvattenledning. 
Verksamheten har inte kunnat visa att det inte föreligger någon risk för 
olägenheter för människors hälsa eller miljön vid fortsatt utsläpp av orenat tvätt- 
och spolvatten från fordonstvätt utomhus. 

 
Miljöavdelningen har tagit del av verksamhetens kostnadsberäkning och 
motivering. Miljöavdelningen anser att kostnadsberäkningen är svårtydlig, bland 
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annat vad som menas med sysslolös personal. Andelen beräknade husbilar som 
tvättas stämmer inte heller överens med vad som angetts vid inspektion. 
Miljöavdelningen bedömer att verksamhetens motivering och kostnadsberäkning 
inte ger tillräckliga skäl för att inte ställa krav på uppsamling och rening av 
tvättvatten. Miljöavdelningen anser också att verksamheten skulle kunna utreda 
ytterligare alternativ på lösningar. Enligt den omvända bevisbördan i 
miljöbalken är det upp till verksamheten att hitta relevanta åtgärdsförslag. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden att besluta om 
ett vitesförbud om att släppa ut orenat tvätt- och spolvatten. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet.” 
(2 kap. 2 § Miljöbalken) 

 
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 
möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.” 
(2 kap. 3 § Miljöbalken) 

 
”Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder.” 
(2 kap. 7 § Miljöbalken) 

 
”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”  
(9 kap. 7 § Miljöablken) 

 
”En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud 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 förbud får förenas med vite.” 
(26 kap. 14 § Miljöbalken) 
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”En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även 
om det överklagas.” 
(26 kap. 26 § Miljöbalken) 

 
Ärende 

 

Miljöavdelningen mottog den 11 april 2016 ett anonymt klagomål om att 
Solhem Husbil AB tvättar husbilar på sin gårdsuppfart som ska säljas eller som 
har hyrts av kunder. Tvättvattnet rinner orenat ned i närliggande dagvattenbrunn. 
Miljöavdelningen besökte verksamheten den 18 april 2016 och konstaterade att 
husbilar tvättas med bilvaxschampo utomhus på asfaltsyta och grusplan. Enligt 
verksamhetsutövaren ska det finnas en oljeavskiljare i dagvattenbrunnen och 
uppgifter om placering och typ skulle skickas in till miljöavdelningen. 

 
Verksamheten inkom den 23 juni 2016 med information om att Mark och 
trädgårdsbyggarna AB som gjort markarbeten på tomten uppgett att 
oljeavskiljare ska finnas i en avloppsbrunn belägen 10 meter från den vänstra 
byggnadskanten och 20 meter från staketet. Uppgifter om typ och 
dimensionering saknades men enligt verksamheten borde detta finnas på 
ritningar, bygglov m.m. Inga sådana uppgifter kan hittas i kommunens arkiv. 

 
Miljöavdelningen gjorde en uppföljande inspektion den 9 augusti 2016. 
Uppskattningsvis tvättas 284-328 husbilar per år och spolning sker med en 
högtryckstvätt. Under högsäsong (juni och juli) tvättas ungefär 30 bilar per 
vecka. Övriga månader minskar det till cirka 1 eller 2 per vecka och under 
vinterhalvåret sker enstaka tvättning inomhus. Verksamheten planerar att år 
2017 flytta till en annan fastighet. En tvätthall kommer då installeras med 
oljeavskiljare. 

 
Tidigare fastighetsägare ska ha berättat för verksamheten att området där 
fordonstvätt i dagsläget sker på iordningställdes för liknande ändamål. 
Verksamheten hade vid inspektionen den 9 augusti 2016 fortfarande inga 
kunskaper om omnämnd oljeavskiljares dimensionering eller produkttyp. 
Miljöavdelningen informerade att om det ligger en oljeavskiljare i 
dagvattenbrunnen så är den med stor sannolikhet inte dimensionerad för ett 
spillvattenflöde från fordonstvätt utan regnvatten från omkringliggande mark. 
Oljeavskiljare för fordonstvättar måste även tömmas helt inom vissa intervall för 
att kunna upprätthålla sin avsedda funktion. 

 
Efter besöket uppmanade miljöavdelningen verksamheten att tvätta husbilarna i 
en tvätthall kopplad till oljeavskiljare och bifogade en lista över registrerade 
tvättanläggningar i Håbo kommun. 

 
Den 27 september 2016 ringde verksamheten och berättade att tvätt i annan 
anläggning inte fungerar kostnadsmässig för företaget. Miljöavdelningen 
begärde från verksamheten en motivering och kostnadsberäkning till varför det 
är ekonomiskt orimligt att tvätta i annan anläggning. Motivering och kalkyl 
inkom till miljöavdelningen den 18 oktober 2016. Verksamheten uppger att 
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personalen som tvättar husbilar är också de som checkar in och ut kunder. 
Kalkylen omfattar tvätt via utomstående företag samt personal som blir 
sysslolös. Verksamheten uppskattar att för fyra anställda per dag under en 
helsäsong blir kostnaden för att de inte arbetar med tvätt 620 800 kr. Kostnaden 
för att leja bort tvätt till annan biltvätt uppskattas till 700 000 kr per säsong. 
Beräkning har gjorts på 10 husbilar per dag under en vecka. 

 
Yttranden 
Förslaget till beslut har skickats till verksamheten för synpunkter. Ett yttrande 
med synpunkter inkom den 25 januari 2017. Verksamheten framförde att den 
under en längre tid har planerat bygga en ny tvättanläggning med oljeavskiljare 
på annan tomt som bör kunna tas i bruk hösten/vintern 2017. Att hyra in sig på 
en annan anläggning under byggtiden förkastas då verksamheten inte anser att 
det är ekonomiskt hållbart. 

 
Verksamheten anser att det är rimligt att kommunen hjälper till under en 
övergångsperiod och föreslår dispens att tvätta husbilar utomhus under 
innevarande uthyrningssäsong (utan avfettningsmedel och endast miljövänliga 
kemikalier). Verksamheten påtalar även att nuvarande tvättplats angränsar till en 
gammal soptipp och husbilarna som sköljs av är relativt rena. Verksamheten 
planerar att låta fyra personer som ingår inom Arbetsförmedlingens ”Nystarts” 
projekt arbetsträna med biltvätt under sommaren. 

 
Inkomna synpunkter föranleder inget nytt ställningstagande i ärendet för 
miljöavdelningen. Att vidare orsaka potentiell föroreningsskada på grund av att 
fastigheten ligger i ett industriområde med närliggande deponi bedöms inte vara 
acceptabelt. Vad gäller yrkesmässig verksamhet ställs enligt 2 kap. 3 § 
miljöbalken krav på att bästa möjliga teknik ska tillämpas. I dessa fall utgår 
bedömningen av vad som är ekonomiskt rimligt från branschförhållanden och 
inte den aktuella verksamhetsutövarens betalningsförmåga. Enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken ska kraven på bästa möjliga teknik och övriga hänsynsregler gälla i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Miljöavdelningen 
bedömer att det är rimligt att förbjuda verksamheten från vidare utsläpp av 
orenat tvätt- och spolvatten från fordonstvätt utomhus med hänsyn till 
olägenhetens beskaffenhet och nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnader 
för sådana åtgärder. 

 
Miljöavdelningen kan inte ta hänsyn till de omständigheter som 
verksamhetsutövaren uppger eftersom det strider mot den tillämpliga 
lagstiftningen. Miljöavdelningen anser fortfarande att verksamheten ytterligare 
skulle kunna kan undersöka andra möjliga lösningar, exempelvis att kunderna 
själva åker till tvättanläggning innan inlämning. 
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Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Solhem Husbil AB, Industrivägen 3, 746 40 Bålsta, expedieras med 
mottagningskvitto och överklagandehänvisning 
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Sammanfattning 
 

Kalmarsand Projekt AB har den 10 april 2016 inkommit med en ansökan om 
rivning av bostadshus på fastigheten Spånga 2:2. Byggnaden finns med i 
kommunens kulturmiljöprogram med gul markering. Det innebär att det är ett 
hus som är en viktig del av kulturmiljön. Ursprungligen var byggnaden av 
torpkaraktär, benämnt Stora Kalmarsand, och äldsta delarna är från 1780-talet. 
Byggnaden är en reveterad parstuga med inredd vind. Byggnaden har tidigare 
också använts som butik och café. Under flera år har byggnaden stått obebodd 
och har därmed förfallit. Byggnaden har bedömts vara undermålig bland annat 
på grund av påtaglig fukt. 

 
Innan rivning ska en fullständig fotodokumentation göras (invändigt och 
utvändigt) samt uppmätningsritningar. All dokumentation ska lämnas till bygg- 
och miljönämnden. Denna byggnad kommer även att nämnas i kommande 
planprojekt för platsen, och ges en historisk tillbakablick. 

 
Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller en byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller 
områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Kalmarsand med plankod 204. Det finns inga 
bestämmelser i planen som hindrar rivningen av byggnaden. 

 
Yttranden 
Förslaget har skickats till Upplandsmuseet för synpunkter. 
Yttrande med synpunkter har inkommit den 2 juni 2016 från museet som 
motsätter sig rivningen. De anser inte att byggnaden är i så dåligt skick och 
eftersatt underhåll så att den av säkerhetsskäl behöver rivas. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att frågan om byggnadens 
kulturhistoriska värde i planprogrammet från 2010 inte bedömdes omistligt i 
förhållande till värdet av att kunna genomföra ett större utvecklingsprojekt med 
bostäder i området. I planprogrammet, godkänt i kommunstyrelsen den 18 
oktober 2010 § 145, står följande; ”Upplandsmuseet har bedömt att ingen 
befintlig byggnad inom programområdet är av sådant kulturhistoriskt intresse att 
den är bevarandevärd i sig eller ingår i någon kulturhistoriskt bevarandevärd 
miljö.” 

 
Planprogrammet redovisar att området innehåller en utbyggnad med cirka 240 
bostäder i friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus eller 
flerbostadshus. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen gör sammantaget bedömningen att det allmänna 
intresset av att tillskapa stor volym bostäder överväger intresset av att bevara 
byggnaden. Överväganden har tidigare gjorts om byggnaden skulle ha kunnat 
utgöra en del i den nya stadsmiljön, men det visar sig inte lämpligt för att erhålla 
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en effektiv och attraktiv bebyggelsestruktur. Dessutom har byggnaden kommit 
att bli nedgången och i dåligt skick. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att rivningslov kan medges trots 
yttrandet från Upplandsmuseet. Det finns inte heller något rivningsförbud på 
byggnaden eller i detaljplan någon bestämmelse om bevarande. 

 
Det finns inget hinder för att rivningen kan genomföras. 

 
Upplysningar 

 

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

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

 
Bygg och miljönämnden kommer minst en gång under rivningsarbetena att 
utföra ett arbetsplatsbesök. Dialog med kommunens miljöavdelning ska ske i 
den mån behov finns. Sökanden ska även samråda med kommunens 
gatuavdelning gällande transporter och eventuella avstängningar av vägen. 

 
Faktura skickas separat. 

 
Sökanden 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 har inkommit. Se också 
bifogad besvärshänvisning. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
Kalmarsand Projekt AB 
Stadsutveckling AB 
Kyrkogatan 10 
745 31 Enköping 

 
Miljöavdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Gatuenheten 

 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Sammanfattning 
 

Lantmännen Byggnads AB har inkommit med en ansökan om att riva tre stycken 
torp. Torpen ligger på grannfastigheten till silon. 

 
Flertalet inventeringar och markundersökningar har gjorts på fastigheten. 
Byggnaderna rivs i sin helhet inklusive källare av betong samt övrig 
grundläggning. Rivningen startar med en selektiv rivning och sanering av farligt 
avfall enligt miljö- och materialinventeringen. 

 
Det större torpet finns med i kommunens kulturmiljöprogram, gul markering. 
Det innebär att det är ett hus som utgör en viktig del av kulturmiljön. Torpet är 
från 1700-talet och tillhörde Bista Gård som numera är rivet. Byggnaderna har 
bedömts vara i dåligt skick. Fastigheterna ingår i ett utvecklingsprojekt för nya 
bostäder i ett attraktivt läge invid Kalmarviken. 

 
En inventering av byggnaden som benämns ”villan” på situationsplanen ska 
göras och inventeringen ska innehålla fullständig fotodokumentation (invändigt 
och utvändigt) samt uppmätningsritningar. All dokumentation ska lämnas till 
bygg- och miljönämnden. Denna byggnad kommer även att nämnas i kommande 
planprojekt för platsen och ges en historisk tillbakablick. 

 
Ett gränsröse finns på gränsen mot Spånga 1:8. Gränsröset markerar tidigare 
länsgräns. Det ska iakttas försiktighet i samband med rivning av byggnader i 
närheten av röset så att inte röset skadas. 

 
Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller en byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller 
områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att det finns något hinder för att rivningen 
kan genomföras. Det allmänna intresset för att skapa större volym bostäder på 
platsen väger här tungt. Dessutom är byggnaderna i mycket dåligt skick. 

 
Planförutsättningar 
Fastigheterna omfattas av detaljplan Kalmarsand med plankod 204. Det finns 
inga bestämmelser i planen som hindrar rivningen av torpen. 

 
Upplysningar 

 

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

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

 
Bygg och miljönämnden kommer minst en gång under rivningsarbetena att 
utföra ett arbetsplatsbesök. Dialog med kommunens miljöavdelning ska ske i 
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den mån behov finns. Sökanden ska även samråda med kommunens 
gatuavdelning gällande transporter och eventuella avstängningar av vägen. 

 
Faktura skickas separat. 

 
Sökanden 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 har inkommit. Se också 
bifogad besvärshänvisning. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
Lantmännen Byggnads AB 
Box 30192 
104 25 Stockholm 

 
Kopia av beslut till 
Fastighetsägare 
Fastighets AB Kalmarsand 
Grandholm Nybrogatan 3 
114 34 Stockholm 

 
Miljöavdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Gatuenheten 

 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 27 Dnr 2017/00010 
 

Rivningslov och startbesked för silon 
SPÅNGA 1:8 OCH 1:11 (Stockholmsvägen 170 och 172) 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

 
2. Med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL, fastställer bygg- och 

miljönämnden inlämnat förslag till kontrollplan och godkänner att 
rivningsarbetena för den sökta åtgärden får påbörjas. 

 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
 

 
4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 17 720 kr i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
− Ansökan 2016-11-17 
− Situationsplan 2016-11-17 
− Kontrollplan 2016-12-06 
− Miljöinventering 2016-11-17 
− Rivningsplan 2016-12-06 
− Markundersökning 2016-12-14 

 
Skäl till beslut 

 

Byggnaderna omfattas inte av rivningsförbud enligt detaljplanen och bygg- och 
miljöförvaltningen har bedömt att byggnaderna eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde inte är av sådan art att de 
bör bevaras. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ansökan från Lantmännen Byggnads 
AB uppfyller de krav som krävs för rivningen och föreslår bygg- och 
miljönämnden att medge rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (2010:900)och att startbesked kan medges med stöd av 10 kap. 23 
och 24 §§ plan och bygglagen (2010:900). 
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Sammanfattning 
 

Lantmännen Byggnads AB har inkommit med en ansökan om att riva två 
stycken silos och kringliggande byggnader med anledning dels av att 
byggnaderna inte längre används som sädessilos samt dels för att det planeras att 
uppföras bostäder på platsen. Rivningsentreprenör kommer att upphandlas så 
fort rivningslovet är klart. Vem det blir ska meddelas till bygg- och 
miljönämnden. 

 
Flertalet inventeringar och markundersökningar har gjorts i och runt 
silobyggnaderna. Rivning kommer ske främst med kula. I de högsta delarna av 
silon kommer sidorna och taket att klippas ned. Nedtill och själva grunden rivs 
med grävskopa. Det beräknas att kunna återanvända större delen av betongen (i 
rensat skick utan armering) på fastigheten eller på annan plats. Det är dock oklart 
hur mycket fyllnadsmassor som behövs på platsen. 

 
Betongkrossmaskin kommer att finnas på plats. Asbest kommer att saneras och 
bortforslas av certifierade företag. Dialog kommer att hållas med kommunens 
miljöavdelning gällande detta. 

 
Ett gränsröse finns på gränsen mot Bista Soldattorp 1:1 och 1:12. Gränsröset 
markerar tidigare länsgräns. Det bör iakttas försiktighet i samband med rivning 
av byggnader i närheten av röset så att röset inte skadas. 

 
Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller en byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller 
områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

 
I området där silobyggnaderna är belägna pågår planering för ett helt nytt 
bostadsområde på båda sidor om Stockholmsvägen. Området omfattas av ett 
planprogram, godkänt i kommunstyrelsen den 18 oktober 2010 § 145, och där 
återges följande; ”Upplandsmuseet har bedömt att ingen befintlig byggnad inom 
programområdet är av sådant kulturhistoriskt intresse att den är bevarandevärd i 
sig eller ingår i någon kulturhistoriskt bevarandevärd miljö.” 

 
Planprogrammet redovisar att området innehåller en utbyggnad med cirka 240 
bostäder i friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus eller 
flerbostadshus. I den planläggning som nu pågår är det snarare uppemot 350 nya 
bostäder som kommer att möjliggöras. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen gör sammantaget bedömningen att det allmänna 
intresset av att tillskapa stor volym bostäder överväger intresset av att bevara 
byggnaden. Överväganden har tidigare gjorts om byggnaden skulle ha kunnat 
utgöra en del i den nya stadsmiljön och byggts om för att innehålla bostäder, 
men det har visat sig inte vara tekniskt och ekonomiskt försvarbart. 
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att rivningslov kan medges 
tillsammans med startbesked. Det finns inte heller något rivningsförbud på 
byggnaden eller i detaljplan någon bestämmelse om bevarande. 

 
Det finns inget hinder för att rivningen kan genomföras. 

 
Planförutsättningar 
Fastigheterna omfattas av detaljplan Kalmarsand med plankod 2014. Det finns 
inga bestämmelser i planen som hindrar rivningen av silobyggnaderna eller 
kringliggande byggnader. 

 
Upplysningar 

 

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

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

 
Bygg- och miljönämnden kommer att utföra minst ett arbetsplatsbesök. 
Regelbundna möten kommer att hållas med bygg- och miljöförvaltningen under 
rivningen. Dialog med kommunens miljöavdelning ska ske i den mån behov 
finns. Sökanden ska även samråda med kommunens gatuavdelning gällande 
transporter och eventuella avstängningar av vägen. 

 
Bygg- och miljönämnden har underrättat sökanden om vikten att erhålla alla 
nödvändiga tillstånd, till exempel med räddningstjänsten. 

 
Faktura skickas separat. 

 
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 har inkommit. Se också 
bifogad besvärshänvisning. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
Lantmännen Byggnads AB 
Box 30192 
104 25 Stockholm 

 
Kopia av beslut till 
Fastighetsägare 
Fastighets AB Kalmarsand 
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Grandholm Nybrogatan 3 
114 34 Stockholm 

 
Miljöavdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Gatuenheten 

 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 410, Lilljöns plantskola samt 220, Draget. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med småindustri, 
handel och kontor i högst två plan och med en byggnadshöjd på högst 8 meter. 
Högsta exploateringsgrad för fastigheten är 50 procent i byggnadsarea. 

 
Den sökta åtgärden stämmer överens med de planförutsättningar som finns i 
området och därför kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen 
åtgärd uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kap. PBL. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. 

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

 
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god 
form- och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

 
Upplysningar 

 

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

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

 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked. 

 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. 

 
Om den lovgivna åtgärden påbörjas utan startbesked eller tas i bruk innan 
slutbesked beviljats kan byggsanktionsavgift komma att tas ut. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggnadsinspektör kallar till 
sammanträde. 

 
Faktura skickas separat. 
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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. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Draget Invest AB, Mjödvägen 6B, 746 50 Bålsta, expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt till möjligheterna att hantera 
avfall. 

 
En byggnad ska enligt 8 kap. 1 § PBL vara lämplig för sitt ändamål, ha en god 
form- och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

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

 
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet 
på framkomlighet för utryckningsfordon, 

 
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 

utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 
 

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

 
6. risken för olycksfall begränsas. 

 
Sammanfattning 

 

Maskinentreprenörerna Sverige Fastighets AB har inkommit med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av en byggnad avsedd för kontor- och skoländamål med 
industriell inriktning. Maskinentreprenörerna är ett bransch- och 
arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. 

 
Anläggningen i Draget kommer att utgöra ett nav för deras verksamhet. På 
anläggningen kommer föreningens medlemmar att kunna presenteras för nya 
maskiner och redskap. Där kommer de också att ha kurs- och 
konferensverksamhet samt utställningar. De kommer också att anordna praktiska 
kurser i handhavande och skötsel av nya maskiner och redskap samt examination 
av nya förare. 

 
En del av anläggningen kommer att användas för den praktiska delen av en 
gymnasial utbildning med maskinförarinriktning. 

 
Byggnaden som ska uppföras kommer att användas som kontor, konferens- och 
fortbildningslokal för maskinentreprenörernas verksamhet. Byggnaden har en 
byggnadsarea på 938 m2 (1 595 m2 bruttoarea), en byggnadshöjd om 8,0 meter 
och placeras med ett minsta avstånd till gräns som överstiger 4,5 meter. 
Byggnaden placeras utanför den zon som markerats med så kallad prickmark, 
mark som inte får bebyggas. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplan, 325, Väppeby 7:52, del av (Dragets 
industriområde). 

 
Fastigheten får bebyggas med byggnader avsedda för handel, småindustri och 
kontor med en total byggnadsarea som motsvarar 50 procent av fastighetens 
area. Det innebär en högsta byggnadsarea på 3 242 m2 då fastigheten är 
6 484 m2. 

 
Vidare får byggnaderna uppföras i högst 2 våningar med en högsta 
byggnadshöjd på 8,0 meter och placeras minst 4,5 meter från gräns mot 
grannfastighet. Fastigheten är också belagd med så kallad prickmark, mark som 
inte får bebyggas. Den prickade zonen är 6 meter från gräns mot allmän 
platsmark. 

 
Buller från anläggningar ska vid nyetablering begränsas så att de inte ger upphov 
till en högre ljudnivå vid bostäder och arbetslokaler än vad som anges i tabell 
under avsnitt Störningar i planbeskrivningen. 

 
Krav på hantering av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter, enligt avsnitt 
Störningar i planbeskrivningen ska uppfyllas vid nyetablering av verksamhet och 
anläggning. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Förslaget har inte sänts till grannar för yttrande då det har bedömts stämma 
överens med gällande detaljplan. 

 
Upplysningar 

 

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

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

 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. 

 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesked. 

 
Det måste hållas ett tekniskt samråd i detta ärende, och då fastställs kontrollplan. 
Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt samråd. 

 
Observera att byggnaden inte får börja användas förrän slutbesked har lämnats. 
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Faktura skickas separat. 
 

Sökande 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 har inkommit. Se också 
bifogad besvärshänvisning 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Maskinentreprenörerna Sverige Fastighets AB, Hampe Moberg, Box 1609, 111 
86 Stockholm (expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning). 

 
Meddelande om beslut till 
Håbo kommun (Bista 15:1 och 3:18), 746 80 Bålsta 

 
 

 
LC Bilcenter AB (Bista 3:39), Dragrännan 15, 746 50 Bålsta 

 
Wk I Bålsta AB (Bista 3:40), Travvägen 13, 746 39 Bålsta 

Skanska Asfalt och Betong AB (Väppeby 7:52), 112 74 Stockholm 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

 
Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 
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2017-02-28 

43(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

46(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

49(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

52(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

55(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan. Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

58(64) 

Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 
 

Som information i ärendet kan återges att sökande har för avsikt att i detta 
område uppföra sammantaget sju likadana bostadshus på sju olika fastigheter 
som bildar ett kvarter. Samtidigt har sökande beskrivit sin ambition att tillskapa 
fler bostäder och genom anmälan enligt 9 kap. 4 c § PBL inreda ytterligare en 
bostad i huvudbyggnaden. Denna möjlighet gavs 2014 i samband med de så 
kallade Attefallsreglerna som infördes för att underlätta tillkomsten av fler 
bostäder då det råder brist på så många håll i landet. Därutöver avser sökande 
tillskapa ytterligare en bostad per fastighet genom ett fristående så kallat 
komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a §, vilket också ligger inom ramen för 
Attefallsreglerna. Avsikten är att upplåta dessa 21 nya bostäder med bostadsrätt. 

 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt 
till möjligheterna att hantera avfall. Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form- och materialverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

 
Planförutsättningar 
Området omfattas av detaljplan Frösundavik Etapp 1, plankod 386. 
Bestämmelserna innebär bland annat att marken får bebyggas med bostäder. 
Bostäderna ska vara friliggande en- eller tvåplanshus. Byggnadsarean i kvm per 
fastighet för huvudbyggnad/komplementbyggnad är för enplanshus 160/50 och 
tvåplanshus 120/50. 

 
Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

 
Föreliggande förslag har inte skickats ut till grannar och liknande då förslaget 
har bedömts överensstämma med gällande detaljplan.  Från tekniska 
avdelningens gatuenhet har dock dialog hållits för att bedöma lämpligheten av 
parkeringen på kvartersmark och trafiksäkerhet i samband med backrörelser 
samt frågan om utrymme för snöupplag. De frågorna har bedömts hanterbara. 

 
Upplysningar 

 

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

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

§ 37 Dnr 2017/00009 
 

Strandskyddsdispens och bygglov för förbudsskylt 
STÄMSVIK 1:1 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. Strandskyddsdispens ges för att sätta upp en skylt på fastigheten 
Stämsvik 1:1 i enlighet med situationsplan/karta, se bilaga 1. Beslutet 
fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, MB. 

 
2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till skyltens yta på mark. 

 
3. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § och startbesked lämnas med stöd av 

10 kap. 23 och 24 §§ plan och bygglagen (2010:900), PBL. 
 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är för strandskyddsdispensen 
4 873 kr och för bygglovet 2 880 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

− Ansökan 2016-11-22 
− Situationsplan 2016-11-22 
− Skyltritningar 2016-11-14 

 
Skäl till beslut 

 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är möjlig som 
särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 18 § c punkt 5 MB, att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, och föreslår bygg- och miljönämnden att bevilja dispens från 
strandskyddet. 

 
Bygg- och miljöförvaltning bedömer att föreslagen skyltanordning uppfyller 
tillämpliga bestämmelser och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i 
enlighet med 9 kap. 30 § PBL och medge bygglov. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
PBL. 

 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN NG  
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 

 
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap. 15 § MB inte: 

 
1. nya byggnader uppföras, 

 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller, andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt, 

 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2 eller 
 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter. 

 
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap. 18 b § MB befogenhet att medge 
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. 

 
Som särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c § MB, vid prövningen av en fråga om 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som dispensen 
avser: 

 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandslinjen, 

 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan tillgodoses inom området, 

 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området eller 
 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

 
Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispensen endast medges om det är 
förenligt med strandskyddets syften. 
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

Sammanfattning 
 

Enköpings kommun har den 22 november 2016 inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens och bygglov för att sätta upp en varningsskylt i  
strandlinjen. Skylten kommer att placeras längs strandlinjen och förbjuda 
ankring på grund av VA-ledningar i vattnet. Bygg- och miljöförvaltningen 
bedömer att åtgärden inte kommer att påverka djur- och växtlivet eller det rörliga 
friluftslivet negativt. Skyltens placering är strax framför ett skogsparti. Bakom 
skogspartiet finns en gammal järnvägsvall, därefter kommer bostadshusen. 

 
Några geologiska undersökningar är inte gjorda på marken än, så det är svårt för 
sökanden att ange exakt hur skylten ska förankras. 
Beroende på markförutsättningar kommer någon av följande metoder att 
användas: 

 
1. Driva ned rör/jordankare i marken på vilka de sedan direkt kan montera 

skyltarna på. 
 

2. Schakta ner jordankare/rör och återfylla med lämpligt material. 
 

3. Schakta ner lämpligt betongfundament till strax under marknivån. 
 

4. Placera betongfundament direkt på ytan. 
 

Sökanden kommer anpassa metod på plats, när själva arbetet utförs. Berörda 
myndigheter kommer att kontaktas om det blir en fråga om schaktning. 
Trädfällning kommer antagligen inte att behövas då arbetet utförs från sjön. Inga 
maskiner tar sig till platsen via landvägen. 
Om något träd kommer att behöva tas ned är det endast de yttersta, yngre, 
belägna träden. Gatu- och parkenheten har godkänt detta. 
Sökanden uppmanas att kontakta bygglovavdelningen och meddela vilken metod 
som används så snart som möjligt. 

 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Stämsviksområdet plankod 343. 
Strandskyddet är upphävt på kvartersmark och lokalgator inom planområdet. 
Den aktuella fastigheten ligger på naturmark, därför krävs strandsskyddsdispens 
och bygglov för åtgärden. Fastigheten omfattas även av riksintresse för Mälaren 
med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och turism. Strandskyddet är 
utökat och sträcker sig 300 meter på land och ut över vattnet. 

 
Yttranden 
Ett grannhörande i bygglovärendet har gjorts till Brunnsta 3:12, Stämsvik 1:1 
och 1:9. Inga synpunkter har inkommit. 
Även skogsstyrelsen har fått en remiss då det är ett område med högt naturvärde. 
De har inga invändningar mot att skylten sätts upp och skulle göra en notering 
om detta hos sig. 
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

Upplysningar 
 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § MB). 

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

 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller 
inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har 
till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och 
eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs 
endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar med fler som 
kan beröras av åtgärden. 

 
Sökanden 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 har inkommit. 

 
Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

Beslutet delges till 
Sökande 
Enköpings Kommun VA-avdelningen 
Kaptensgatan 23 
749 35 Enköping 

 
Fastighetsägare 
Håbo Kommun 
Planavdelningen 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

 
Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöavdelningen 
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Bygg- och miljönämnden 

 

 
 
 

§ 38 Dnr 2017/00023 
 

Information 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
 

Kontorskonferens 9-10 mars 
Bygg- och miljöförvaltningen är på kontorskonferens den 9-10 mars. 
Fokusområden är bland annat verksamhetens mål, dess indikatorer och 
aktiviteter. Förvaltningen ska även ta en funderare kring verksamhets- och 
ekonomiåret 2018 som beslutas om i höst. 

 
Bygg- och miljönämnden kan skicka in förslag gällandes uppföljning av mål 
(indikatorer) till förvaltningen. 

 
Bygg- och miljönämnden föreslår att ledningsgruppen och nämnden tillsammans 
har en workshop efter sommaren inför framtagandet av mål för 2018. 

 
Studiebesök den 13 juni 
Nämnden lämnar några förslag på studiebesök till den 13 juni. Förvaltningen 
undersöker saken vidare och återkommer. 
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