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Mötet öppnades av ordfårande Nils-Åke Mårheden. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 84 

Upprop 

Sammanfattning 

Upprop gjordes. Under uppropet konstaterades att Daniel Pettersson (C), ordinarie, och 
Kristian Leinonen (SD) ordinarie, samt Be1ith Skiöld (L), ersättare, ej är närvarande. 
Samtliga har meddelat forhinder i forväg. Daniel Pettersson ersätts av Christian 
Nordberg (MP) och Kristian Leinonen (SD) ersätts av Kurt Hedman (S), i enlighet med 
inl<allelseordningen. 
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Till justerare for protokollet utsågs Sven Erkert. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 

Dagordningen fastställdes efter ändring: 

- Ärende 14, Sanktionsavgift, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

-Ärende Strandskyddsdispens får nybyggnad av brygga, Frösunda 4:8, tillkommer 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 87 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkäm1a redovisning av de delegationsbeslut 
som fårtecknas i protokoll per den 5 september 2017. 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut, 29 maj till20 augusti 2017: 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 88 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 93 stycken. 

B ostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 41 stycken. 
Antal delvis bifall: l stycken. 

Antal avslag: 2 stycken. 
Antal delvis avslag: l stycken. 

Belopp: 427 749 kr* 

* Beloppet avser nya beslut alternativt förändring i fö rhållande till eventuella beslut i ärendet före perioden. Finns fl era beslut före 
perioden avser jämförelsen det sista av dessa. 

Antal avskrivna ärenden: 3 stycken 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygglov 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 
Tjänsteskrivelse 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

8(39) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönärrmden godkänner redovisningen av inkorrma handlingar som 
presenteras på nämnden den 5 september 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöfårvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse för perioden 
29 maj till 20 augusti 2017. 

l. Kommunstyrelsen§ 123, 2017-05-29 
Redovisning av projektprioriteringslista får program- och detaljplaneuppdrag 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner fåreslagen prioriteringslista får program- och 
detaljplaneuppdrag daterad 27 april 2017. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217, att 
projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde får 
beslut. 

2. Kommunstyrelsen§ 124, 2017-05-29 
Uppfåljning av miljöstrategi får år 2016 
Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppfåljning av miljöstrategin 
får verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi får ekologiskt hållbar utveckling i Håbo 
kommun den 23 febmari 2015 . Varje fårvaltning och kommunalt bolag har fått 
redovisa åtgärder som har utfåtis under 2016 i linje med miljöstrate gin. I 
sammanställningen får hela kommunen redovisas åtgärderna kopplat till 
miljöstrategins tre huvudmål och tio delmåL 
I likhet med fåregående års uppföljning konstateras att flest rapporterade åtgärder 
kan kopplas till målen fossilbränslefri kommun samt giftfri och resurseffektiv 
kommun. Färre åtgärder har utfårts får målet naturmiljöer med mångfald. 
Mycket arbete sker i linje med miljöstrategin men kopplingen mellan de specifika 
målen och utfårda åtgärder kan bli tydligare. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-06-05 
Beslut om att bevilja dispens från strandskyddet får planerad åtgärd enligt 7 kap. 18 c 
l § miljöbalken samt beslut om tillstånd får planerad åtgärd inom område som 
omfattas av landskapsbildskydd. 
Beslut 
Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet samt tillstånd får schaktning får 

;zl~ l 
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påstigningsyta i anslutning till skidlift samt schaktning får pulkabacke inom område 
som omfattas av landskapsbildskydd på fastighet Yttergran 2:11 i Håbo kommun, i 
enligt med de åtgärder som anges i ansökan. 
Redogörelse för ärendet 
Bålsta Alpina klubb ansökte den l O november 2016 om tillstånd får uppfårande 
skidliftar samt utbyggnad av klubbstuga på fastigheten Yttergran 2: l. Tillstånd får 
åtgärd samt dispens från strandsskyddet lämnades den 19 december 2016. I samrna 
ansökan hade ldubben begärt tillstånd får schaktning inom området. 

4. Kommunfullmäktige§ 74, 2017-06-12 
Pensionspolicy får Håbo kommun 
Beslut 
l. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy får Håbo kommun. 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren har enligt kollektivavtalet om tjänstepensioner möjlighet att träffa 
individuella överenskommelser eller fatta ensidiga beslut. Pensionspolicyn beslaiver 
ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett friutrymrne. 
Syftet är att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en 
konsekvent hantering av pensionsfrågorna. 

5. Kommunfitllmäktige, § 75, 2017-07-12 
Uppföljning av miljöstrategi får år 2016 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av miljöstrategin 
får verksamhetsåret 2016. 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi får ekologiskt hållbar utveckling i Håbo 
kommun 2015-05-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen 
av kornmunfullmäktige och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen. En heltäckande redovisning av kommunens arbete ska 
sammanställas. 

6. Kommunfullmäktige,§ 76, 2017-06-12 
Delårsuppföljning mars 20 l 7 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårspuppfåljning per mars. 
l. Kommunfullmäktige upprnanar nämnder med underskott att vidta 
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per augusti. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget får augusti 2017, 
totalt 216,4 miljoner laonor enligt nedan, 

Kommunstyrelsen skattefinansierat 
Bygg- och miljönärm1den 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
VA-verksamhet 

EXPEDIERAD 

155 225 tla 
150 tla 

6 024 tia 
100 tia 
955 tla 

51 206 tia 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Avfallsverksamhet 2 770 tlcr 

Sammanfattning 
Prognosen for kommunens ekonomiska utfall for året är 11,8 miljoner lcronor, vilket är 
1,1 procent av skattenettot De följer i princip det budgeterade resultatet på 12,0 
miljoner lcronor, dock med avvikelser inom vissa verksamheter. 

7. Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2017-06-12 
Överlda~j~~~!~.!~~~~yrelsen i Uppsala läns beslut, bygglov for nybyggnad av 
garage,~ 

Beslut 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Bakgrund 
Bygg- och 
be vi 

1v.JLauu•'-'''"'" i Håbo kommun beslutade den l O november 2016, att 
med startbesked for av ett garage på 

beslutet till Länsstyrelsen som 10 januari 2017 avslog 
beslut överklagades till mark- och miljödomstolen. 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-06-13 

överklagade 
,.._. ...... 6 .............. .... Länsstyrelsens 

Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut e~h bygglagen, 
bygglov for nybyggnadavenbostadshus och garage, -
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Redogörelse för ärendet 
Bygg- och miljönämnden har den 24 april2017 beviljat Småstadsutveclding AB 
bygglov for nybyggnad av enbostadshus och garage, -

9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-06-15 
av bygg- och miljönämndens beslut, avslag på förhandsbesked, 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet 
Redogörelse för ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 maj 2017, § 62, att avsl~ 
forhandsbeske~vå enbostadshus på fastigheten
~ch-har överldagat beslutet. 

JO. Åklagarmyndigheten, 2017-06-19 
Underrättelse om beslut i ärende AM-48601-17 
Beslut 
Förundersökningen läggs ned då brott inte kan styrkas. 
Bakgrund 
Miljöavdelningen gjorde i mars 2017 en anmälan om miljöbrott till 
polismyndigheten efter ett inkommet ldagomål gällande ett företag som eldade ris 
bakom Lillsjöns växthus och att det rök massor. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

11. Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2017-07-13 
Utdömande av vite 
Domslut 
Mark- och miljödomstolen 
till staten. 
Bakgrund 

betala vite om l O 000 kr 

~h miljönämnden beslutade den 2 januari 2017 att ·· 
--att transportera bort fordon, - från fastigheten samt 
att fordonet lämnades till en godkänd anläggning för den typen av avfall. Vid 
uppföljning den 15 mars kunde konstateras att så inte gjmis. Nämnden lämnade då 
till mark- och miljödomstolen en ansökan om utdömande av vite. 

12. Kammarrätten i Stockholm, avd 06, 2017-07-19 
Bostadsanpassningsbidrag; fråga om prövningstillstånd. 
Domslut 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står 
därför fast. 
Överldagat avgörande 
Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 24 april 2017 i mål nr 5909-16, 
bostadsanpassnings bidrag. 

13. Nacka tingsrätt, Mark- miljödomstolen, 2017-07-26 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut, 403-2603-17 
Domslut 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Överldagat beslut 
Länsstyrelsens beslut, bygglov på fastigheten -

14. Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2017-08-16 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, 
Domslut 
l. Mark- och miljödomstolen avslår yrkande om syn. 
2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övligt. 

Beslutsunderlag 

- Överklagandelista 
- Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 89 Dnr 2017/00072/BM2017-156 

Förhandsbesked, bygglov för en bostadshus, 
LUNDBY 2:3 (Berghällsvägen 2) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen beviljas for nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Lundby 2:3. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 6 496lu i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan, 2017-06-08 
- situationsplan, 20 l 7-06-08 

Skäl till beslut 
Området omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygg- och 
miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas och att det är lämpligt 
med ytterligare ett enbostadshus då det ansluter väl mot befmtlig bebyggelse. 

Ärendet 

En ansökan har inkommit for forhandsbesked gällande en tomt i Lundby. Ansökan 
avser nybyggnad av ett enbostadshus. Idag är fastigheten ca l 0000 kvm och den nya 
tomten berälmas bli ca 7000 kvm. Fastigheten ligger ca 170 meter norr om järnvägen, ca 
2,5 lan nordväst om Gamla Bålsta. 

Fastigheten i Lundby omfattas i Yttergrans socken. Yttergran har i histmisk tid utgjort 
ett utpräglatjordbrukslandskap. Framväxten av järnvägssamhället och tätorten Bålsta 
under 1900-talet innebar en stor omvandling av Yttergrans södra del. Idag ligger ca 40 
%av Bålsta täto1t i Yttergrans socken. För den kvarvarande landsbygden har den nya 
motorvägen El8, som byggdes under 1990-talet, varit den mest påtagliga förändringen. 

P lanförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. I 
den fördjupade översiktsplanen över Bålsta tätmt tar man upp området där fastigheten 
ligger som ett område där landskapsbilden i framtiden kommer att forändras då området 
är aktuellt for exploatering. Vid exploatering av området ska bebyggelse anpassas till 
platsens specifika egenskaper, placering och gestalhling ska utfåras i samklang med 
omg1vmngen. 

Miljöavdelningen har meddelat att det är möjligt att anlägga enskild VA-anläggning 
inom den befintliga fastigheten. De har heller inga synpunlcter på redovisningen av 
grundvattnet på fastigheten. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Fastigheten omfattas inte av några tiksintressen. En riskanalys ska göras om ny 
bebyggelse ska ske närmre än 100meter från järnväg/motorväg. Fastigheten ligger ca 
170/200 meter från järnväg/motorväg. 

Yttranden 
F örslaget har skickats till 
har inkommit. 

Upplysningar 

får synpunkter. Inga yttranden 

- Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär fårhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbötjas. 

Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett fårhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 

- Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett fårhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då fårhandsbeskedet vann laga laaft 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 20 l 7-06-08 
- situationsplan, 2017-06-08 

med 

Kopia av beslut till: 
Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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takfoten med profilerade taktassar och utsmyckade vindskivor samt de två ingångarna. 
Det är viktigt att nybyggnation inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men inom områdesbestämmelser. Det 
innebär bland annat att nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller 
läge och utförande. 

Tomten ligger i ett område som har ett riksintresse får rörligt fliluftsliv och bygg- och 
miljöförvaltningen har gjort bedömningen att tomten inte påverkar det rörliga 
friluftslivet negativt. Ä ven liksintresse får kulturmiljön finns på fastigheten, detta 
innebär bland annat att ny bebyggelse och fårändringar av befmtliga byggnader ska 
varsamt anslutas till bebyggelsemiljöns karaktär. Detta ska man ta hänsyn till i 
bygglovskedet 

Det råder kommunalt V A i området. 

Yttranden 
F örslaget har skickats till 

Yttranden med synpunkter har inkommit från 
Han siaiver att han starkt sätter sig emot förslaget av ett 
Däremot har han inget emot att det byggs ett enbostadshus. 

synpunkter. 

Bygg- och miljöförvaltningen har efter platsbesök gjort bedömningen att ett 
flerbostadshus skulle passa bra fårutsatt att man i bygglovskedet är noga med 
utformningen. Flerbostadshuset ska efterlikna klingliggande bostäder. 

Ärendet har även remitterats till Upplandsmuseet som siaiver följande; 
Jag ser i kulturmiljöprogrammet att detfinns enfd. lärarbostad på tomten och att 
fastigheten tidigare styckats av från klockargården. På en karta ser det ut som om det 
finns två uthus på tomten; om de är smntida med lärarbostaden kanske det är en 
värdefitll helhetsmiljö? Om det inte är detfår jag intrycket att en avstyclming skulle 
kunna vara möjlig, men helst för ett bostadshus som inte är större än befintlig 
lärarbostad. 

Bygg- ochmiljöförvaltningen beviljade 2017-03-15 (BM2017-000032) rivningslov får 
de två uthusen som Upplandsmuseet benämner i sitt yttrande. De två uthusen förekom 
inte i Håbo Kommuns kultutmiljöprogram. 

Upplysningar 

16(39) 

- Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, itmebär fårhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbö1jas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får åtgärden söks inom två år 
efter att beslutet om fårhandsbesked vunnit laga laaft. 

JUSTERARE 

Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett fårhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

- Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett fårhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då forhandsbeskedet vann 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 inkornn1it. 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-05-30 
- Nybyggnadskarta, 2017-05-30 

Beslutet skickas till: 
E d. . d tt b o J 00 Al - . . - d hänvisning till: 

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

JUSTERARE 

§ 91 Dnr 2017/00074 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, bygglov för 
fasadändring, rivningslov f~v silo i efterhand 
samt byggsanktionsavgift, -

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Av fastighetens ägare 746 Snickeri fastighets AB (16556960) ta ut en 
byggsanktionsavgift med stöd av Il kap. 51 § och Il kap. 53 a§ plan-och bygglagen, 
PBL, (2010:900) och 9 kap. 8 §plan- och byggforordningen, PBF, (2011 :338) om 
40 880 laonor for att ha påböljat arbetena med ändrad användning från 
industri/kontor till korttidsboende. 

2. Av fastighetens ägare 746 Snickeri fastighets AB (16556960) ta ut en 
byggsanktionsavgift med stöd av Il kap. 51 § och Il kap. 53 a§ plan-och bygglagen, 
PBL, (2010:900) och 9 kap. lO§ plan- och byggförordningen, PBF, (2011 :338) om 
5 287laonor for att ha påbötjat arbetena med fasadändring. 

3. Av fastighetens ägare 746 Snickeri fastighets AB (16556960) ta ut en 
byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § och 11 kap. 53 a§ plan-och bygglagen, 
PBL, (2010:900) och 9 kap. 15 §plan- och byggförordningen, PBF, (2011 :338) om 
22 400 laonor for att ha påböljat arbetena med nedmontage av silo. 

4. Med stöd av Il kap. 61 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska en 
byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift rar efter 
sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga laaft. 

5. Tidsbegränsat bygglov med startbesked till 12 september 2027 for ändrad 
användning, bygglov med startbesked for fasadändring och rivningslov med 
startbesked for nedmontage av silo ges i efterhand med stöd av 9 kap 30 §, lO§, 33§ 
och 10 kap. 23 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) 

För genomforandet av åtgärden laävs en cettifierad kontrollansvarig. Som 
· forslag till kontrollansvarig; 

Den kontrollansvarige är certifierad med behötighet N enligt l O kap. 9 § i Plan- och 
bygglagen. 

6. Avgiften for handläggningen av ärendet är 19 678 laonor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

7. Bygg- och miljönämnden har noterat yttrande från 746 Snicketi Fastighets AB som 
inlwm 2017-09-05, och överlåter åt förvaltningen att hantera detta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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- Uppgifter om kontrollansvarig, 2017-03-07 
- situationsplan, 2017-03-07 
- Planritningar, 2017-01-24 
- Fasadritning, 2017-01-24 
- Brandskyddsbeslaivning, 2017-03-07 
- Energibalansberäkning, 2017-05-02 
- Kontrollplan, 2017-03-07 
- Yttrande 2017-07-13 
- Yttrande från sökande, 2017-05-23 
- Berälmingsunderlag byggsanktionsavgift, 2017-08-23 

Skäl till beslutet 
Sökande har påbötjat åtgärder som kräver bygglov och rivningslov innan bygg- och 
miljönämnden gett startbesked vilket är olovligt enligt lO kap. 3§ punkt 1plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900). 

Byggsanktionsavgiften har nedsatts till en fjärdedel enligt 11 kap. 53 a§ plan-och 
bygglagen, PBL, (2010:900). Överträdelsen bedöms vara av mindre allvarlig art då 
bygg- och miljönämnden inte handlagt ärendet skyndsamt enligt 9 kap. 27 §plan- och 
bygglagen PBL, (2010:900). 

19(39) 

Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att tidsbegränsat bygglov får ändrad användning 
från industri/kontor till korttidsboende kan ges i efterhand. Föreslagen åtgärd strider mot 
ändamålsbestämmelser i aktuell detaljplan (Båls ta l: 153 m fl, planlcod 281) som medger 
verksamhet får handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen. Åtgärden 
bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 30 b § PBL. Då åtgärden 
uppfyller vissa laav enligt 9 kap. 30 § PBL, men inte alla, kan enligt 9 kap. 33 § PBL 
tidsbegränsat bygglov ges får 10 år till12 september 2027. 

Efter atthavalit ute på plats och tittat på byggnaden och omgivande byggnader som har 
en blandad fårgsättning och utformning på fasaderna bedömer Bygg- och 
miljöfårvaltningen att bygglov får fasadändring på kontor kan ges i efterhand enligt 
enlighet med 9 kap. 30 §plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Bygg- och rniljöfårvaltningen bedömer att livningslov får nedmontage av silo kan ges i 
efterhand i enlighet med 9 kap. 34§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900) .. 

Ärendet 

746 Snickeriet AB har inkommit med en ansökan 24 janumi 2017 om: 

l. Bygglov får ändrad användning av industri/kontor till korttidsboende 

2. Bygglov för ändrad användning från industii/snickeri till kontor och butik 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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3. Bygglov får fasadändling på kontor: montering av nya fånster samt ny 
fasadbeklädnad i liggande träpanel i utevit/grå kulör, takbeklädnad av plåt i grå/svart 
kulör och fånster i lättmetall i utevit kulör 

4. Rivningslov får nedmontage av silo 

Vid platsbesök 22 maj 2017 kunde konstateras att fasadändring på kontor och 
nedmontage av silo redan utfåtis. I ett granneyttrande som inkom 13 juni 2017 framgick 
att korttidsboendet redan var etablerat, detta behäftades sedan av sökande per telefon 
21 augusti 2017. Sökande informerades via e-post att ärendet skulle tas upp i bygg- och 
miljönämnden som byggsanktionsavgift samt tidsbegränsat bygglov, bygglov och 
livningslov i efterhand. Bygglov får ändrad användning från industti/snickeri till butik 
och kontor har getts 14 juli 2017 i ärende med diatienummer 
BM 2017-000351. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Bålsta l: 153 m fl, plankod 281. Bestämmelserna 
innebär bland annat att det på fastigheten får finnas verksamhet får handel, kontor och 
småindustri som inte stör omgivningen. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande och berörda grannar får synpunkter. Yttrandena i sin 
helhet finns bifogade som bilaga till beslutet. 

Yttranden med synpunkter har inkommit från som menar att 
samhällsnyttan får ett korttidsboende inte väger tyngre än att bevilja en avvikelse från 
detaljplan. Även att beviljandet av korttidsboendet kan bli prejudicerande och leda till 
fler korttidsboenden. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ett tidsbegränsat 
bygglov får korttidsboende möjliggör en avvikelse från detaljplan och att det inte har en 
negativ inverkan på omgivningen då det i området fums bostäder. 

Sökande har inkommit med synpunkter och menar att det är bygglovavdelningens 
långsamma och dåliga hantering av ärendet som orsakat att de på bötjat åtgärderna utan 
startbesked. Bygg-och miljöförvaltningen har därfår satt ned byggsanktionsavgiften 
med en fjärdedel då ärendet inte handlagts skyndsamt. 

Ytterligare yttrande inkom från sökande den 5 september 2017. Detta har nämnden tagit 
del av. Yttrandet fåranleder ingen ändling av beslutet då en nedsättning av 
byggsanktionsavgiften redan gjorts med en fjärdedel. I övrigt kommer yttrandet att 
hanteras av förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-01-24 
- situationsplan, 2017-03-07 
- Planlitning, 2017-01-24 och 2017-03-07 
- Fasadlitningar, 2017-01-24 
- Brandskyddsbeslaivning, 2017-03-07 

Energibalans beräkning, 2017-05-02 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

- Kontrollplan, 2017-03-07 
- Yttrande från sökande, 20 l 7-09-05 

Upplysningar 

- A v 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL (20 l 0:900) framgår att om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8- l O kap ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt fåresluifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 
§. 

- Av 11 kap. 53 a§ plan-och bygglagen, PBL, (201 0:900) framgår att en 
byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. A v giften får sättas ned till hälften 
eller en fjärdedel. Om överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art. 

- Av 9 kap. 8§, lO§, 15 §plan- och byggfårordningen, PBF (2011:338) framgår att en 
byggsanktionsavgift ska tas ut får att trots fårbudet i l O kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbötja en sådan åtgärd i fråga som luäver lov enligt 9 kap. plan- och 
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

- Av 11 kap. 61 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att en 
byggsanlctionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter 
sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga laaft. 

- Av 9 kap 33 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att en åtgärd som 
uppfyller någon eller några men inte alla fåmtsättningar enligt 30-32 a§ §rar ett 
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under 
begränsad tid. 

- Av 9 kap 30 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att bygglov ska ges får 
en åtgärd inom ett område med detaljplan om den fastighet och byggnadsverk som 
åtgärden avser bland annat överensstämmer med detaljplanen. 

- Av 9 kap 34 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att rivningslov ska ges 
får en åtgärd som bland annat inte omfattas av livningsfårbud i detaljplan eller bör 
bevaras på gmnd av byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värde. 

- Av lO kap. 23 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att 
byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkäm1a att en åtgärd som avses i 3 § får 
påbö1jas, om l. Åtgärden kan antas komma att uppfylla de luav som gäller enligt 
denna lag eller fåreslcrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

- Av 10 kap. 3§ punlct l.plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att en åtgärd 
inte får påbö1jas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

- Bygglovet är giltigt till och med den 12 september 2027. Efter det ska byggnaden ha 
återställts till att åter igen användas som industri/kontor. 

Faletura skickas separat. 
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Sökande/bygghenen uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med bygg
och miljöförvaltningen om någon överidagan inkommit. Se också bifogad 
besvärshänvisning. 

Beslut skickas till 

Delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning: 

61, 746 33 Bålsta 

Delges för kännedom med överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 92 Dnr 2017/00078 

Bygglov för uppförande av ett flerbostadshus, Bålsta 1 :141, 
Enköpingsvägen 5 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomfårandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvmig. Som 
kontrollans · dt b h f(" l fll k t ll · l • l • • - - -- -
Namn; 
Adress; 

4. A v giften får handläggningen av ärendet är 63 034 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan, 2017-04-19 
- Plamitningar, 2017-07-06 
- Fasadritningar, 2017-07-06 
- sektion, 2017-07-06 
- Nybyggnadskarta, 2017-07-06 

Skäl till beslut 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och bedöms uppfylla Irraven som följer av 
9 kap 30 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Inom ett område som omfattas av detaljplan ska, enligt 9 kap 30 § PBL, bygglov ges till 
en åtgärd som överensstämmer med gällande detaljplan och uppfyller de krav som följer 
av 2 kap . 6 § fårsta stycket l och 5 PBL och 8 kap. l §, 2 § fårsta stycket samt 9- 10 §§ 
P BL. 

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

Enligt 8 kap l § PBL ska en byggnad vara lämplig får sitt ändamål, ha en god fonn
fårg- och matetialverkan samt vara tillgänglig och användbar får personer med nedsatt 
rörelse- eller orientetingsfåtmåga. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en tomt ordnas så att 

- naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
- betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
- det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar 

som medger nödvändiga transporter och tillgodoser laavet på framkomlighet för 
utryclmingsfordon, 

24(39) 

- det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning fitms lämpligt utrymme för 
parkering, lastning och lossning av fordon, 

- personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfö1måga 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 

- att risken för olycksfall begränsas. 

Ärendet 
Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus . 
Ansökan omfattar totalt l O lägenheter fördelade på två våningar i en byggnad. I ansökan 
redovisas även sophus för avfallshantering och parkeringsplatser. 

Huvudbyggnaden uppförs i två våningar med entreer direkt från utsidan till samtliga 
lägenheter (utan invändigt trapphus). På andra våningen nås lägenheterna via en så 
kallad loftgång. 

Fasaderna kommer att bestå av liggande träpaneler i vitt med färgkod NCS S 0502Y. 
Fönstren är 3-glas med målad aluminium i samma vita kulör. Takpannor är Bender 
Palema Benderit , tvåkupig betongpanna i svart, 0200 20. 

I ansökan redovisas 13 parkeringsplatser, vilket får anses tillräcldigt då fastigheten 
ligger relativt centralt och har en viss närhet till pendeltågsstationen. 

Det redovisas ingen lekplats i ansökan men närmsta lekplats ligger ungefår 250 meter 
bort vilket får anses tillräckligt. 

Lägenheterna fördelar sig enligt nedanstående tabell. 

Byggnad BYA BTA Lägenhet BOA 

Hus 375m2 750m2 2 st 3 RoK 72,9 m2 

5 st 2 RoK 64,4 m2 

2 st 2 RoK 56,0 m2 

l st 2 RoK 48,8 m2 

Den sammanlagda byggnadsarean för flerbostadshuset (huvudbyggnaden) uppgår till 
375m2

. 
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JUSTERARE 

Planförutsättningar 
Aktuellt område omfattas av en detaljplan från 1972, Graneberg (plankod Yl7). Planen 
medger en huvudbyggnad som får uppfåras i två våningsplan samt ett uthus. 
Byggnadshöjden är max 7,5 meter och avstånd till tomtgräns 4,5 meter. Totalt får Y-t av 
fastigheten bebyggas vilket innebär375m2 i detta fall. 

Yttranden 
Förslaget har inte skickats till några sakägare får synpunkter, då ansökan bedöms följa 
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 1isk. 
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 läggs också kontrollplan 
fast. Kontrollansvarig måste finnas . Byggnadsinspektör kallar till tekniskt samråd. 
Observera att byggnaden inte får börja användas förrän slutbesked har lämnats. 

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med bygg
och miljöförvaltningen om någon överidagan inkommit. Se också bifogad 
besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 20 l 7-04-19 
- Planritningar, 2017-07-06 
- Fasadritningar, 2017-07-06 
- Sektion, 20 l 7-07-06 
- Nybyggnadskarta, 2017-07-06 

Beslutet skickas till: 
Beslut delges till: 
Sökande med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

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

JUSTERARE 

§ 93 Dnr 2017/00079/BM2017-139 

Bygglov för nybyggnad av sporthall, Bålsta 1 :614 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (201 0:900). 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Bygginspektör kallar till sammanträde. 

3. För genomforandet av åtgärden laävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontroi · dtas byggherrens forslag till kontrollansvmig; 

4. A v giften for handläggningen av ärendet är 49 056 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan, 2017-06-08 
- Arrendekarta, 2017-06-27 
- Sektionsritning, 2017-08-24 
- Nybyggnadskarta, 2017-08-24 
- Fasadritningar, 2017-08-24 
- Planritning, 2017-07-14 
- Planritning, 2017-08-21 
- Parkering, 2017-08-21 
- Områdeskaria, 2017-08-24 

Skäl till beslut 
Den sökta åtgärden stämmer överens med de planforutsättningar som finns i området 
och bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap . 30 § PBL, varfOr bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov for nybyggnad av rackethall for padel och 
squash ska ges. 

Ärendet 

Ansökan har inkonm1it for nybyggnad av en rackethall for padel och squash. Ansökan 
avser en byggnad med en byggnadsarea på 785 kvadratmeter. Fastigheten är totalt l 500 
kvadratmeter. Byggnaden uppfors med fasader av plåt i svati och silver och med en 
takbeläggning av plåt i svart kulör. Byggnaden kanuner att ha en byggnadshöjd på 7,5 
meter. In- och utfart kommer att ske mot östra delen av fastigheten. I ansökan ingår 
även fle1ialet parkeringar for besökare. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Bålsta Torg, plankod Y 25. Bestämmelserna innebär 
bland annat att området får användas endast får allmänt ändamål och som fritidsområde . 
Byggnaden får uppfåras i högst två våningar och med en byggnadshöjd på 7,5 meter. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges får en åtgärd inom ett mmåde med detaljplan, 
om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplan och uppfyller de krav som foljer 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. l § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en god form
och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar får personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. 

Den sökta åtgärden stämmer överens med de planfårutsättningar som finns i området 
och därfår kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. Bygg och 
miljöforvaltningen bedömer att fareslagen åtgärd uppfyller utformningsiaaven i 2 kap 
och 8 kap. PBL. 

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 påbö:rjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på bygghenens 
egen risk. 
I detta ärende hävs utstakning och lägeskontrolL 
Åtgärden får inte påbö:rjas fonän bygg- och miljönämnden har lämnat startbesked. 
Det måste hållas ett telmiskt samråd i detta ärende, och då läggs också kontrollplan 
fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt samTåd. 
Observera att byggnaden inte får bölja användas fönän slutbesked har lämnats. 

Faktura skickas separat. 

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

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-06-08 
- situationsplan 
- Plamitningar, 2017-07-14 och 2017-08-21 
- Fasadritningar, 2017-08-24 
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- sektion, 2017-08-24 
- Nybyggnadskarta, 2017-08-24 

Beslutet skickas till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

med överklagandehänvisning 

Plan- och exploate1ingsavdelningen, Håbo kommun, för kännedom (fastighetsägare) 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och lnrikes Tidningar 
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§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

Dnr 2017/00052 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus och 
garage, FRÖSUNDA 9:1 (Frösundavägen 6) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, beviljas får nybyggnad av 
två enbostadshus och garage på fastigheten Frösunda 9: l. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4 480 honor, i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Slciss, e-on, 2016-11-24 
- situationsplan, 2017-03-06 
- Yttrande från VA-enheten, 2017-04-11 
- Servitutsväg, 20 l 7-04-11 
- Kulturvärdeskarta, 2017-04-26 
- Flygfoto, 2017-04-26 
- Ansökan, 2017-05-15 
- Remiss, 2017-06-09 
- VA-ledningskarta, 2017-08-17 
- Översiktskatia, 20 l 7-08-17 

Skäl till beslut 

29(39) 

Området omfattas inte av detaljplan men av sammanhållen bebyggelse. Enbostadshusen 
och garage med tomter bedöms lämpligt då placeringen är i anslutning till befmtlig 
bebyggelse. 

Ärendet 

En ansökan har inkommit får forhandsbesked gällande två tomter i Frösunda. Ansökan 
avser nybyggnad av två enbostadshus och garage. Varje tomt är cirka 2 000 kvm. Utfart 
kan ordnas på lämpligt sätt ut på Råbyleden. 

Bygg- och miljöfcirvaltningen bedömer att den nya bebyggelsen inte kommer att 
påverka siktfcirhållandena mot kyrkan och fareslår bygg- och miljönämnden att fatta 
beslut i enlighet med 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen. Vidare bedöms lämpligt 
respektavstånd till kyrkan uppfyllas då det fortfarande kommer finnas öppen åketmark 
mellan den nya bebyggelsen och kyrkan. 

På de sökta tomterna fums det en ledningsrätt inom fastigheten i fråga, vilket innebär att 
den även gäller mot ny ägare till fastigheten och gäller fcire upplåtelse i fastigheten som 
har tillkommit genom avtal. Ledningsrätten gäller generellt 6 meter bredd alternativt 8 
meter bredd om det finns fasta hinder vid sidan om ledningen. VA- avdelningen har 
som ledningshavare inom upplåtet utry1mne gräva, utfara arbeten, tillsyn med mera av 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

ledningar samt tillträda och använda väg över fastigheten for att utföra arbeten. 
Förbudet att anlägga fasta hinder gäller hela ledningsrättsområdet på grund av att man 
kan påverka markförhållanden samt framtida möjligheter att komma åt ledningen. 

Kalmar kyrka är ett mycket viktigt inslag i bebyggelsemiljö. Det är av yttersta vikt att 
siktlinjerna mot kyrkan bevaras och att ett respektavstånd hålls. De föreslagna tomterna 
kommer inte försämra siktlinjen mot kyrkan eftersom de ligger väster om kyrkan och 
det finns en liten skog och åkermark emellan. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanfor detaljplanerat 
område. Marken har status åkermark och inte brukningsbar. Byggnaderna innebär en 
komplettelingav den befmtliga bebyggelsen och skapar en karaktär av bybebyggelse. 
Fastigheten ligger utanfor området Kalmar kyrkamiljö med kulturvärden. 

Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett forhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar och 
med synP.unlcter har inkommit från ägare av fastighet 
ägare till yttrat sig negativt till anser nu 
byggnationerna i form av bostadshus med garage strider mot flera av de krav som gäller 
fOr byggnadsplaceling med hänsyn tilllandskapsbilden och de natur- och kulturvärden 
som finns på platsen Granelund. B och · ·ö nämnden bedömer att de aktuella 
tomterna inte ligger i anslutning till 

Upplysningar 
- Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får 

påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks inom två år 
efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga kraft. 

- Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett forhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 

- Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett forhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då forhandsbeskedet vann laga kraft. 

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

Faktura skickas separat. 
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Beslutsunderlag 

- Slciss, e-on, 2016-11-24 
- situationsplan, 2017-03-06 
- Yttrande från VA-enheten, 2017-04-11 
- Servitutsväg, 2017-04-11 
- Kulturvärdeskarta, 2017-04-26 
- Flygfoto, 2017-04-26 
- Ansökan, 2017-05-15 
- Remiss, 20 l 7-06-09 
- VA-lednings karta, 2017-08-17 
- Översiktskarta, 2017-08-1 7 

Beslutet skickas till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

Expediering med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

JUSTERARE 

Expediering för kännedom 
VA-enheten, Håbo kommun 

Kungörelse 

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

JUSTERARE 

§ 95 Dnr 2017/00080 

liillililiilind med byggsanktionsavgift för plank, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. A v fastighetens ta ut en byggsanktionsavgift 
med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och 9 kap. 12§ plan
och byggfårordningen, PBF (2011 :338) om 3 322 kronor får att ha påböljat arbetena 
med plank utan startbesked. 

Med stöd av 11 kap. 61 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska en 
byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter 
sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 

2. Bygglov och startbesked ges i efterhand med stöd av 9 kap. 30 §och 10 kap. 23§ 
plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 

3. Ta ut en avgift får handläggningen av ansökan på 2 304lcronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura får bygglovsavgiften skickas separat. 

4. Det får åtgärden inte behövs någon kontrollansvarig och att kontrollplanen fastställs. 
Med stöd av l O kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL, (20 l 0:900) får byggnadsverket 
tas i bruk utan slutbesked. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan, 2016-12-06 
- situationsplan, 2017-01-09 
- Fasadritningar, 2016-12-06 
- Kontrollplan, 2017-08-21 
- Yttranden från 2017-01-24 

Skäl till beslut 
Sökande har påbötjat en åtgärd som laäver bygglov, innan bygg- och miljönämnden 
gett startbesked, vilket är olovligt enligt PBL l O kap. 3 § punlct l. 

Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att bygglov kan ges i efterhand med 
byggsanlctionsavgift och därfår fareslår bygg- och miljönänmden att fatta beslut i 
enlighet med PBL 9 kap. 30 §och 11 kap. 51 §. 
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Ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-05 

33(39) 

har inkommit med en ansökan om bygglov den 6 december 2016 får 
plank och altan efter synpunkter från granne att detta uppforts olovligt. Fastighetsägarna 
informerades via brev att ärendet skulle tas upp i bygg- och miljönämnden som bygglov 
i efterhand med byggsanktionsavgift. Altanen var uppförd med en underbyggnad på l ,9 
meter vilket innebär att den är bygglovpliktig. Sökande har tagit bort underbyggnaden 
innan nämnd vilket innebär att den ej längre kräver lov. Därfår gäller ansökan bara 
plank på 1,8 meter i höjd och 5 meter i bredd i trä i samma kulör som huvudbyggnaden. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Torresta l :4 m. fl, plankod K8T. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar. Yttranden i sin helhet fi1ms bifo 
bilaga till beslutet. Yttranden med synpunkter har inkommit från fastighet 
som menar att staketet är får högt och skymmer deras sjöutsikt. Bygg- och 
miljöförvaltningen bedömer att planket inte utgör en betydande olägenhet i fårlust av 
sjöutsikt. 

Upplysningar 
- A v 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL (20 l 0:900) framgår att om någon bryter 

mot en bestämmelse i 8- l O kap ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 
§. 

- Av 9 kap. 12§ plan- och byggfårordningen, PBF (2011 :338) framgår att en 
byggsanktionsavgift ska tas ut får att trots fårbudet i l O kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad 
som kräver lov enligt 9 kap. 8 §innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 
0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller 
en mur eller ett plank. 

- Av 11 kap. 61 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att en 
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter 
sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 

- Av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att bygglov ska ges 
får en åtgärd inom ett område med detaljplan om den fastighet och byggnadsverk 
som åtgärden avser bland annat överensstämmer med detaljplanen. 

- Av lO kap. 23 §plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att 
byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får 
påbörjas, om l . Åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt 
denna lag eller fåreslaifter som har meddelats med stöd av lagen. 

- Av lO kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att ett byggnadsverk 
inte får tas i bruk innan slutbesked om nämnden inte beslutar annat. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

- Av lO kap. 24 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att 
byggnadsnämnden i startbeskedet ska fastställa den kontrollplan som ska gälla får de 
åtgärderna enligt bygghenens förslag. 

- Av lO kap. 3§ punkt l.plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) framgår att en åtgärd 
inte f'ar påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Faletura skickas separat. 

sökande/bygghenen uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med bygg
och miljöförvaltningen om någon överklagan inkommit. Se också bifogad 
besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2016-12-06 
- Fasadritningar, 2016-12-06 
- Kontrollplan, 
- Yttranden 2017-01-24 

Beslutet skickas till: 

Meddelande om beslutet per brev expedieras till: 
Tonesta Tomtägareförening Ek För, Backsippavägen 20, 746 91 Bålsta, med 
l - ~ ! !. 

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

JUSTERARE 

§ 96 Dnr 2017/00083/82015-237 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, Frösunda 4:8 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Strandskyddsdispens lämnas för en mindre flytbrygga 2 x 4 meter med tillhörande 
landgång på max l x 6 meter enligt situationsplan, bilaga l. Beslutet fattas med stöd 
av 7 kap. 18 b § miljöbalken och omfattar det område som bryggan upptar på land 
och i vatten. 

2. avgiften för handläggningen av ärendet är 4 895 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Villkor 
Bryggan rar vara max 2 x 4 meter och ska hållas fri från utemöbler och annat som kan 
ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av anslutande mark- och 
vattenområde. Bryggan ska vara allemansrättsligt tillgänglig. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan, 20 l 7-06-15 
- situationsplan, 20 l 7-06-15 
- Flygfoto 1:500,2017-06-15 
- Översiktskarta Frösundaviken 

Skäl till beslut 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap 13,14 §§från strandlinjen med300meter 
på land och 100meter i vatten. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och 
omfattas ej av områdesbestämmelser. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att särskilt 
skäl för att ge dispens från gällande strandskydd föreligger enligt 7 kap 18c § pkt l och 
3, MB. Aktuellt område är redan ianspråktaget för småbåtshamn och aktuell åtgärd 
behöver genom sin funlction ligga vid vattnet och kan inte tillgodoses på annat sätt. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken 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. 

Kommunens bygg- och miljönämnd har enligt 7 kap. 18 b§ miljöbalken befogenhet att 
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Som särskilda skäl för 
dispens i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 § c punkterna l och 3 genom att platsen 
sedan länge är ianspråktagen för småbåtshamn. Att området är ianspråktaget för 
småbåtshamn bedöms vara ett godtagbart sådant skäl. Åtgärden bedöms inte heller 
strida mot syftet med strandskyddet. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får strandskyddsdispensen endast medges om det är 
förenligt med strandskyddets syften. 

Ärendet 

Kommunens marlc- och exploateringsenhet har ansökt om dispens för anläggande av en 
mindre brygga i den inre delen av Frösundaviken. Större delen av Frösundavikens land
och vattenområde är idag ianspråktagen av Frösundavik- och Bålsta båtklubbar. I och 
med att kommunen tecknade ett nyttjanderättsavtal på grund av Bålsta båtklubbs 
disponering av området 1983-05-01 åtog sig kommunen att anlägga en brygga med 
båtplatser för roddbåt och kanot tillgänglig för markägare och boende i området. Detta 
har av olika anledningar inte tidigare blivit utfört enligt avtalet. 

Platsen för den planerade bryggan ligger norr om befintliga brygganläggningar för 
båtldubben. Området är idag stängt för biltrafik via väg med låst bom men annars 
tillgängligt får gång- och cykeltrafik Närliggande landområde används får parkering 
sommartid och båtupplag vintertid. Området är delvis vassbevuxet och får att anlägga 
landgång med brygga behöver en del vass röjas så att öppet vatten nås genom landgång. 
Inga kända höga naturvärden eller känsliga bottenförhållanden finns får det aktuella 
området. 

Planförutsättningar 
Den föreslagna tomtplatsen ligger utanför område med detaljplan men inom 
sammanhållen bebyggelse och strandskyddsområde. För denna del av Mälarstranden 
gäller300meter strandskydd. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan,2017-06-15 
- situationsplan, 2017-06-15 
- Flygfoto 1:500,2017-06-15 
- Översiktskarta Frösundaviken 

Upplysningar 
- Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbötjats inom två år 

eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap . 18 
h § rniljöbalken). 

- 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 
ändarnål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att 
överklaga beslutet. Sökanden bör därfår avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell 
vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 

- Arbete i vatten kan också kräva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt tillstånd för 
vattenverksamhet Kontakta därfår Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 
vattenområden. 

Faktura avseende avgiften kornmer att skickas separat. 
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JUSTERARE 

§ 97 

Information 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Dnr 2017/00023 

l. Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Må/2018 
Förvaltningen harjobbat med att ta fram mål for verksamhetema. Workshop planeras 
for nämnden for att gå igenom dessa. Det är svårt att hitta en tid när alla kan därfor 
fareslås att det kan ske i samband med ett nämndsammanträde. Ä ven tjänstemän 
kommer att delta i denna workshop. Dokumentation skickas ut tillledamötema i 
nämnden. Beslut får fastställande av målen ska tas i november. 

Rekryteringar 

- Nämndselaeteraren slutade i augusti ochjobbar numera i Uppsala. Rekrytering av ny 
pågår. Under tiden tills ny nämndselaeterare är på plats backar 
upp som nämndselaeterare for bygg- och miljönämnden. 

Från och med l december 2017 
bygglov koordinator. 

en ny tjänst, 
kommer att tillträda den. 

- För plan- och exploateringschef och miljöchef pågår intervjuer men det är tunt med 
kandidater. Under tiden tills ny miljöchef är på plats är Ida W allström, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, tf milj ö chef. 

- Relaytering av projektledare och mark- och exploateringsingenjörer pågår for de 
som slutat sin anställning på Håbo kommun. 

- Det pågår även relaytering for ny tjänst som plankommunikatör (tillsammans med 
kommunikation) samt planadministratör på 100%. Intervjuer for de tjänstema har 
påbörjat. 

- En av bygglovhandläggama kommer att sluta sin anställning, relaytering pågår. 

Bygglovstatistik 
Under året fram till nu har det kommit in 415 ansökningar, något fler än fåna året då det 
var 384. Antal beslut som fattats är 322. Bygglovavdelningen ligger f01ifarande lite 
efter med handläggningen. Det är en ganska jämn spridning under året på inkomna 
ansölmingar så det blir nästan aldrig lugnare. Gransirning av inkomna handlingar for att 
bedöma om ärendena är kompletta häver kompetent handläggare. För att hålla 
tidsfristen behövs tillräcldigt med personalresurser vilket inte finns idag. 
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Överklagande av detaljplan för Logistik Båls ta, lrvarter 3 
Överldagat beslut, antagande av detaljplan Logistik Bålsta, levarter 3, har lämnats 
prövningstillstånd av miljööverdomstolen. 
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