
HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

selaeterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

1

Tisdagen den 18 september 2018 klockan 18.30, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Nils-Åke Mårheden (M), Ordförande 

Berith Skiöld (L) ersätter Daniel Pettersson (C), l:e vice ordförande 

Sven Erkert (S) 

Inger W al lin (S) 

Christian Nordberg (MP) ersätter Robert Kohlström (SD) 

Kurt Hedman (S) 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef 

Ida W allström, miljöchef 

Asa Odelfalk, bygglovschef 

Emelie Burlin, nämndsekreterare/utredare 

Frida Lindman, kommunvägledare 

Inger W all in 

T orsdagen den 20 september 20 18, Övergransalen 

§§56-61 samt §§64-70 

~~~-----
Emelie Burlin 

~~-\-~ils-Åke Mårheden c! ,-
--- __ Y'v~_ ~ 
Inger Wallin 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Bygg- och miljönämnden 

2018-09-18 

2018-09-21 
Datum får 
anslags nedtagande 

Kommunhuset, Håbo kornmun 

2018-10-15 

Underskrift ~~~'~"""""'"''''' ''' 
Emelie Burlin 

2(39) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

§56 Dnr 2017/00108 

Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Mötets öppnande - upprop - val av justerare ................................................................. 5 

§57 Dnr 2017/00109 
Fastställande av dagordning ............................................................................... ...... ..... 6 

§58 Dnr 2017/00107 
Redovisning av delegationsbeslut ..... ..... ... ...... ..... ....... ....... ................. ............. ... .......... 7 

§59 Dnr 2017/00110 
Redovisning av inkommande handlingar av betydelse år 2018 .................................... 8 

§ 60 Dnr 2018/00050 
Arkivansvarig får bygg- och miljönämnden ........ ..... .. ....... ................ ............ .......... ... 13 

§ 61 Dnr 2018/00042 
Dokumenthanteringsplan får bygg- och miljönämnden ..... ...... ........... .. ... ..... ... ... ...... .. 14 

§ 62 Dnr 2018/00043 
Yttrande på Cementa AB.s ansökan om utökad hamn- och 
depåverksamhet på fastighet Bista 4:28 .. ..... ...... ... .. .. ..... .... ........ .. .... ..... ...................... 15 

§ 63 Dnr 2018/00045 
Yttrande på Bålstapartiets motion "Enklare och snabbare bygglov" KS 
2018/00471 ........ .... .................................... .... ................. ... ................................. ......... 17 

§ 64 Dnr 2018/00036 
Bygglov i efterhand får uppfårande av ... ................. ... .......... 19 

§ 65 Dnr 2018/0003 7 
~sked får nybyggnad av två stycken enbostadshus, 

-·················· ······ ·· ········· ··· ······ ··· ·· ············ ····· ··· ······ ·· ·········· ··· ······· ·· ················22 

§ 66 Dnr 2018/00038 
Förhandsbesked får nybyggnad av ett enbostadshus, .................. ...... 26 

§ 67 D nr 2018/00041 
Förhandsbesked får nybyggnad av två enbostadshus med garage,-
•............ .. .. ... ................ .. ............ ... ...... .... ............. ... .................. .. ........... ................ 29 

§ 68 Dnr 2018/00049 
Strandskyddsdispens får komplementbyggnad .............. ... .. 32 

§69 Dnr2018/00051 
Rivning- och bygglov får fritidsh ········· ·· ·········· ·· ···· ·· ···· ··· ········ ···· ··· · 36 

§ 70 Dnr 2017/00111 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

3(39) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Information ooo .. o 0 00 0 0 0 0 0000 0 0 0 00 o o 0 00 Ooo o 00 0 0 0 o o 000 O o 000000 0000000 o 000 0 0 0 0 o 00 o 000 00 00 o 00 O o 000 o o 00 o 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 o 00 0 00 o o 000 o 39 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4(39) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§56 D nr 2017/00108 

Mötets öppnande - upprop -val av justerare 

Sammanfattning 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordforande. 

Upprop 

Upprop gjordes, Daniel Pettersson (C) och Robert Kohlström (SD) var inte 
närvarande. 

Val av justerare 

Till justerare valdes Inger Wallin. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

§57 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Dagordningen fastställdes utan ändring. 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

D nr 2017/00109 
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HÅBO 
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Bygg- och miljönämnden 

§58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dn r 2017/00107 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fårtecknas i protokoll den 18 september 2018 

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 kapitlet 35 § anmälas till nämnd på 
närmast följande sammanträde. Anmälan sker genom en skriftlig 
sammanställning i form av delegationslistor och beslutshandling. Det är 
forst efter åtenapportering till bygg- och miljönämnden besluten vinner laga 
kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut, 2018-05-28-2018-08-19 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 116 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 98 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 

Antal beviljade beslut: 37 stycken. 

Antal avslag: l stycken 

Antal avskrivna ärenden: 3 stycken 

Belopp: 720 807 kronor 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista bygglov 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Bygg- och miljönämnden 

§59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2017/0011 O 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
år 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 18 september 2018. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 
for perioden 28 maj-19 augusti 2018. 

l. Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
Kommunstyrelsen beslutar om inriktningsramar för driftåret år 2019. 

2. Ombud för Gips Recycling AB, 2018-05-31 
Det inkom från Norra vall advokater en slaivelse med tre huvudfrågor, 
kommunens vägran att ge Gips Recycling tillgång till offentliga 
handlingar, Gyro gipsåtervinnings fortsatta verksamhet utan erforderligt 
tillstånd, Gips Recycling fortsatta verksamhet i Bålsta. Framgår av 
skrivelsen att man begär snabbt svar på ovanstående frågor från bygg
och miljöfcirvaltningen. 

3. Överklagan, 2018-06-01 
Överidagan av beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag for 

- av befintligt plåtramp vid portingången för fastighet, -

4. Mark- och miljödomstolen, 2018-06-04 
Bygg- och miljönämnden forbjöd genom foreläggande utsläpp av 
avloppsvatten från wc samt tvätt- befmtlig 
avloppsanordning på fastigheten, tsläppen har 
fortskridit och ärendet har prövats i Mark- och miljödomstolen. 
Domslut 
Mark- och miljödomstolen forpliktar fastighetsägaren att till staten utge 
vite om 40 000 kronor. 
Domskäl 
Mark- och miljödomstolen har prövat om föreläggandet är lagligen 
grundat, om föreläggandet har delgetts adressaten, om det vunnit laga 
kraft samt om adressaten haft faktisk rättlig möjlighet att följa 
föreläggandet och alla nämnda forutsättningar är uppfyllda. Mark- och 
miljödomstolen beslutar att vitet om 40 000 kronor kvarstår och det finns 
inga särskilda skäl till jämkning. 

5. Överldagan, 2018-06-05 
En överidagan av delegationsbeslutet att avskriva ärende for 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

strandskyddsdispens får mindre vattenarbete på fastighet- Den 
Idagande vill få tydligare svar om tillståndet till deras tänkta arbete och 
huruvida arbetet kräver strandskyddsdispens. 

6. Revision av kommunal livsmedelskontroll, 2018-06-08 
Bekräftelse på att Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit emot bygg- och 
miljöförvaltningens åtgärdsplan avseende planerade åtgärder med 
anledning av revisionen av livsmedelskontrollen i december 20 l 7. 

7. Samråd av förslag till detaljplansprogram, 2018-06-07 
Plan- och exploateringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott upprättat ett fårslag till detaljplansprogram får Väppeby 
7:218 med flera, Gröna dalen. F örslaget ställs nu ut på samråd från den 
11 juni till och med den 20 augusti 2018. 

8. Samråd av förslag till detaljplan, 2018-06-07 
Plan- och exploateringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen 
upprättat ett fårslag till detaljplan får Logistik Bålsta kvarter 4. Förslaget 
ställs nu ut på samråd från den 11 juni till och med den 13 augusti 2018. 

9. Samråd av förslag till detaljplan, 2018-06-08 
Plan- och exploateringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen 
upprättat ett fårslag till detaljplan får Kalmarsand, Håbo Allmänning l :5 
med flera . Förslaget ställs nu ut på samråd från den 11 juni till och med 
den 24 augusti 2018. 

l O. Överidagan av bostadsanpassnings bidrag, 2018-06-11 
Överklagan av beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag får 
trapphiss me~ 2 samt stödhandtag och duschrum på plan 2 
får fastighet, -

11. statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018, 2018-06-11 
Boverkets slaivelse om kommuners möjlighet att söka statsbidrag får att 
öka bostadsbyggandet. Bidragets syfte är att öka bostadsbyggandet mot 
bakgrunden att befolkningen och nyanlända ökar och således behovet av 
bostäder. Perioden får att söka statsbidraget är l augusti -l oktober 2018. 

12. Kommunstyrelsen, 2018-06-11 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Tobias Arvidsson anställning som 
kommundirektör får Håbo kommun med tillträde den l oktober 2018. 

13. Mark- och miljödomstolen, 2018-06-12 
Överldagat ~dio- och telemast med teknikbodar på 
fastigheten,--
Domslut 
Mark- och miljödomstolen fastställer bygg- och miljönämndens beslut att 
bevilja av radio- och telemast med teknikbodar 
på fasti 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Domskäl 
Den huvudsakliga frågan är om placeringen är lämplig i förhållande till 
påverkan på kulturvärdena på platsen. Mark- och miljödomstolens 
bedömning är att uppförandet inte kommer att påverka några kända 
fornlämningar och uppförande hindrar inte av miljölagens kapitel och 
förutsättningarna för att bevilja bygglov. 

14. Tillsynsrapport Gyproc, 2018-06-15 
Länsstyrelsen i Uppsala län genomförde en inspektion av Gyproc i Bålsta 
den 4 maj 2018. En tillsynsrapport har inkommit. 

15. Kommunfullmäktige, 2018-06-18 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 om fårändrad politisk 
organisation samt arvoderingsregler för kommande mandatperiod. 

16. Kommunfullmäktige, 2018-06-18 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 om en förändrad 
styrmodelL Fullmäktige beslutade även ge samtliga nämnder i uppdrag 
att definiera sitt grunduppdrag som en del av budgetarbetet och dess 
tidsplan. 

17. Kommunfullmäktige, 2018-06-18 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 att godkänna 
delårsuppföljningen för mars. Beslutade vidare att nämnderna ska 
redovisa och vidta åtgärder som innebär att budgetramen för 2018 hålls i 
delårsrapporten. 

18. Kommunfullmäktige, 2018-06-18 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 att notera nämndemas 
aktualitetsprövning av styrdokument, samt uppdrar nämnderna att lägga 
in de styrdokument som kvarstår i kommunens nya styrdokumentsmallar, 
fullmäktige uppdrar vidare nämnderna att revidetingen av 
styrdokumenten skall vara klar så att fullmäktige kan fatta beslut om 
antagande senast vid 2019 års första stämma. 

19. Boverket, 2018-06-19 
En remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
Bostadsanpassnings bidrag, synpunkter lämnas in senast 31 augusti 2018. 

20. Länsstyrelsen Uppsala län, 2018-06-19 
Beslut om arkeologisk utredning etapp l och 2, fastigheterna Lundby 2: l, 
Skörby 5: l och Bålsta 2:61. 

21. Kommunstyrelsen, remiss motion, 2018-06-20 
Kommunstyrelsen remitterar motion till bygg- och miljönämnden får 
yttrande på förslag av "enklare och snabbare bygglov" senast den 20 
september 2018. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

22. Länsstyrelsen Uppsala län, 2018-06-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Länsstyrelsen förelägger T &B Allservice AB att vidta 
fårsiktighetsåtgärder till skydd får natmmiljön vid skokloster 
naturreservat eller nyckelbiotopen vid Eknäs vid bland annat röjning av 
diken bäckar och stenmurar. 

23. Naturvårdsverket, 2018-07-03 
Remiss gällande fårslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor. 

24. Länsstyrelsen Uppsala län, 2018-07-10 
Information om generellt eldningsfårbud i Uppsala län som den 25 juli 
övergick till utökat eldningsfårbud med anledning av den höga 
brandrisken. Den 30 juli beslutas att det utökade eldningsfårbudet 
upphävdes. 

25 . Mark- och miljödomstolen, 2018-07-13 
Föreläggande att vidta och redovisa bullerdämpande åtgärder på 
fastigheten Eneby 1:416. 
Domslut 
Mark-och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att 
Krister Nilsson Livs AB senaste sex månader från att denna dom vunnit 
laga kraft ska ha fullgjort vad som ålagts Krister Nilsson Livs AB 
fdreläggande, därefter avslås överidagan av Mark- och miljödomstolen. 
Domskäl 
Riktvärdena som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus (2014:13) har överskridits och domstolen bedömer därfår i 
likhet med länsstyrelsen att de fåreligger olägenhet får människors hälsa 
i den mening som avses i 9 kapitlet 3§ miljöbalken. 

26. Länsstyrelsen, 2018-07-19 
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att godta anmälan om fårlängd 
arbetstid får anläggning av pir och flytbrygga vid fastigheten Bi sta 16: l. 

27. Mark- och miljödomstolen, 2018-07-02 
· en komplettering i fåreläggande om vite på fastigheten 

28. Överklagan, 2018-07-19 
Överklagan av beslut 
ledstång på fastighete 

~ ~ illl il l • • l 

29. Länsstyrelsen, 2018-07-05 

m bostadsanpassningsbidrag får 

Bygg- och miljöfårvaltningen har fått en begäran om komp~ 
ärendet om prövning av strandsskyddsdispens får fastighet 
• Samtliga handlingar ska skickas in till Länsstyrelsen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

30. Uppsala Tingsrätt, 2018-07-27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Inom strandskyddat område har otillåtna grävnings- och utfyllningsarbete 
utförts, samt att en brygga har uppforts utan dispens från 
tillsynsmyndighet. 
Domslut 
Den tilltalade döms till brott mot områdesskydd, 29 kapitlet 2§ l stycket 
2 punkten miljöbalken (1998:808). 
Domskäl 
Den tilltalade har erkänt och påföljden blir 40 dagsböter. 

31. Överklagan, 2018-08-05 
Beslut av av wc-vatten från avloppsanordningen på fastigheten, 

32. Överklagan 2018-07-13 
Överklagan av dele 
garage på fastighet, 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
- Överklagandelista 

EXPEDIERAD 

nybyggnad av enbostadshus och 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2018/00050 

Arkivansvarig för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Till arkivansvarig for bygg- och miljönämndens arkiv utses 
forvaltningschefen. 

2. Till arkivredogörare for bygg- och miljönämndens arkiv utses 
miljöavdelningens administratör samt bygglovavdelningens 
administratör. 

Sammanfattning 

Enligt arkivlagen utgörs en myndighets arkiv av de allmänna handlingama 
från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kapitlet 
9 § tryckfrihetsforordningen, och som myndigheten beslutar ska tas om 
hand for arkivering. Arkivet är en del av det nationella kulturarvet och ska 
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar, behovet av information for rättskipningen och 
forvaltningen, samt for forsimingens behov. 

Vmje myndighet ansvarar får att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, detta 
innebär att bygg- och miljönämnden ansvarar for sitt arkiv till dess att 
handlingen lämnas till centralarkivet Enligt Håbo kommuns 
arkivreglemente ska det hos vmje nämnd fim1as en arkivansvarig samt en 
eller flera arkivredogörare. Den arkivansvariga bevakar arkivfrågor inom 
hela fot-valtningen och informerar nämnden och berörd personal om 
bestämmelser och rutiner inom arkivområdet Arkivredogöraren ansvarar for 
de praktiskt arkivvårdande insatserna. 

Beslutsunderlag 

Arkivreglemente for Håbo kommun, 2016-09-26 § 96 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens fårvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2018/00042 

Dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förslaget till ny dokumenthanteringsplan for bygg- och miljönämnden 
godkänns, 

2. De handlingstyper som omnämns i tidigare dokumenthanteringsplaner 
ska behandlas enligt den nya dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning 

Allmänna handlingar, både inkomna och upprättade ska enligt 5 kapitlet l § 
offentlighets och sekretesslagen (2009:400) registreras och hållas ordnade 
på ett sådant sätt att de kan återfinnas utan svårighet. Kommunala 
forvaltningar måste leva upp tillirraven i offentlighetslagstiftningen, främst 
tryckfrihetsforordningens regler om allmänna handlingar, offentlighets- och 
selcretesslagens lcrav på registrering av allmänna handlingar samt 
arkivlagen. Varje myndighet bör upprätta en dokumenthangeringsplan som 
beskriver dc handlingar som hanteras. Dokumenthanteringsplanen ger 
myndigheten nödvändig kontroll och överblick över de allmänna handlingar 
som behandlas. 

Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-0905 §57 
ska respektive nämnd upprätta och anta en dokumenthanteringsplan som 
beslcriver hur handlingar ska hanteras utifrån aspekter så som gallring, 
bevaring och forvaring. Dokumenthanteringsplanen ska även underlätta 
administrationen inom verksamheterna for miljöavdelning, 
bygglovavdelningen, handläggning av bostadsanpassning samt kart-mät och 
GIS. Bygg- och miljönämndens dokumenthanteringsplan som nu gäller är 
inte uppdaterad och inte eller komplett. Dokumenthanteringsplanen bör ses 
över årligen och revideras med hänvisning till uppkomna forändringar så att 
den alltid är aktuell. Mot den bakgrunden fareslås att nämnden beslutar att 
anta den nya dokumenthanteringsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 
- Dokumenthanteringsplan 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens forvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

§ 64 Dnr 2018/00036 

lov i efterhand för uppförande av plank, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 
(PBL) (2010:900). 

2. startbesked ges i efterhand med stöd av lO kap. 23-24 § § PBL. 

3. A v giften for bygglovet är 2 l 06 leronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

4. Byggsanktionsavgiften är l 934 leronor for att påbörja byggnationen 
innan startbesked getts. Faktura for byggsanktionsavgiften skickas 
separat. 

5. . 51 § PBL påfårs 
byggsanktionsav giften. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2017-10-16 
situationsplan 2017 -l 0-16 
Fotografier 2017-06-05 

- Fotografi 2017-09-27 
- Kontrollplan 2018-03-15 

Översiktskada 2018-08-14 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8-1 O kap P BL. A v giftens storlek framgår av 9 kap. 
plan och byggforordningen, PBF. Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en 
byggsanl<.tionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov med stadbesked kan ges 
i efterhand med sanktionsavgift och fareslår därfor bygg- och miljönämnden 
att fatta beslut i enlighet med PBL 9 kap. 31 b § och 11 kap. 51 §. 

Enligt Plan och byggforordningen (2011 :339) 9 kap. 3 a§ rar en 
byggsanlctionsavgift, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den övedrädelse som har skett. 
Bedömningen i detta fall är att avgiften inte står i rimlig propodion med 
åtgärden då det avser ett plank i mindre omfattning och det inte vmit fara för 
någons liv och hälsa. Övedrädelsen har heller inte skett uppsåtligen. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnationen med startbesked är 
därfår nedsatt till hälften. 

Sammanfattning 

inkom en anonym anmälan gällande ett olovligt 
uppfåli plank på Eftersom planket är 1,75 meter och är en 
tät konstruktion så krävs det bygglov. En kommunikation mellan sökande 
och byggnadsinspektör pågick till 27 september 2017 då sökande ville 
inkomma med ansökan om bygglov. 

den 16 oktober 20 l 7 inkommit med en ansökan om 
uppfårande av plank vid tomtgräns. Sökande har ersatt ett gammalt plank 
med ett nytt och söker bygglov får att ha kvar planket samt bygga ett plank 
runt hela tomten. Sökande har målat planket svart får att det ska smälta in så 
bra som möjligt som en förlängning av fårrådslängan. Planket är en 
fårlängning av fårrådslängan och är tänkt som ett insynsskydd. En gångväg 
är precis bredvid får att ta sig till fårråden 

Eftersom åtgärden redan har utfårts så informerades fastighetsägaren via 
mail att ärendet ska tas upp i bygg- och miljönämnden som bygglov i 
efterhand med sanktionsavgift. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av 

Yttranden 

flera. 

F örslaget har skickats till berörda grannar och samfälligheten får 
synpunkter. Yttranden med synpunkter har inkommit frå~ 
som gör bedömningen att fåreningen inte har någon synpunkt men att 
beaktan ska tas från grannamas synpunkter. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Upplysningar 

Faktura skickas separat. 

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
situationsplan 
Fotografier 
Fotografi 
Kontrollplan 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till: 
till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

2017-10-16 
2017-10-16 
2017-06-05 
2017-09-27 
2018-03-15 
2018-08-14 

expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

om beslutet per brev delges till 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 65 

Förhandsbesk 
en bostads h u s 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2018/00037 

å stycken 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen beviljas får 
nybyggnad av två enbostadshus. 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 778 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 2018-06-28 

2018-06-28 
2018-08-22 

- situationsplan 
- Översiktskarta 

Skäl till beslut 
Fastigheten omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas 
och att det är lämpligt med två styckenenbostadshus i området och fareslår 
bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17§ PBL. 

Sammanfattning 

· gällande fårhandsbesked får två tomter inom del 
ökan avser nybyggnad av två enbostadshus. 

Tomtytan avser att vara cirka l 700 kvadratmeter. 

P lanförutsättningar 
De två aktuella tomterna är belägna utanfår planlagt område och berörs inte 
av områdesbestämmelser. Tomterna ligger nära detaljplan 419, Logistik 
Bålsta med industriell verksamhet. Den östra tomten har ett avstånd från 
tomtgräns till verksamhetsområdets plangräns om cirka 350 meter. Tomtens 
avstånd till den befintliga järnvägen är cirka 450 meter. 

Detaljplanen 419 vann laga kraft i början av 2018 och har ännu inte blivit 
bebyggd. Planen möjliggör också att ett industristickspår anläggs med 
koppling mot stambanan. 

En bullerutredning av väg- och tågtrafik samt externt industribuller gjordes 
över området 2013. Resultatet redovisade att ljudnivåer från verksamheten 
klarade de ekvivalenta ljudnivåer till de två gällande tomterna. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till grannar och berörda myndigheter får synpunlcter. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

,l/lt'JII 

Plan- och exploateringsavdelningen uttalar sig enligt följande; 
Från plan- och exploateringsavdelningen ser vi avstyckningen som olämplig 
med tanke på avståndet till kommande verksamhetsområde för Logistik 
Båls ta. Vidare avråder vi ji-ån ensid/dalgemensamma lösningar för VA så 
nära tätorten. Gällande detaljplanla-av, ser vi att ytterligare två 
bostadsbyggnader ligger precis under gränsen och planläggning skulle 
därför inte vara nödvändig. 

Det är de allmänna råden "Bättre plats för arbete" som hänvisar till 
gällande skyddsavstånd Råden är framtagna utifrån gamla PBL och dess 
hänvisningar är därmed föråldrade. Samtidigt har råden inte ännu ersatts. 
På sida 88 finns en illustration där det lodrätt streckade området skulle 
kunnajämföras med aktuellt områdeför förhandsbeskedet. Påföljande sida 
finns även riktvärden för skyddsavstånd (utan skyddsåtgärder) och Björnbro 
bör bedömas som ett industriområde. 

Å·ven om det i planbesla-ivningen till Logistikens kv3 konstateras att 
riktvärden för befintliga hus uppfylls, så är det samtidigt en utredning som 
bygger på en specifik typ av verksamhet. Vi kan inte på något sätt garantera 
att det blir just en sådan verksamhet. När det dä1jör gäller ny exploatering 
bör de generella riktvärdena enligt ovan beaktas. 

Kommunarkitekten uttalar sig enligt följande; 
De föreslagna tomterna ligger med god marginal utanför den zon som 
Boverket i rapporten bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd 
1995:5, rekommenderar som skyddszonför den typ av industriverksamhet 
som planerats i denna del av Bålsta. Tomterna passar ihop med befintlig 
grupp av småhus och bildar med dessa en väl sammanhållen 
bostadsbebyggelse med funktionell anslutning till vägar och landskap. 

Miljöavdelningen uttalar sig enligt följande; 
Det som kan vara oroande här är att det skafinnas avrinningfrån området. 
Det kan finnas svaga marklutningar här. Det är bra med en 
gemensamhetsanläggning avlopp och Topas är väl känt och fungerande som 
reningsverk. 

Vatten och avloppsavdelningen uttalar sig enligt följande; 
Då H åbo kommun har öve1jöringsledningar angränsande samfälld väg 
behöver bebyggelsen flyttas så att säkerhetsavståndet är minst 6 meter ji-ån 
öve1jörings ledningarna 
det vill säga minsta avståndet ji-ån samfälld väg måste således vara minst 6 
meter. 

Frågan om vatten- och avloppsförsörjningen ska utredas när ansökan om 
bygglov till byggavdelningen skickas in samt i anmälan gällande Vatten och 
avlopp som handläggs av miljöavdelningen. Utredningen i fårhandsbeskedet 
avser endast om det är möjligt att anordna vatten och avlopp på tänkt plats 
vilket bygg- och miljöförvaltningen ser att det är möjligt. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 
J 

/lrH1, 

Ägare av fastighet- ttalar sig enligt fåljande; 
Gällande placering av fastigheterna är det emot mitt tycke att placera dem i 
min fastighets söderläge, den del av fastigheten som vi brukar mest. Den 
avsldldhet som var anledningen till bosättning här skulle helt förstöras för 
oss och den enda lilla utsikt vi har skulle förstöras. Detta med i åtanke att 
fastigheterna hade kunnat placeras på mer lämplig plats längre in på de två 
angränsande vägarna för att bevara våra ovan nämnda intressen. 

Marken mellan min och de två planerade fästigheterna blir lätt 
översvämmad vilket resulteras i översvämningar på min tomt. Mer 
utsläppsvatten i närområdet la-ing marken skulle försämra detta ytterligare 
och åsamka mer förstörelse. 

Sökanden ska se till att dagvattenhanteringen ska tas om hand på den egna 
fastigheten. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär fårhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påhöljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for åtgärden söks 
inom två år efter att beslutet om fårhandsbesked 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 
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 förhandsbeskedet vann laga kraft 

Sökande ska fåra en dialog med miljöavdelningen gällande tänkt 
avloppslösning. En anmälan till miljöavdelningen ska vara gjord samtidigt 
som ansökan om bygglov skickas in. 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
situationsplan 
Översiktskarta 

EXPEDIERAD 

2018-06-28 
2018-06-28 
2018-08-22 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Bålsta Bygg & Fastigheter AB, Blåklintsvägen 8, 74637 Bålsta 

JUSTERARE 

Kopia av beslut till 
Miljöavdelningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

V A-avdelningen 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2018/00038 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. l~glagen beviljas för 
nybyggnad avenbostadshus på-

2. A v giften för handläggningen av ärendet är 4 778 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
Servitut 
Förslag placering 
Karta 
Områdeskartor förslag 

Skäl till beslut 

2018-01-05 
2018-01-05 
2018-01-05 
2018-05-31 
2018-09-03 

Området omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Platsen 
ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde samt naturvårdsplan men 
åtgärden bedöms inte påverka befintlig kulturmiljö. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas 
och att det går att anpassa ett nytt enbostadshus till platsens 
kulturmiljöområde samt naturvårdsplan och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17 § PBL. 

Sammanfattning 

En ansökan förhandsbesked gällande ett 
enbostadshus i Fastigheten är cirka 606 353 kvadratmeter. 
Den tänkta platsen är mtill åkermark som har legat i träda sedan 
1990. Åkermarken är liten och svårbrukad. 

-

tidsplaner är att bygga upp nytt brukningscentrum på 
med bostad och ekonomibyggnader. Platsen som sökande 

anser mest lämplig ligger centralt placerad med närhet till skog, åker och 
bete. För att ta sig till skog eller bete används endast egna vägar vilket är 
speciellt lämpligt vid till exempel nötköttsproduktion~behöver 
flyttas från stall till betesmarker i den södra delen av-Dessa 
betesmarker betas inte idag men skulle kunna bli mycket värdefulla 
naturbetesmarker efter restaurering. Således konstaterar sökande att den 
valda platsen utgör en grundförutsättning för deras satsning på ett nytt 
brukande av åker samt naturbetesmark 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Vidare siaiver sökanden att Kräggaområdet genomgår en stor fårändring där 
det planeras byggas ett stort antal bostäder, dessa bostäder kommer bli 
synliga från den tilltänkta platsen får gårdscentrum. Detta kan komma att 
inverka menligt på sökandens framtida drift med tanke på allmänhetens 
stundtals låga tolerans får de naturliga inslag av jordbruks drift som kommer 
att råda med kor som råmar i ottan samt aktivt brukande av åkrar, alternativt 
så kan deras jordbruksdrift höja attraktionskraften får de närboende genom 
gula blommande rapsfålt samt betande nötkreatur i närområdet. Sökanden 
anser att det är värdefullt att jord- och skogsbruk fortsättningsvis har en 
plats i en bygd med en stark tradition av näringen. Där landskapet kan hållas 
öppet med brukande åkrar och betesmarker som inte växer igen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område och områdesbestämmelser. 
Fastigheten är belägen inom Övergrans socken, som har en landareal på 
cirka 55 kvadratmeter, utgör den västligaste delen av Håbo kommun. 

Övergran utgör ett utpräglat j ordbrukslandskap, ett helTgårdslandskap 
karaktäriserat av jordbruksnäringar och tidigare av trädgårdsnäringar. De 
större gårdarna har dominerat och gör så fortfarande. 

För fastigheten finns naturvårdsplanen Klastorp som visar speciella 
skyddsvärden. Enligt skötselfårslaget skulle området helst restaureras och 
hållas som en glest trädbevuxen beteshage. Naturvårdsplanen berör inte den 
planerade platsen. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar och myndigheter får synpunkter. 

Vatten och avloppsavdelningen uttalar sig enligt följande; 
Enligt lag (2016:412) lagen om allmänna vattentjänster skall Va
huvudmannen ordna VA-försörjning inom verksamhetsområdeför allmänt 
VA. · 'llgodose fastighetens VA -försäljning. 
Fastigheten utanför verksamhetsområdeför allmänt 
VA, ledningar saknas i närområdet av tilltänkt byggnad. 

Frågan om vatten och avloppsförsörjningen ska utredas när ansökan om 
bygglov till byggavdelningen skickas in samt i anmälan gällande Vatten och 
avlopp som handläggs av miljöavdelningen. Utredningen i fårhandsbeskedet 
avser endast om det är möjligt att anordna vatten och avlopp på tänkt plats 
vilket bygg- och miljöförvaltningen ser att det är möjligt. 

Upplandsmuseet uttalar sig enligt följande; 
Upplandsmuseet ser inget hinder utifrån kulturmiljö- eller 
kulturlandskapsvärden att uppföra ett enbostadshus och ett nytt 
brulmingscentrum för en jord-bruksfastighet i föreslaget läge. Museet ser 
positivt på om det ökar möjligheterna att bruka landskapet, liksomför att ta 
upp nya och nyttja befintliga naturbetes-marker. Kräggaområdet har stora 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

kulturlandskapsvärden och de kan bara bibehållas om odlingslandskapet 
brukas. Det är inte minst viktigt att sådana värden kan värnas i ett område 
med starkt exploateringstryck, som just Krägga. Tomten kan ko nuna att få 
ett exponerat läge åt väster och bostadshuset bör dä1för få en arkitektoniskt 
genomtänkt gestaltning. I närheten av den tilltänkta tomten har det i äldre 
tid legat ett torp, Nydal som fanns kvar in på 1900-talet. 

Bygg- och miljöforvaltningen delar Upplandsmuseets yttrande. 

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. 

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. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan 
- Servitut 

Förslag placering 
Karta 
Områdeskartor forslag 

Beslutet skickas till: 
till 

.hetsägaren 

Kopia av beslut till 
Miljöavdelningen 

Upplandsmuseet 

VA- avdelningen 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD 

2018-01-05 
2018-01-05 
2018-01-05 
2018-05-31 
2018-09-03 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 67 

Förhandsbe 
med garage, 

Bygg~ och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2018/00041 

nad av två enbostadshus 

•• l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och b:x l 
nybyggnad av två enbostadshus med garage på 

b Tas for 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4 778 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2018-06-11 

- Förslagplacering 2018-06-11 
- Översiktskatta 2018-08-14 

Skäl till beslut 
Fastigheten ligger utanfor planlagt område och delvis utanfor sammanhållen 
bebyggelse. Området som ärendet gäller ligger utanfor sammanhållen 
bebyggelse. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas 
och att det är lämpligt med ytterligare två stycken enbostadshus med garage 
då det ansluter väl mot befintlig bebyggelse och föreslår bygg- och 
miljönä1m1den att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 17§ PBL. 

Ärendet 
En ansökan har inkommit gällande forhandsbesked for två tomter i-
.. Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus med garage. Den 
tilltänkta tomtytan blir cirka 2 200 kvadratmeter per tomt. Tomterna ligger 
på en naturlig höj dplatå i landskapet. Infartsvägen kmmner att vara från 
befintlig gata. 

På fastigheten råder tiksintresse totalforsvaret for område med särskilt 
behov av hinderfrihet samt stoppområde for höga objekt. 

Det kommer att bli enskild vatten och avloppslösning. 

Frågan om vatten- och avloppsforsötjn ingen ska utredas när ansökan om 
bygglov til1 byggavdelningen skickas in samt i anmälan gällande Vatten och 
avlopp som handläggs av miljöavdelningen. Utredningen i forhandsbeskedet 
avser endast om det är möjligt att anordna vatten- och avlopp på tänkt plats 
vilket Bygg- och miljöförvaltningen ser att det är möjligt. 

Planforutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. På fastigheten råder delvis 
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sammanhållen bebyggelse och utanfår sammanhållen bebyggelse. De tänkta 
tomtema kommer att ligga utanfår sammanhållen bebyggelse. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar och myndigheter får synpunkter. 
Inga yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär fårhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får 
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om förhandsbesked vuilllit laga 
laaft. 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
Förslag placering 
Översiktskarta 

Beslutet sidekas till: 
till 

Kopia av beslut till 

Milj öa v delningen 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 

EXPEDIERAD 

2018-06-11 
2018-06-11 
2018-08-14 
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Dnr 2018/00049 

Strandskyddsdispens för fritidshus, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges for rivning och nybyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten vid Mälaren i enlighet med situationsplan, se bilaga. Beslutet 
fattas med stöd av 7 kap. 18 b§ miljöbalken. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad 
situationsplan. 

3. Strandremsan mellan markerad gräns for tomtplats och vattenbryn utgör 
fri passage for allmänheten. 

4. A v giften for handläggningen av ärendet är 5 005 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Den befintliga byggnaden ska rivas innan den nya uppfors . 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

situationsplan 
- Områdeskarta 
- Tomtplatsavgränsning 

Skäl till beslut 

2018-07-27 
2018-07-27 
2018-09-03 
2018-09-05 

Bygg- och miljöforvaltningen bedömer att foreslagen åtgärd är möjlig och 
som särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap. 18 §c punlct l, godtar 
att platsen sedan länge är ianspråktagen som boplats och foreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om dispens for åtgärderna. Enligt miljöbalken 
ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk 
som tomt med en så kallad tomtplatsavgränsning. 

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 
forutsättningarna for allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor for djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap. 15 § miljöbalken inte: 

l. 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 fårdats fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra forberedelsearbeten utfåras for byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i punld l och 2 eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt forändrar livsvillkoren for djur- och 
växtarter. 

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

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

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse for 
strandskyddets syften, 

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

3. behövs for en anläggning som for sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfor området, 

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

5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området eller 

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

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

Sammanfattning 

En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit gällande rivning av 
befintligt fritidshus och nybyggnad av ett fritidshus . Det befintliga 
fritidshuset är cirka 50 kvadratmeter byggnadsarea. Det nya fritidshuset 
kommer att ha en byggnadsarea på cirka 71 kvadratmeter. Placelingen 
kommer att vara densamma. Platsen är sedan länge ianspråktagen på grund 
av befintligt fritidshus. Ärendet har kommunicerats med kommunarkitekten. 
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Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse och 
strandskyddsområde. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till~ga yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

En1igt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påböljats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

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 strandskyddsbestämmelsema. 
Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar 
med flera som kan beröras av åtgärden. 

Det lcrävs livningslov/bygglov för åtgärden. Det innebär att du inte får börja 
bygga förrän du har fått ett bygglov och ett startbesked. Bygglovet hanteras 
i separat beslut. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan 
situationsplan 
Områdeskarta 
Tomtplatsavgränsning 

EXPEDIERAD 

2018-07-27 
2018-07-27 
2018-09-03 
2018-09-05 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

34(39) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till: 
till 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Post- och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 69 Dnr 2018/00051 

Rivning- och bygglov för fritidshu 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 §plan- och bygglagen (PBL). 

2. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (201 0:900). 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

4. För genomfårandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som · s byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
N 

5. Avgiften får handläggningen av ärendet är 25 139 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 
S ekti onsri tningar 
Förslag till kontrollplan 
Rivningsplan och kontrollansvarig 

Skäl till beslut 

2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-06-11 
2018-06-11 

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att nybyggnad av ett 
fritidshus kan beviljas då kraven i 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda, samtidigt 
beviljas rivningslov för befintlig byggnad enligt 9 kap. 34 PBL. 

Sammanfattning 

En ansökan om rivnings- samt bygglov har inlcommit gällande rivning av 
befintligt fritidshus och nybyggnad av ett fritidshus. 
Det befintliga fritidshuset har cirka 50 kvadratmeter byggnadsarea. 
Det nya fritidshuset kommer att ha en byggnadsarea på cirka 71 
kvadratmeter med loft. Placeringen kommer att vara densamma som det 
befintliga fritidshuset, cirka 55 meter från vattnet. 

Samråd om utformning av fritidshuset har skett med kommunarkitekten. 
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Det befintliga fritidshuset är i dåligt skick och sökanden vill att den nya 
bostaden ska passa in i omgivningen samt anpassa det till det befintliga 
bostadshuset som har ett kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde. 

Det tilltänkta fritidshuset underordnar sig huvudbyggnaden. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat område och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse och 
strandskyddsområde. Strandskyddsdispens krävs. 

På fastigheten finns ett bostadshus som har ett stort kultur- och 
arkitekturhistoriskt egenvärde. 

På en del av fastigheten finns en naturvårdsplan,-som har 
speciella skyddsvärden. Planen finns inte med på den tilltänkta platsen får 
fritidshuset. 

På fastigheten finns ett runstensröse. Den berör inte den tilltänkta platsen får 
fritidshuset. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till 
inkommit. 

Upplysningar 

· synpunkter. Inga yttranden har 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påböijats 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 utstalming och lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påböijas 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 telmiskt samråd. 

Observera att byggnaden inte får bölja 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 
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kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
situationsplan 
Plamitning 
Fasadritning 
sektionsritningar 
Förslag till kontrollplan 
Rivningsplan och kontrollansvarig 

Beslutet skickas till: 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD 

2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-05-30 
2018-06-11 
2018-06-11 
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Information 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-18 

Dnr 2017/00111 

Bygglovavdelningens chef och miljöavdelningens chefinformerar om 
företagsfrukosten de bjöd in till den 14 september där företagare, politiker 
och tjänstemän deltog. Företagsfrukosten kommer att arrangeras vid fler 
tillfållen med olika teman. 

Miljöavdelningens chef informerar om och svarar på frågor angående ett 
pågående tillsynsärende. 

Christian Nordberg (MP) frågade vid fastställande av dagordningen varfor 
forslag till beslut av budget for 2019 med tillhörande verksamhetsplan inte 
presenteras på detta sammanträde. Förvaltningschefen informerar om att 
tidsfristen flyttats till december och att förslag på budget således flyttas 
fi·am. 
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