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§ 42 Dnr 2017/00004  

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen.  

Sammanfattning  
Dagordningen fastställs utan ändringar.    
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§ 43 Dnr 2017/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll per den 4 april 2017.  

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

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 13 
februari till 19 mars 2017: 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut: 46 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut: 23 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden  
Antal beviljade beslut: 17 stycken. 
Delvis avslag: 1 stycken. 
Antal avskrivna ärenden: 2 stycken. 

Belopp: 113 577* 

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

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

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna handlingar 
som presenteras på nämnden den 4 april 2017.    

Sammanfattning  
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse för 
perioden 13 februari till 19 mars 2017.  

1.  Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-02-22 
Delgivningskvitto gällande beslut att bygga en maskinhall/foderlada i 
naturreservatet Skokloster, Håbo kommun.  
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att ge tillstånd enligt föreskrifterna för 
naturreservatet Skokloster för att bygga en maskinhall/foderlagda på 
fastigheten Skokloster 7:1 med utformning och placering i enlighet 
med vad som angetts i ansökan.  

2.  Kommunstyrelsen § 21, 2017-02-27 
Tidplan för budget 2018, plan för 2019-2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tidplan för mål- och budgetarbetet inför 
2018 med revideringen att budgetkonferensen flyttas från 5 maj till 8 
maj.  
Sammanfattning 
Kommunledningsgruppens budgetförslag distribueras till samtliga 
politiker den 21 april. Den 8 maj hålls en budgetkonferens där 
kommunledningsgruppens budgetförslag för drift och investeringar 
presenteras. Utifrån detta budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 
29 maj, stoppdatum för utskick av handlingar är 22 maj. Budget för 
2018 och plan för 2019-2020 fastställs på fullmäktigesammanträdet 
den 12 juni. Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för 2016-2018. 
Respektive nämnd har i uppdrag att under höstens arbete med 
detaljbudget se över nämndmål och tillhörande nyckelindikatorer samt 
mått för 2018. Protokoll med beslutade nämndmål, nyckelindikatorer 
och mått ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 2 
november 2017. 

3.  Plan- och utvecklingsavdelningen, 2017-03-06 
Plansamråd, förslag till planändring av K44a, Furuhäll. Syftet med 
planändringen är att justera prickmarken på fastigheterna Frösunda 
3:50 för att ge möjligheten att uppföra bygglovspliktig uteplats. Därtill 
att justera användningsgränserna längs fastigheterna Frösunda 3:51, 
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3:52, 3:53 och 3:599 enligt fastighetsregleringen från 1984. 
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 4 april 2017.  

4.  Mark- och miljödomstolen, 2017-03-09 
Lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut den 21 december 2016 med 
ärendenr. C16648. Saken gäller en avstyckning från fastigheten Råby 
4:21 i Håbo kommun.  
Beslut 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden överklagade det ovan nämnda 
fastighetsbildningsbeslutet i januari 2017 utifrån bevekelsegrunden att 
det strider mot byggnadsplanebestämmelsen. Mark- och 
miljödomstolen har beslutat att avslå överklagandet med skälet att 
fastighetsbildningsbeslutet har skett i full överensstämmelse med 
aktuell byggplanebestämmelse, i sin helhet. Dels överstiger 
stamfastighet och lott vardera 1 200 kvm, dels tillkommer ingen ny 
gräns mellan tomtplats och väg vilket gör att den gränslängdsregeln 
som bygg- och miljönämnden hänvisat till i sin överklagan inte är 
tillämplig.   

5.  Lantmäteriet, 2017-03-09 
Samråd, fastighetsreglering berörande Övergrans-Valla 1:40 och 
Övergrans-Valla 1:45. Samrådsfrågan gäller huruvida bygg- och 
miljönämnden har något att erinra mot den sökta fastighetsbildningen, 
att överföra ett obebyggt område (den sökandes) av Övergrans-Valla 
1:40 och 1:45 till Övergrans-Valla 1:45, för kombinerat bostads- och 
handels eller industriändamål. Svar ska vara inkommet senast 2017-
03-30.  

6.  Mark- och miljödomstolen, 2017-03-13 
Huvudförhandling i mål (M 2284-11), om tillstånd att vid Stockholm 
Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet m.m; nu uppskjutna 
frågor.  
Tid och plats: tisdagen den 28 mars 2017 kl. 9.30 samt onsdagen den 
29 mars 2017 kl. 9.30, Nacka tingsrätt, Augustendalsvägen 20, Nacka 
strand.  

7.  Mark- och miljödomstolen, 2017-03-10 
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun får tillfälle att yttra sig 
angående ärendet om strandskyddsdispens på fastigheten Håbo 
Övergrans-Sandvik 1:3. Yttrandet ska vara inkommet senast den 28 
mars 2017.  
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§ 45 Dnr 2017/00033  

Plan för internkontroll 2017 inom bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Upprättat förslag till plan för intern kontroll för 2017 inom bygg- 

och miljönämndens verksamhetsområden godkänns.   

Ärendet 
För verksamheten inom Håbo kommun finns ett reglemente gällande intern 
kontroll som antogs av kommunfullmäktige februari 2006. Reglementet 
hanterar hur den interna kontrollen ska hanteras och vem som ansvarar för 
vad.   

I reglementet stadgas bland annat att samtliga nämnder varje år ska anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll, medan nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Förvaltningschefen har att samordna arbetet inom förvaltningen.  

Det är varje nämnds skyldighet att löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska minst 
två gånger per år, dels i samband med delårsrapport, dels i samband med 
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.   

Mot bakgrund dels av ovanstående, dels av erfarenheterna av föregående års 
plan för intern kontroll har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag 
till plan för intern kontroll gällande bygg- och miljönämndens 
ansvarsområden för verksamhetsåret 2017.      

Syftet med intern kontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att kommunens fastställda målsättningar 
uppfylls genom att säkerställa: 

− ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,  

− tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 

− efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra 
instruktioner samt  

− skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer 
och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt 
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involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker 
som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.  

Internkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som 
baseras på de processer/rutiner som finns inom berörd nämnd/förvaltning. 
Vid riskbedömningen är utgångspunkten att bedöma sannolikheten för att fel 
uppstår, medan konsekvensbedömningen utgår från de politiska, ekonomiska, 
mänskliga och tekniska effekter som kan uppstå vid fel. Vid bedömning av 
effekter vid fel vägs följande faktorer in: 

− ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförluster som felaktiga 
räkenskaper),     

− effekter för den enskilde personen (arbetstagaren eller 
kommuninvånaren),  

− moraliska, etiska effekter på kommunens rykte,  

− effekter på attityden till kontrollkulturen samt  

− ineffektiva arbetsrutiner.    
                                                                                                                                                                                                                                 

Plan för intern kontroll 2017 
Inför verksamhetsåret 2017 har bygg- och miljöförvaltningen genomfört en 
uppföljning av föregående års plan innehållandes 16 rutiner av olika slag. 
Uppföljningen visar att fastställda rutiner till del har genomförts. Rutiner som 
till del eller inte alls har genomförts föreslås tas med i plan för intern kontroll 
2017.  

Förvaltningen har med beaktande av uppföljningen av 2016 års plan tagit 
fram ett förslag till plan för intern kontroll för verksamhetsåret 2017 inom 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. Några av de nya rutinerna 
som har tagits upp är risk för hög personalomsättning, bristande information 
från chef till handläggare samt direktupphandling.  

Sammantaget är det ett relativt stort antal arbetsmoment och rutiner (13 
stycken) där det finns ett visst utvecklings- och kontrollbehov som har 
identifierats. En risk- och konsekvensanalys (R/K) har genomförts där risk 
respektive konsekvens har bedömts utifrån låg, medel eller hög nivå på risk 
och konsekvens.  

Metod för att gå tillväga att kontrollera respektive rutin beskrivs liksom vem 
som är ansvarig och när resultat ska redovisas till vem. Förvaltningschefen 
har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god intern kontroll, och 
har också ansvaret att löpande rapportera till nämnden hur den interna 
kontrollen fungerar.      
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Beslutsunderlag 
− Plan för intern kontroll för verksamhetsåret 2017 inom bygg- och 

miljönämndens verksamhetsområden.    

__________ 

Beslut skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen     
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen   
Kommunrevisionen  
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§ 46 Dnr 2017/00047  

Rättelse på felandes bekostnad gällande nedskräpning 
 

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

1. Transportera bort det avfall som listas i a-c till en godkänd 
avfallsanläggning tre veckor efter delgivning av detta beslut. 

a. fordon med registreringsnummer  

b. fordon med registreringsnummer  

c. övrigt avfall som pekas ut i bilaga 2  

2. Åtgärder enligt punkt 1 ska ske på den felandes bekostnad, det vill 
säga på bekostnad av 

.   

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande: 15 kap 1, 11 och 30 
§§ samt 26 kap 18 § miljöbalken. 

Handlingar som ingår i beslutet 
− Bilaga l: Inspektionsfoton tagna den 16 februari 2017 över fordon som 

enligt beslutet ska forslas bort.  
− Bilaga 2: Inspektionsfoton tagna den 26 januari 2017 över avfall som 

enligt beslutet ska forslas bort.  
 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att fastigheten  är 
nedskräpad. Bilarna  och  har sedan ärendets början 2013 
stått på samma plats inom fastigheten. Båda fordonen är i mycket dåligt, ej 
körbart skick och bedöms utgöra avfall. Även visst kringliggande skrot anses 
utgöra avfall då det sedan länge övergivits och spridits ute på fastigheten och 
är i dåligt skick.  

Bygg- och miljönämnden har tidigare riktat beslut om nedskräpning mot 
fastighetsägaren, , i egenskap av nedskräpare enligt 
principen att det är nedskräparen som ska betala. Besluten har delgivits med 
polisens delgivningsmän. Fastighetsägaren har inte motsatt sig ansvaret för 
nedskräpningen.  

Nedskräpning bedöms ha skett på fastigheten sedan ärendets början 2013, och 
inget tyder på att fastighetsägaren avser att städa upp. Tillsynsmyndig-heten 
måste därför vidta åtgärder för att transportera bort det som bedöms vara 
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avfall på fastigheten. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och 
miljönämnden att besluta om att transportera bort fordon i dåligt skick samt 
övrigt avfall och att åtgärderna ska ske på den felandes bekostnad.   

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
”Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 
(15 kap 1 § Miljöbalken) 

”Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är 
godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.” 
(15 kap 11 § Miljöbalken) 

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

”I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får tillsynsmyndigheten 
besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad. Beslut om rättelse 
på den felandes bekostnad får meddelas utan föregående föreläggande eller 
förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador 
finner att rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl.” 
(26 kap 18 § Miljöbalken)  

Ärendet  
Miljöavdelningen har sedan ett anonymt klagomål inkom i januari 2013 
handlagt ett ärende gällande nedskräpning inom fastigheten . 
Ett flertal inspektioner har gjorts under åren där nedskräpning bedömts före-
komma vid samtliga besök.  

Beslut har vid olika tillfällen riktats till fastighetsägaren med uppmaning att 
städa upp. Bygg- och miljönämnden fattade ett beslut med vite den 3 oktober 
2014 samt ett beslut med löpande vite den 22 juli 2015. Miljöavdelningen har 
ansökt om utdömande av vite vid tre tillfällen då fastigheten inte har städats 
upp i enlighet med vitesföreläggandena. Mark- och miljödomstolen dömde 
den 23 oktober 2015 ut 8000 kr i vite för fastighetsägaren. De två andra 
ansökningarna avslogs den 5 januari 2017 då förelagda viten bedömdes vara 
otydliga.   

Den 26 januari 2017 gjordes en inspektion på fastigheten. Bilarna med regi-
streringsnummer  och  bedöms inte vara i brukbart skick 
och har stått uppställda på sina platser under en längre tid. Diverse avfall 
observerades på tomten som pekas ut i bilaga 2. Ett platsbesök gjordes även 
den 16 februari 2017. Situationen på fastigheten bedömdes vara densamma 
som vid inspektionen i januari 2017. 
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Yttranden 
Förslaget har skickats till fastighetsägaren för synpunkter. Inga yttranden har 
inkommit.  

Upplysningar 
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) ska en tomt hållas i vårdat 
skick. Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken där det har gjorts en 
bedömning om vilka av föremålen som utgör ett avfall. Det kan inte uteslu-tas 
att det kan finnas övriga föremål och upplag som strider mot PBL men som 
inte omfattas i detta beslut. 

__________ 

Beslutet skickas till: 
 
Beslutet delges till 

 expedieras med 
överklagandehänvisning genom delgivningsman 
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På platsbesök uppmärksammades att murar som kräver bygglov och 
startbesked hade påbörjats. I brev daterat den 18 oktober 2016 fick sökande 
möjligheten att avlägsna det som uppförts utan lov innan bygg- och 
miljönämndens sammanträde och därmed inte behöva betala en 
byggsanktionsavgift men valde istället att behålla påbörjade åtgärder och 
därför kommer en byggsanktionsavgift att tas ut i samband med bygglov. 
Sökande har bekräftat i mail den 17 november 2016 att han är medveten om 
att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut. 

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

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

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § om någon 
bryter mot bestämmelser i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§.  

Planförutsättningar 
Fastigheten är placerad utanför detaljplanelagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten berörs av riksintresset rörligt 
friluftsliv och är även belägen inom strandskyddsområde. 
Strandskyddsdispens för anläggande av murar, pool och komplementbyggnad 
beviljades i nämnden den 1 november 2016.  

Huvudbyggnaden, även kallad ”Stenvillan” i kommunens kulturmiljöprogram 
har en grön markering och räknas därför som ett hus som har en kultur- och 
arkitekturhistoriskt egenvärde. Stenvillan har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde då den är en god representant för de 
jugendinspirerade hus som uppfördes kring sekelskiftet 1900. Som före detta 
pensionatsrörelse berättar den något om de fritidsmönster som växte fram 
under 1900-talet. Värdebärande egenskaper är byggnadens tegelstomme, den 
ljusrosa slätputsen, det brutna och valmade lertegeltaket samt vindskuporna. 
Ytterligare värdebärande egenskaper är de två murade skorstenarna, de 
ursprungliga fönstren med korsposter och ytterdörren samt den röda 
slamfärgen och lertegeltaken på uthusen. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse.  
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Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter. Yttrande med 
synpunkter har inkommit från Finnstaholm 1:5, Finstaholms 
fastighetsägarförening. De hänvisar till att anläggningen är placerad inom 
strandskyddsområde och att de förutsätter att stor hänsyn kommer att tas till 
hantering av vatten – både till och från poolanläggningen. De anser även att 
den planerade anläggningen med pool innebär en relativt stor påverkan på 
natur- och kulturvärden, dels avseende djurliv på land och vid sjö, dels på den 
äldre bebyggelsen som finns i Finnstaholm.  

 har yttrat sig angående murarna där han anser att de inte 
är/var av sådan omfattning och höjd att de var bygglovspliktiga samt att de 
ligger inom hemfridszonen.  

Han har även bemött yttrandet som inkom från Finnstaholm 1:5. Det ligger 
även i den sökandes intresse att den kommande poolen inte kommer att 
orsaka problem med vattenhanteringen och att denna pool har ett sådant 
reningssystem så att den inte behöver fyllas/tömmas varje säsong. 
Anläggningen kommer att utföras på ett sådant sätt så att den passar in på 
fastigheten och att hänsyn kommer att tas till de kulturvärden som finns på 
platsen genom tidstypisk stensättning, design av Attefallshus etcetera.  

Inkomna yttranden ändrar inte bygg- och miljöförvaltningens ståndpunkt i 
ärendet.  

Upplysningar 
Kontrollplan måste lämnas in. För att få fortsätta de påbörjade åtgärderna 
krävs att byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.  

Slutbesked ska sökas samt att signerad kontrollplan ska lämnas in när 
åtgärden är slutförd. Om byggherren inte gör detta riskerar bygglovsbeslutet 
att bli ogiltigt.  

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

__________ 

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

Fastighetsägare: , 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
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Kopia av beslut till 
Finstaholms fastighetsägareförening, Häggeby Finstaholm/Nordströ, 746 94 
Bålsta, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Meddelande om beslutet per brev delges till 
Angränsande fastigheter, expedieras med överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 48 Dnr 2017/00043  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
KATRINEDAL 3:56 (Biskops-Arnövägen 5B) 

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

1. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL, beviljas 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Katrinedal 3:56. 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 6 496 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
− Ansökan  2017-01-13 
− Situationsplan  2017-01-13 
− Flygbild  2017-01-13 
− Yttrande från Svenska Kraftnät 2017-02-23 

  

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 
befintlig bebyggelse.  

Ärendet  
En ansökan har inkommit för förhandsbesked gällande en tomt i Katrinedal. 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten är cirka 1700 kvm. 
Ett förhandsbesked för samma tomt beviljades den 31 mars 2009. Då 
förhandsbesked endast är giltigt i två år är det inte längre gällande. Det är 
orsaken till att sökanden nu ansöker på nytt. 

Invid den aktuella fastigheten har Svenska kraftnät två 220 kV-ledningar 
tillhörande stamnät för el. Fastigheten ligger som närmst cirka 50 meter från 
kraftledningen. 
Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. 
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla. Fälten alstras av strömmen i 
ledningen och varierar strömlasten. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet 
till ledningen.  
Det är spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger upphov till 
det elektroniska fältet, medan strömmen ger upphov till det magnetiska fältet.  
Enligt den nya översiktplanen i Håbo kommun, som väntas träda i kraft 2018, 
är magnetsfältspolicyn densamma som Svenska krafts dvs magnetfältsnivån 
ska inte överstiga 0,4 mikrotesla. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Det finns inget övrigt i 
översiktsplanen, förutom det som redovisats ovan, som hindrar 
förhandsbeskedet. 
Tomten ligger i ett område som har ett riksintresse för rörligt friluftsliv och 
bygg- och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att tomten inte påverkar 
det rörliga friluftslivet negativt.  
 
Enligt 9 kap. 17 § PBL står det om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska bygg- och miljönämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 

Yttranden  
Förslaget har skickats till berörda grannar och myndigheter för synpunkter. 
Ärendet har även remitterats till Svenska kraftnät som skriver följande: 
Den aktuella fastigheten ligger som närmst cirka 50 meter från närmaste 
kraftledning. Så länge förhandsbeskedet placerar önskat enbostadshus minst 
75 meter från närmaste kraftledningen och därmed uppfyller Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy har Svenska kraftnät inga synpunkter på 
förhandsbesked. 
Inga andra synpunkter har inkommit. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen ska uppmärksamma och ta hänsyn till det när 
ansökan för bygglov inkommer. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om förhandsbesked 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 förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett förhandsbesked 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 uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre veckor från och 
med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Faktura skickas separat. 
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§ 49 Dnr 2017/00040  

Strandskyddsdispens och rivningslov samt bygglov för 
nybyggnad av växthus 
RÖLUNDA 1:12 

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

1. Med stöd av 7 kap. 18 §. punkt 1, miljöbalken (1998:808), MB, ge 
dispens från gällande strandskydd för nybyggnad av två växthus på 
fastigheten Rölunda 1:12. 

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

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

4. Bygglov och startbesked ges med stöd av 9 kap. 31 och 10 kap. 23 § 
PBL. 

5. Avgift för handläggning av ärendet är för strandskyddsdispens 4 928 
kronor och för rivningslov och bygglov tillsammans 109 402 kronor, i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

 Handlingar som ingår i beslutet 
− Ansökan  2017-01-16 
− Situationsplan 2017-01-16 
− Fotografi 2017-01-16 
− Fasadritning 2017-01-16 
− Rivningsplan 2017-01-16 
− Sektionsritning 2017-01-16  

 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är möjlig som 
särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 18 § c punkt 1 MB, att området som 
dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte och föreslår bygg- och miljönämnden att 
fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 § PBL och medge strandskyddsdispens. 

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 b § MB bedöms föreligga för att erhålla 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Byggnaderna som ska rivas omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser och bedöms inte ha ett sådant historiskt, 
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kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde, som innebär att 
byggnaderna bör bevaras.  

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen anordning av växthus 
uppfyller tillämpliga bestämmelser och föreslår bygg- och miljönämnden att 
fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 § PBL och medge bygglov. 

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

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

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha färdats fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i pkt 1 och 2 
eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 
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Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en 
byggnad och som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde. 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap PBL.  

Kommunen ska enligt 4 kap. 2 § PBL, med en detaljplan pröva ett 
markområdes lämplighet för bebyggelse för ny sammanhållen bebyggelse, en 
bebyggelse som ska förändras eller bevaras, ett nytt byggnadsverk om det får 
betydande inverkan på omgivningen och för en åtgärd som innebär 
nyetablering av en verksamhet. 

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.  

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

Ärendet 
Ansökan har den 16 januari 2017 inkommit om strandskyddsdispens och 
bygglov för två växthus. 

Ärendet handlar om två stycken äldre växthus som byggdes 1977 som ska 
rivas och ersätta de två befintliga växthusbyggnader. Växthusen är var för sig 
1 200 kvadratmeter. Fasadbeklädnad och takbeklädnad kommer att vara av 
plast som är genomsynliga. Det kommer inte vara några fönster. De två nya 
växthusen planeras att få samma användningsområde som de som rivs, det 
vill säga odling av skogsplantor. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att 
åtgärden inte kommer att påverka djur- och växtlivet eller det rörliga 
friluftslivet negativt. 

Sökande kommer att använda mycket av den utrustning som finns i de 
befintliga växthusen i de nya husen. Därför blir det inte mycket avfall. 
Sökande har lämnat in en kontrollplan med förslag till rivningsplan med 
inventering av det material som byggnaden innehåller med en beskrivning av 
hur de tar hand om respektive material. 

Fastigheten används idag av Lugnets plantskola med framodling av plantor 
till det svenska skogsbruket 
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Nybyggnad av växthus sker inom område som idag är ianspråktagen för 
verksamheten. Området, inom vilket byggnaderna avses uppföras, innehåller 
ett flertal byggnader för odlingsverksamhet. Området är en pågående 
verksamhet. 

Området är väl avskilt från stranden och avståndet till Stora Ullfjärden är 
cirka 220 meter. 

De aktuella byggnaderna är två äldre växthus som ska rivas och på samma 
ställe uppföra två nya växthus. De aktuella byggnaderna är en komplettering 
till pågående verksamhet och ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Ändamålet överensstämmer med syftet för anläggningen. 
Växthusen kommer att uppföras inom ianspråktagen mark. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
för Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och yrkesfiske. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men med sammanhållen 
bebyggelse.  

Avståndet för åtgärden till strandlinjen vid Stora Ullfjärden är cirka 220 
meter. 

Strandskyddsdispens för verksamheten gavs den 5 april 2011. 

Yttranden  
Förslaget har skickats till berörda grannar och inga synpunkter mot föreslagen 
åtgärd har inkommit. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör beslut om bygglov och rivningslov att gälla 
om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Enligt 7 kap. 18 h § MB uppgör en dispens från strandskyddet att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

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

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

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 
ha markägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna.  

Sökanden uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera 
med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan har inkommit.   

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
Beslutet delges till 
Sökande 

, Sveaskog AB 
Sigtunavägen 12 
746 94 Häggeby 
 
Fastighetsägare 
Sveaskog Förvaltnings AB 
Torsgatan 4 
105 22 Stockholm 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
 
Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 50 Dnr 2017/00045  

Tidsbegränsat bygglov med startbesked för provisoriskt 
busstorg  
VÄPPEBY 7:7, ENEBY 1:40 (Stockholmsvägen 99) 

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

1. Tidsbegränsat bygglov från och med den 10 april 2017 till och med 
den 10 april 2022 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.   

2. Med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL, fastställer bygg- och 
miljönämnden inlämnat förslag till kontrollplan och godkänner att den  
sökta åtgärden får påbörjas. 

3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 13 724 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Handlingar som ingår i beslutet 
− Ansökan 2017-02-08 
− Situationsplan 2017-03-15  
− Fasadritningar 2017-03-15  
− Kontrollplan 2017-03-22 

 

Skäl till beslut 
Förslaget på anläggningen strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen anläggning uppfyller 
tillämpliga bestämmelser och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut 
i enlighet med 9 kap. 33 § PBL.  

Ärendet 
Håbo Kommun har den 8 februari 2017 inkommit med en ansökan om 
tillfälligt bygglov för ett provisoriskt busstorg.  
Under 2017 avser kommunen att förbereda för kommande genomförande av 
projektet Bålsta centrum genom att bygga om nuvarande bussterminal till en 
mer effektiv sådan. Detta kommer att göras i samverkan med 
kollektivtrafikförvaltningen UL. Medan bussterminalen byggs om blir det en 
provisorisk terminal söderut där nuvarande pendlarparkering finns. Det 
innebär att den parkeringen inte kommer att bli kvar mellan Stockholmsvägen 
och järnvägen, dessa parkeringar ersätts på andra sidan av järnvägen.  
 
Enligt 9 kap. 33 § PBL får en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
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Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ ges ett tidsbegränsat bygglov, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 
9 § lag (2014:900) om ändring i PBL. 

Planförutsättningar 
Området som avses nyttjas som tillfälligt busstorg ligger till stor del utanför 
planlagt område. En liten av området är planlagt, detaljplan Mälarbanan 
centrala Bålsta, plankod 260. Området som är planlagt är i detaljplanen avsatt 
för buss- och taxitrafik samt gångtrafik till järnvägsstationen, därför betraktas 
den delen som planenlig. 
Det finns ingenting i översiktsplanen som hindrar genomförandet. Området 
ingår i planprogrammet för Bålsta centrum. En fornlämning finns på områdets 
södra del, den kommer inte att påverkas av det provisoriska busstorget. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande/berörda grannar/myndigheter för 
synpunkter. Inga yttranden har inkommit.   

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

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

I detta ärende krävs lägeskontroll. 

Faktura skickas separat. 

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

__________ 

Beslut skickas till: 
Beslutet delges till 
Håbo Kommun, plan- och utvecklingsavdelningen, Annina Stadius 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Gatuavdelningen, Lars Åhlander 
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Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 51 Dnr 2017/00049 

Tidsbegränsat bygglov med startbesked för 
pendlarparkering 
VÄPPEBY 7:7 (Stationsvägen 2) 

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

1. Tidsbegränsat bygglov från och med den 10 april 2017 till och med
den 10 april 2022 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

2. Med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL, fastställer bygg- och
miljönämnden inlämnat förslag till kontrollplan och godkänner att den
sökta åtgärden får påbörjas.

3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 13 724 kr i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet 
− Ansökan 2017-02-08 
− Situationsplan 2017-03-15 
− Kontrollplan 2017-03-22 
− Yttrande från  2017-03-23 
− Yttrande från gatuavdelningen 2017-03-17 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller tillämpliga 
bestämmelser och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet 
med 9 kap. 33 § PBL.  

Ärendet 
Håbo Kommun har den 8 februari 2017 inkommit med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för en tillfällig pendlarparkering. 
Under 2017 avser kommunen att förbereda för kommande genomförande av 
projektet Bålsta centrum genom att bygga om nuvarande bussterminal till en 
mer effektiv sådan. Detta kommer att göras i samverkan med 
kollektivtrafikförvaltningen UL. Medan bussterminalen byggs om blir det en 
provisorisk terminal söderut där nuvarande pendlarparkering finns. Det 
innebär att parkeringen inte kommer att bli kvar mellan Stockholmsvägen och 
järnvägen, dessa parkeringar ersätts med denna parkering. 

Området där den tillfälliga parkeringen planeras omfattas av planprogrammet, 
godkänd 2012 av kommunstyrelsen, för Bålsta centrum området. 
Markområdet är i planprogrammet avsett för bostadsbebyggelse. Detta ingår 
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Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Bygg- och miljönämnden 

dock i en senare etapp med planläggning inom Bålsta centrum projektet. Mot 
den bakrunden kan området nu användas tillfälligt för att lösa den brist på 
pendlarparkeringar som annars uppstår i samband med att de två befintliga 
pendlarparkeringar påverkas av provisorisk bussterminal samt uppförande av 
parkeringsdäck. Avsikten är att iordningställa en yta för markparkering som 
klarar att delvis ersätta de cirka 300 parkeringsplatserna som inte kan nyttjas. 
Scouterna har sin klubbstuga i nordost om den planerade parkeringen och 
stugan och den gårdsyta de nyttjar kommer att kunna vara kvar. 

Enligt 9 kap. 33 § PBL får för en åtgärd som uppfyller någon eller några men 
inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ ges ett tidsbegränsat bygglov, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 
9 §. Lag (2014:900). 

Planförutsättningar 
Det aktuella markområdet omfattas av detaljplan Mälarbanan Centrala Bålsta, 
plankod 260. Området där parkeringen kommer att anläggas är idag 
naturmark enligt detaljplanen.  

Yttranden  
Förslaget har skickats till berörda grannar/myndigheter för synpunkter. 
Yttranden med synpunkter har inkommit från 

. De känner oro för olägenheter i form av värdeminskning på 
fastigheten, buller (motorljud), störningar, avgaser och insyn. De skriver även 
att en parkering drar till sig kriminalitet och buskörning på nätterna (de störs 
redan av den befintliga parkeringen). 

Gatuavdelningen yttrar sig enligt följande: 
Några justeringar behöver göras på in- och utfart. Det skulle vara bra om 
anslutningen kunde skjutas en bit söderut och dessutom om in- och utfart 
kunde separeras med t ex en refug. 

Håbo kommun, plan- och utvecklingsavdelningen, svarar på yttrandena enligt 
följande: 
Håbo kommun som är en byggherre för markparkeringen kommer att ta 
hänsyn till inkomna synpunkter och försöker färdigställa markparkering med 
säkerhet- och trygghetaspekter, belysning mm. 

Trafikverket har inget att erinra mot förslaget. 
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§ 52 Dnr 2017/00050 

Delegering till ordförande, bygglov för nybyggnad av 
parkeringsdäck 
VÄPPEBY 7:7 (Stationsvägen 2) 

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

1. Delegera till nämndens ordförande att enligt 6 kap 36 § i
kommunallagen besluta om tidsbegränsat bygglov för ett
parkeringsdäck enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.

Ärendet 
Håbo Kommun har den 8 februari 2017 inkommit med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för ett parkeringsdäck. Under 2017 avser kommunen 
att förbereda för kommande genomförande av projektet Bålsta centrum 
genom att bygga om nuvarande bussterminal till en mer effektiv sådan. 
Detta kommer att göras i samråd med kollektivtrafikförvaltningen UL. 
Medan bussterminalen byggs om blir det en provisorisk terminal söderut där 
nuvarande pendlarparkering finns. Det innebär att parkeringen inte kommer 
att bli kvar mellan Stockholmsvägen och järnvägen. En pendlarparkering 
kommer att anordnas nordost från det tänkta parkeringsdäcket. 
Parkeringsdäcket uppförs på platsen för den befintliga markparkeringen för 
pendlare. Det kommer att bli en parkeringslösning i tre plan, markparkering 
och två däck ovan. Under februari/mars sker en upphandling av en sådan 
parkeringslösning och under april kan det finnas en leverantör utsedd. 
För att vinna tid bör ett ordförandebeslut kunna lämnas före bygg- och 
miljönämndens nästa möte i maj. 

__________ 

Beslut skickas till: 
Beslutet delges till 
Bygg och miljöförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2017/00023  

Information 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden noterar informationen.        

Sammanfattning  
Digital ärendehantering 
Bygg- och miljönämnden övergår till digital ärendehantering från och med 
sammanträdet den 9 maj. Distribution av pappershandlingar i samband med 
nämndens möten upphör i och med det.  
Ekonomi 

− Månadsuppföljningen per sista februari visar på en årsprognos som 
skulle leda till ett visst överskott, vilket gör det möjligt att under året 
genomföra en laserscanning av Bålsta tätort för att erhålla en 
uppdaterad primärkarta.  

− Delårsuppföljningen per sista mars kommer att redovisas till nämnden 
i maj. 

− Arbete pågår nu med verksamhetsanalys för 2018-2020, och det kan 
konstateras att de ekonomiska förutsättningarna gör att det är 
marginella möjligheter till ramförändring.    

Samråd om detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 
m.fl. 
Ett planförslag om särskilt boende intill Kyrkcentrum är nu ute på samråd. I 
förslaget ingår en byggnad i två till tre plan med 60 bostäder, en gemensam 
infart och parkering för Kyrkcentrum och den föreslagna byggnaden samt 
omläggning av en befintlig gångbana.  

Samråd om planändring av detaljplan K44a, Furuhäll  
Syftet med planändringen är bland annat att ta bort prickmarken på 
fastigheten Frösunda 3:50 för att möjliggöra uppförande av till exempel 
inglasad uteplats.  
 
Bostadsetablering vid Väppeby äng 
Information lämnas om de aktuella projekten som byggstartar under året i regi 
av BoKlok, Håbohus och Götenehus. Det planeras en ny GC-väg som ger en 
trygg och gen väg över Gröna Dalen mot centrumområdet.   
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Statistik bygglov 
− Jämförelse av första kvartalet 2016 och 2017 visar en ökning av 

inkomna ärenden, beviljade bygglov och startbesked.  

− Statistik för perioden januari till mars 2017 visar en ökning från 71 till 
93 procent av inkomna samtal rörande bygglovsfrågor som blir hjälpta 
genom kontaktcenter.   
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