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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§57 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00004 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs med ändringen att ärende nummer l O, Förhandsbesked 
avslås för nybyggnad av enbostadshus på två tomter KA TRINED AL 3:70 
(Katrinedalsvägen 40), dras ur ärendelistan. 

JUSTERARE Q '\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§58 Dnr 2017/00005 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som forteclmas i protokoll per den 9 maj 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 § arunälas till nämnd på närmast följande sammanträde. 
Anmälan sker genom en skriftlig sammanställning i form av delegationslistor och 
beslutshandling. Det är forst efter återrapportering till bygg- och miljönämnden 
besluten vinner laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 20 mars till 23 
april2017: 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 23 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 1 O l stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 13 stycken. 

Antal avslag: l stycken. 
Antal avskrivna ärenden: 2 stycken. 

Belopp: 296 955 kr* 

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

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygglov 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§59 Dnr 2017/00006 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 9 maj 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse för 
perioden 20 mars till 23 april 2017. 

l. Försvarsmakten, 2017-03-27 
Information avseende remisshantering för olika typer av telemaster. 
Sammanfattning 
Myndigheters planläggning och lovgivning kan påverka den militära 
infrastmkturen, varfOr Försvarsmakten ska remitteras inom flera olika 
typer av ärenden redovisade på Försvarsmaktens hemsida 
(www.forsvarsmakten.se "om myndigheten"-> "samhällsplanering") 
samt genom Riksintressekatalogen (riksintresseredovisning för 
totalforsvarets militära del) som även den finns tillgänglig på 
Försvarsmaktens hemsida enligt ovan. 

Objekt som uppnår en högre höjd en 20meter utanför sammanhållen 
bebyggelse, alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar 
alltid att påverka riksintresse for totalforsvarets militära del. Exempel på 
objekt som kräver remiss till Försvarsmakten är 
telekommunikationsmaster, vindkraftverk, skorstenar, skyltar med mera. 

2 . Kommunstyrelsen § 56,2017-03-28 
Planbesked for Katrinedal 3:70 - Lövback en. 
Beslut 

l . Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för åtta 
bostadstomter inom del av Katrinedal 3:70, Lövbacken Över gran. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 15 680 kronor 
i enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa. 

Sammanfattning 
Aktuellt planbesked gäller avstyckning av åtta fastigheter för 
bostadsändamål i Övergt·an. Då förfrågan om planläggning inte ligger i 
linje med Håbo kommuns översiktsplan och framtida utveckling då de 
kulturhistoriska värdena i Övergt·an bedöms påverkas negativt foreslår 
förvaltningen ett negativt planbesked. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

3. Kommunstyrelsen § 55, 2017-03-28 
Planbesked får Skokloster 2:358. 
Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

l . Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked får bostad och 
mindre hästgård på fastigheten Skokloster 2:358. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 6 645 kronor 
i enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa. 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked gäller en avstyckning får bostad och mindre 
hästgård får del av fastigheten Skokloster 2:358, i anslutning till centrala 
Skokloster. Förvaltningen anser att fårslaget är olämpligt med hänsyn till 
att den skulle begränsa framtida möjlighet att utveckla de centrala delarna 
av Skokloster. Bygg- och miljöförvaltningen ser samtidigt en möjlighet till 
en avstyckning och utbyggnad i ett alternativt läge intill befintlig 
gårds bebyggelse. 

4. Kommunstyrelsen § 60, 2017-03-30 
Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning får Håbo kommun. 
Beslut 

l. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om upprättande av 
arkivbeskrivning får Håbo kommtm. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens myndigheter att 
upprätta arkivbeskrivning enligt Föreslaifter om upprättande av 
arkivbesklivning. 

Sammanfattning 
Både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på att 
myndigheter dels ska redovisa arid v och arldvbildning, dels beskriva sina 
allmänna handlingar. Kravet på att redovisa arldv är även fastställt i Håbo 
kommuns arkivreglemente (KF 2016-09-26, § 96). 

5. Mark- och miljödomstolen, 2017-04-06 
Överklagat beslut: Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut 2017-01-19 i 
ärende, Mål nr M686-17, om strandskyddsdispens på fastigheten 
P U L-skydd i Håbo kommun. 
Bes) ut 
Med undanröjande av bygg- och miljönämndens beslut den 4 oktober 20 I 6 
(§ 87, dm 2016/00098), med undantag får vad som bestämts om avgift får 
handläggningen och Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 19 januari 
2017, avskriver mark- och miljödomstolen målet från vidare handläggning. 
Överklagan ska inkomma senast den 27 april 2017. 

6. Kommunfullmäktige§ 44,2017-04-10 
stimulansmedel från Boverlcet för att främja ökat bostadsbyggande. 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att finans iera kostnaderna om 2 81 O tk.r i 
fårsta hand genom stimulansmedel :fi:ån Boverket och i andra hand sker 
finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017. 
Sammanfattning 
Regeringen införde under 2019 ett nytt statsbidrag tilllandets kommuner 
for att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om 
medel och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut i 
december 2016. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder som kan stimulera 
bostadsbyggandet. Samtliga åtgärder, till en kostnad på 281 O tkr, bedöms 
ha förutsättningar att genomföras under 2017 och avser verksamheterna 
bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen. 

7. Kommunfullmäktige§ 45, 2017-04-12 
Årsredovisning 2016. 
Beslut 

l . Kommunfullmäktige godkänner Håbo kommuns årsredovisning får 
år 2016. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och i 
övriga nämnder ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2016. 

3. Kommunfullmäktige godkänner, får Håbo kommuns del, 
årsredovisningen år 2016 får Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Kommunfullmäktige beviljar, får Håbo kommuns del, ansvarsfrihet 
för ledamöterna i förbundsdirektionen for Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo avseende verksamhetsåret 2016. 

5. Kommunfullmäktige godkänner orobudgetering av 114,7 miljoner 
kronor till år 2017 får pågående investeringar, enligt följande: 

- Kommunstyrelsen 70 201 000 kronor 
- VA-verksamhet 43 357 000 lcronor 
- Avfallsverksamhet l 142 000 kronor 

A v orobudgeteringen för kommunstyrelsens investeringar om 70,2 mkr år 
2017 ska 4, 7 mkr utöver budgeterade medel om l ,5 mkr år 2017 avse att 
med omedelbar verkan starta projekteringen av en ny fotbollsplan med 
tältlösning i samarbete med berörda föreningar, totalt 6,2 mkr. 
Sammanfattning 
I 2016 års bokslut uppgår koncemens resultat till 114,5 miljoner lcronor 
vilket är 67,5 miljoner kronor bättre än föregående år. K01mnunens 
redovisade resultat är 74,9 vilket är 26,0 miljoner honor bättre än 
foregående år. Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 29 
miljoner kronor. A v de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål 
anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. 
Samtliga finansiella mål uppfylldes. 

8. Överldagande, 2017-04-13 
WK i Bålsta AB överklagar bygglov som beviljats får nybyggnad på del 
av fastigheten Bista 3: 18 och yrkar att länsstyrelsen upphäver nämndens 
beslut alternativt att länsstyrelsen återfårvisar ärendet till ny handläggning 
hos kommunen. WK i Bålsta AB gör gällande att bygglovet inte bör ges då 
byggnationen enligt lov kommer att omöjliggöra trafik till och från 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

bolagets fastighet på Bista 3:40. Den Idagande anser att mot bakgrund av 
att ingen annan infart till Bista 3:40 fmns och att kommunen har känt till 
infarten borde kommunen ha hört bolaget under handläggningen av 
bygglovsansökan. 

9. Cirkulär 17:14, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2017-04-19 
Vårproposition och vårändringsbudgeten för 2017. SK.L sammanfattar och 
kommenterar de förslag inom olika områden som berör kommunema 
2017-2020 i regeringens vårändringsbudget för 2017 (20 16/17 :99) och 
2017 års ekonomiska vårproposition (2016/17: l 00). 

l O. Plan- och utvecklingsavdelningen, 2017-04-19 
Granskning, förslag till detaljplan för del av fastigheten Katrinedal 3 :70, 
Håbo kommun. Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område 
for åtta bostadstomter med väganslutning på del av Katrinedal 3:70. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§ 60 Dnr 2017/00056 

Delårsuppföljning per den 31 mars 2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Godkänna redovisningen av delårsuppföljning för mars 2017 och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 2017. 
Detta har gjorts i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. 

Förutsättningarna för delårsuppfoljning per sista mars är att följa upp driftbudget 
och investeringsbudget Utfall per sista mars ska redovisas och en prognos för 
utfall per sista december ska lämnas. Vad gäller måluppföljning ska det ges en 
mer summarisk återkoppling om hur det går och förväntas gå med 
måluppfyllelsen. Den uppföljning av mått som ska redovisas till nänmd är 
resursmåtten. 

Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande 
resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden väntas få ett utfall på 
budgeten som ligger i nivå med beslutad budgetram. 

Den verksamhet som per sista mars visar avvikelse från budget med ett överskott 
är plan- och utvecklingsavdelningen. Den främsta orsaken till överskottet är lägre 
personalkostnader som föridaras av några tjänster som under perioden vmit 
vakanta i avvaktan på att rekrytering ska lyckas. Att årsprognosen inte lyfter upp 
ett överskott beror på att kostnader för laserscatuling av Bålsta kommer att 
prioriteras och därfår tar det ena ut det andra. För kommunen är det angeläget att 
ha en väl uppdaterad primärkarta för att underlätta för planering och byggande 
med tanke på den expansion som kommunen befinner sig i. 

Vad gäller måluppfoljningen är det fattfarande för tidigt på året för att kunna dra 
definitiva slutsatser, men det finns inget som pekar på annat än att en god 
måluppfyllelse kan väntas. 

Värt att notera är att verksamheten kopplat till plan- och utvecklingsfrågoma där 
ansvaret åvilar kommunstyrelsen också redovisar sin uppföljning av mål och 
eventuella mått i kommunstyrelsens delårsuppföljning. 

Beslutsunderlag 

- Delårsuppföljning mars 2017 för bygg- och rniljönämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§ 61 Dnr 2017/00059 

Dispens från föreskrifterna för Granåsens naturreservat för 
att upprätta ett räcke 
YTTERGRAN 2:11 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Meddela Upplandsstiftelsen (organisationsnummer 817000-7093) 
dispens från föreslaifterna for Granåsens naturreservat for att upprätta 
ett räcke i enlighet med bilaga A. 

2. Ta ut en handläggningsavgift på 2100 kronor. 

Villkor 
Räcket får inte vara högre än vad som behövs for att uppfylla syftet. 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt foljande: 
7 kap. 7 §och 16 kap. 2 § miljöbalken, Håbo korrumms taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 

Handlingar som ingår i beslutet 
- BilagaA 

- Ansökan 

- Yttrande Bålsta Skidklubb 

- Yttrande gatu- och parkenheten 

Skäl till beslut 

2017-04-15 

2017-04-17 

2017-05-02 

Övergripande så ser bygg- och miljöforvaltningen anläggningen av ett räcke enligt 
ansökan som ett relativt litet ingrepp i reservatet. Platsen där räcket kommer sättas 
i marken är idag skadad på grund av att bilar parleerats där. Räcket syftar till att 
skydda och bevara livsmiljöer for den hotade och missgynnade backsippan, vilket 
stämmer överens med naturreservatets foreskrifter. Att skydda den fridlysta och 
rödlistade backsippan ser bygg- och miljöforvaltningen som ett särskilt skäl till 
dispens enligt 7 kap. 7 § miljöbalken. Bygg- och miljöförvaltningen foreslår 
därfor bygg- och miljönämnden att bevilja dispens för att upprätta ett räcke i 
enlighet med bilaga A. 

Enligt bilaga l i Håbo kommuns taxa for prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
tas en tirnavgift ut for prövning av ansökan om dispens från foresk.rifter for 
naturreservat. Enligt KF § 116/20 14 är timtaxan for prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 1050 laonor. En avgift fOr två timmars handläggning tas ut 
for detta dispensärende. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
"Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från foreslaifter som den har 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

meddelat for ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens 
upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. " 
(7 kap 7 § Miljöbalken) 

"Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med 
villkor." 
(16 kap 2 § Miljöbalken) 

Ärendet 
Upplandsstiftelsen har ansökt om dispens från föreskrifterna för Granåsens 
natun·eservat för att anlägga ett räcke som ska forhindra bilparkering på en 
växtplats för backsippor. 

Granåsen är ett kommunalt naturreservat som bildades av kommunfullmäktige 
2007 där kommunen samförvaltar reservatet tillsammans med Upplandsstiftelsen. 
Enligt reservatsforeslaifterna var syftet med reservatsbildningen bland annat att 
bevara äldre åsbanskog, strandskog och annan värdefull skogsmark, de 
geologiska bildningarna och de hydrologiska betingelserna samt hotade och 
missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden. Ett ytterligare 
syfte var att bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som dels 
stimulerar tillnaturupplevelser och ett aktivt friluftsliv, och dels utgör ett 
grönområde och förbindelselänk mellan Bålsta samhälle och Ekillaåsens 
natuneservat. 

Enligt skötselplanen som är antagen av kommunfullmäktige ska skötseln av 
naturreservatet leda till att den äldre åsbarrskogen och strandskogen bevaras, 
utveclda naturlig lövrik skog. Skötseln ska även leda till att livsmiljöer for hotade 
och missgynnade arter bevaras och förstärks. Dessutom ska skötseln leda till att 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv stimuleras. 

På den aktuella platsen växer den fhdlysta och rödlistade backsippan. Antalet 
blommande stjälkar av backsippor har räknats till405 år 2011, 226 år 2012, 319 
år 2013, 231 år 2015 och 154 år 2016. Det lägre antalet backsippor år 2016 kan 
bero på att under de senaste ett till två åren har besökare till naturreservatet börjat 
parkera sina bilar på växtplatsen för backsippan. För att fOrhindra parleeting på 
backsippan placerades därför större stenar ut i en rad, men under vintenlfvåren 
2017 flyttades stenarna. För att skydda backsipporna i Granåsens naturreservat har 
Upplandsstiftelsen ansökt om dispens for att anlägga ett räcke som ska förhindra 
bilparkering på backsippans växtplats. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till Bålsta Skidklubb och Håbo kommuns gatu- och 
parkenhet som båda har inkommit med synpunkter. 

Bålsta Skidklubb skrev i sitt yttrande att de vill att sträckningen av räcket ska 
modifieras så att det följer asfaltskanten hela vägen från björken ut till Grans 
Gårds väg och inte bryter av i 90 graders vinkel som i Upplandsstiftelsens förslag. 
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2017-05-09 

De vill att platsen kompletteras med en skylt som anger P-förbud. De anser att det 
skulle innebära att trafikfarlig parkering som skymmer sileten vid infartern skulle 
forhindras och att det omöjliggör parkering i området for den växtlighet som bör 
skyddas. 

Håbo kommuns gatu- och parkenhet skrev i sitt yttrande att fårslaget som Bålsta 
skidklubb har om att förlänga staketet ända ner till vägen är ett bättre alternativ än 
i ansökan. 

Bygg- och miljöförvaltningen har kommunicerat synpunkterna med 
Upplandsstiftelsen och båda parterna har kommit fram till att räcket ska förläggas 
ralct längs vägen. 

Upplysningar 
Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
Upplandsstiftelsen, 751 Uppsala, expedieras med delgivningskvitto och 
överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Bålsta SK - Skidor, Vetevägen 12, 74634 Bålsta 
Håbo kommun, gatu- och parkenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§ 62 Dnr 2017/00054 

Ansökan om förhandsbesked avslås gällande nybyggnad 
av två en bostadshus 
ÖVERGRAN 1:11 (Övergrans kyrkväg 5) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och milj önämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL, avslås för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Övergran l: 11. 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 480 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- situationsplan 

- Yttrande från Upplandsmuseet 

- Yttrande från sökande 

Skäl till beslut 

2017-03-27 

2017-03-08 

2017-03-27 

Åtgärden strider mot gällande områdesbestämmelser för Övergran och åtgärden 
bedöms inte uppfylla de krav som följer av 2 kap. l , 4, 6 §och 9 kap. 17 §och 31 
§ PBL, varför bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan om 
förbandsbesked ska avslås. 

Ärendet 

Ansökan har inkommit avseende förhandsbesked för nybyggnad av två stycken 
enbostadshus på fastigheten Övergran l: 11 inom område för Övergrans 
ornrådesbestämmelser. Ansökan avser två enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader på tomter om 1970 kvm respektive 2480 kvm med infart 
från Enköpingsvägen. Sökande avser att ansluta tomtema till kommunalt vatten 
och avlopp. 

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska förhandsbesked ges får en åtgärd om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det. 

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges får en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte stlider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och 8 kap. l §, 2 § fårsta stycket, 3, 6, 7, 9-1 1 §§, 12 § forsta stycket, 13, 17 och 
18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämrnelser. 
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~ ~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

HÅBO 
I<OMMUN 

Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

2 kap§ l 
Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmätrna och 
enskilda intressen. 

2 kap§ 4 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
:far mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt 
är lämplig för ändamålet. 

2 kap§ 6 
Ett bebyggelseområdes särskilda hist01iska, kulturhist01iska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

3 kap 6 § miljöbalken 
Områden som är av riksintresse får kulturmiljövården eller fri luftslivet ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kultunniljön. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område men inom Övergrans 
områdesbestämmelser, samt att området berörs av tiksintresse för rörligt friluftsliv 
och kultunniljövård. 

I översiletsplanen för Håbo kommun anges som mål att områdets värden för 
kulturmiljövården skall bevaras. Värdefulla gårds- och bymiljöer skall skyddas 
mot störande bebyggelse. 

Syftet med områdesbestämmelserna är att nuvarande markanvändning skall bestå 
och endast ett fåtal nya bostäder får tillkomma. Dessa skall byggas i anslutning till 
befintliga bostäder och bör föregås av en miljömässig konsekvensbedönming. Nya 
byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller läge och utförande. Ny 
bebyggelse skall placeras så att den ansluter till det närliggande 
bebyggelsemönstret eller placeras i lägen som liknar de traditionella tomtplatserna 
och ny bebyggelse skall utformas med hänsyn till områdets egenart. 

Syftet med att i områdesbestämmelser utöka lovplikten till i princip samrna nivå 
som gäller inom detaljplanelagda områden är att bevara helhetsintrycket av 
Övergrans kyrkby så som den i dag upplevs. Inom området förekommer 
bebyggelse av mycket olika ålder och utförande. Detrna bebyggelse skapar bilden 
av kyrkbyn som trots blandningen av olika byggnadsstilar ändå upplevs som en 
helhet. 

I kommunens kulturmiljöprogram för Övergrans by betonar man vikten av att 
helhetsintrycket av sockencentmm ska bevaras och värnas. Ny bebyggelse och 
förändringar av befintliga byggnader ska varsamt anslutas till bebyggelsemiljöns 
karaktär. Placering av bebyggelse på öppen åker- och ängsmark bör undvikas. Det 
är viktigt att den nuvarande markanvändningen med det öppna landskapet runt 
byn bevaras på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värden består. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot 
områdesbestämmelserna för Övergran. De nya tomtema är inte placerade så att de 
ansluter till bebyggelsemönstret eller placeras i lägen som liknar de traditionella 
tomtplatserna. Syftet med områdesbestämmelserna är att nuvarande 
markanvändning skall bestå, vilket bygg- och miljöförvaltningen bedömer frångås 
om förhandsbesked beviljas på platsen. Att placera ny bebyggelse på öppen åker
och ängsmark är något man ska vara väldigt restriktiv med för att kunna bevara 
det öppna landskapet runt byn. Att bevilja förhandsbesked på markerad plats gör 
att det öppna landskap som idag finns på platsen byggs bort. 

Yttranden 
För att kunna bedöma de miljömässiga konsekvenserna enligt 
områdesbestämmelserna har ansökan skickats på remiss till Upplandsmuseet De 
har också fått bedöma konsekvenserna för riksintresset avseende kulturmiljö. 
Upplandsmuseet har följande synpuukt: 

"Inga av tomtplatserna i närheten är traditionella, inte heller de två angränsande 
befintliga tomterna närmast Enköpingsvägen som liksom de nu föreslagna ligger 
på gammal åkermark. För karaktären i Övergrans kyrkby är det viktigt att 
bebyggelsen hålls samlad, och att gränserna mellan omgivande landskap och byn 
är så tydliga som möjligt. Det står också i kulturmiljöprogrammet att "ny 
bebyggelse på öppen åker- eller ängsmark bör undvikas". Mötet mellan det öppna 
jordbrukslandskapet och bybebyggelsen är viktig att vidmakthålla. Jag är alltså 
böjd att hålla med er om er bedömning, att tomtplatserna är mindre lämpliga ur 
kulturmiljösynpunkt.'' 

Bygg- och miljöförvaltningen har informerat sökande om att förva ltningens 
fårslag till beslut innebär ett avslag kopplat till de områdesbestämmelser som 
finns. Sökande delar inte bygg- och miljöfårvaltningens syn på ansökan och anser 
att de tilltänkta tomterna ansluter till kyrkbyns bebyggelsemönster och att husen 
kommer ha en byggnadsf01m i enlighet med merparten av husen i byn. Den mark 
som är tänl<t att ta i anspråk är enligt sökande ingen högproduktiv åkermark utan 
sandjord med låg avkastning. Han anser att husen uppfyller de prioriteringar som 
gäller får bostadsbebyggelse i Håbo kommun, att tomterna ansluter till ÖVlig 
bebyggelse och med närhet till kollektivtrafik. Med ovan nämnda skäl samt att 
den föreslagna placeringen inte stör "mötet mellan det öppna jordbrukslandskapet 
och bebyggelsen" önskar sökande ett positivt förhandsbesked. 

Yttrandet från sökande ändrar inte bygg- och miljöforvaltningens bedömning. 

Upplysningar 

Sökande uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre veckor från och med 
berörda tagit del av beslutet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Daniel Pettersson (C) anser att det borde finnas en lösning som möjliggör ett 
positivt forhandsbesked gällande nybyggnad av två enbostadshus på fastighet 
Övergran l : 11 ( Övergrans kyrkväg 5) och yrkar att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordforande frågar forst om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska behandlas idag. 

Ordforande frågar därefter om nämnden beslutar enligt förvaltningens forslag och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 

Daniel Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
P U L-skydd Bålsta, expedieras med 
mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

P U L-skydd Bålsta, expedieras med 
mottagningsbevis och överldagandehänvisning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§ 63 Dnr 2017/00042 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 
KATRINEDAL 3:38 (Biskops-Arnövägen 9) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL, beviljas för 
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Katrinedal3:38. 

2. A v giften för handläggningen av ärendet är 6 496 la i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

- situationsplan 

- Inlwmna synpunkter 

Skäl till beslut 

2017-01-13 

2017-03-22 

2017-03-13 

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

Ärendet 

En ansökan har inkommit för förhandsbesked gällande två tomter i Kattinedal. 
Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus. Tomtema kotnmer att bli cirka 
2 250 kvm styck och infa1t planeras från Katrinedalsvägen, non om de tilltänkta 
tomterna. 
Tomtema ligger även i ett område som har ett riksintresse för rörligt ftiluftsliv och 
bygg- och miljöförvaltningen har gjo1t bedönmingen att tomterna inte påverkar 
det rörliga friluftslivet negativt. Tomtema kommer att ingå i den sammanhållna 
bebyggelsen i Ringsta och ansluter sig väl till den befintliga bebyggelsen. 
Tomterna kommer att anslutas till den nya V A-ledningen till Biskops-Arnö. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Enligt översiktsplanen bör ny 
bebyggelse ansluta till befintligt bebyggelse samt att VA-frågan går att lösa 
tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse, vad gäller 
läge, fonn och utförande. 
Tomten ligger i ett område som har ett riksintresse för rörligt friluftsliv. 

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 j fråga om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Yttranden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter. Ett gemensamt yttrande 
med synpunkter har inkommit från Katrinedal3:57, 3: lO, 4:3 och 4:4. 
Yttrandet innehöll negativa synpunkter om infarten som, i förslaget skulle gå 
söder om de nya tomtema och Ringstavägen, skulle användas. 
Yttrandet delgavs sökanden som har flyttat infarten till norra sidan av tomterna 
istället och därmed inte kommer att använda Ringstavägen alls. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att sökanden tillgodosett yttrandet som 
inkommit genom att flytta infarten. 

Upplysningar 

En1igt 9 kap. 39 § plan och bygglagen, innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden 
får påbö1jas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

En1igt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
ett sätt som är lämplig med hänsyn stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt till 
möjligheterna att hantera avfal l. 

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 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 överidagan inlmmmit. 

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 
expedieras med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 
Sökande: 

Kopia av beslut till 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Granne: 

GralUle: 

Granne: 

Granne: 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-05-09 

Bygg- och miljönämnden 

§ 64 Dnr 2017/00053 

Bygglov för nybyggnad av lokaler för hantverksverksamhet 
BISTA 3:37 (Svärdvägen 2) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (20 l 0:900), 
PBL. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en cettifierad kontrollansvmi g. Som 
kontroi förslag till kontrollansvarig: 

4. A v giften för handläggningen av ärendet är l 08 403 la-onor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan och redovisning av kontrollansvarig 2016-12-22 

2016- 12-22 

2017-04-08 

2017-04-08 

2017-03-27 

2017-03-27 

- Plan-, fasad- och sektionsritningar 

- situationsplan 

- Markplanering 

- Verksamhetsheskrivning 

Tillgänglighetsutlåtande 

Skäl till beslut 

Den sökta åtgärden stämmer överens med de planförutsättningar som finns i 
området och bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap. 30 § PBL, varför bygg
och miljöförvaltningen föreslår att bygglov för nybyggnad av lokaler för 
hantverksverksamhet ska ges. 

Ärendet 

Ansökan har inkommit för nybyggnad av lokal för hantverksverksamheter såsom 
rörfirmor, ventilationsfirmor, byggnadssnickare och andra typer av hantverkare på 
fastigheten Bis ta 3 :3 7. Ansökan avser en byggnad i två våningar med en 
byggnadsarea på l 390 kvm och en bruttoarea på 2 781 kvm. Byggnaden uppförs 
med fasader i plåt med NCS 7502-B och med en takbeläggning i plåt, NCS 9000-
N. Byggnaden kommer ha en byggnadshöjd på 8,7 meter. In- och utfatt kommer 
att ske på Svärdvägen då det råder utfartsförbud på Dragrännan. I ansökan ingår 
även parkeringsplatser. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

22(25) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Planförutsättningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Fastigheten omfattas av detaljplan 220, Draget. Bestämmelserna innebär bland 
armat att marken rar bebyggas med småindustri, handel och kontor i högst två plan 
och att högsta exploateringsgrad är 50 procent av fastighetens area. 

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

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

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

Den sökta åtgärden stämmer överens med de planförutsättningar som finns i 
ormådet och därfår kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (20 l 0:900), P BL. Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att föreslagen 
åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Upplysningar 

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

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vurmit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. Åtgärden får dock inte påhöljas förrän bygg- och 
milj ö nämnden har lämnat startbesked. 

Sökande/bygghenen 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. 

Irman byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Om den lovgivna 
åtgärden påbörjas utan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. 

Telmiskt satmåd laävs i detta ärende. Byggnadsinspektör kallar till sammanträde. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum 

2017-05-09 

Dragrärman Fastighets AB, Ekvalla 2, 746 33 Bålsta, expedieras med 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning. 

Meddelande om beslutet per brev delges till 
Lagfarna ägare till angränsande fastigheter, expedieras med 
överklagandehänvisning 

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

Bygg- och miljönämnden 

§65 

Information 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00023 

l. Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Nöjd-Kund-Index, NK! 
Business Alliance, SBA har genomfort en servicemätning av fåretagares 
upplevelser av kommuners myndighetsutövning. Totalt 55 kommuner är med i 
jämforelsen. NK.I-undersökningen mäter servicenivån inom fem olika områden: 
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskyddsärenden och 
serveringstillstånd. Det samlade resultatet får Håbo kommun är ett NK.I på 72 
vilket är två skalsteg högre jämfört med föregående år. Bygglov och brandtillsyn 
har sjunkit jämfört med föregående år medan miljö- och hälsoskydd har ökat och 
visar ett NKl på 84 vilket är ett mycket högt resultat. 

studiebesöksdag den 13 juni 
Nämnden gör studiebesök i grannkommunen Enköping. Bygg- och 
miljöförvaltningens tjänstemän samt teknikforvaltningens chefer är inbjudna till 
heldagen. Ett mer detaljerat program skickas ut senare. 

Håbomässa 2017 
Fredagen den 12 maj och lördagen den 13 maj är det Håbomässa i ishallen i 
Bålsta. Håbo kommun, Håbomarknads AB och Håbohus kommer att finnas vid 
samma monter. 

Personalsituation på bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen har i nuläget åtta vakanser. Utöver de sex lediga 
platser som finns idag så avslutar nu även plan- och utvecldingschefen och mark
och exploateringsingenjören sina tjänster. Ett flertal kanaler har använts får att 
tillsätta platserna men det är svårrekryterat till fåljd av högt bebyggelsetryck och 
stor konlrunens om arbetskraften. I den rådande situationen ombeds alla i sin roll, 
inom Håbo kommun att uppfylla arbetsmiljöansvaret 
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