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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Kl. 18.45-21 .35, SkoklostetTurnmet, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke M årheden, (M), ordforande 
Sven Erkert (S) 
Inger Wallin (S) 
Daniel Pettersson (C), vice ordforande 
Kristian Leinonen (SD) 

Stefan Wallin (MP), ej närvarande 
Berit Skiöld (FP) 
Kurt Hedman (S) 

Anna-Karin Bergvall, fcirvaltningschef 
Klas Klass on, tf byggchef 
Marie Eidestedt, miljöchef 
Mats Ehrning fcirva ltn ingsekonom, § 66 och närvarande under presentationen om 
ekonomi 
Maria Sandgren, nämndsekreterare 
Frida Hall ing, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 65, 67 - 70 

Nils-Åke Mårheden och Inger Wallin 

2015-05-11 , Kommunhuset 

§§ 62 -85 



~HÅBO W KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

§ 62 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

§ 63 Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

§ 64 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 65 Bygg- och miljönämndens mål får 2016 

§ 66 Bygg- och miljönämndens delårsuppföljning mars 2015 

§ 67 Yttrande tilllänsstyrelsen angående anläggande av pir och flytbrygga på fastighet Bista 
16:1 i Håbo kommun, diarienummer 535-1296-2015 

§ 68 Övergran l: Il , strandskyddsdispens får ligghall får hästar 

§ 69 Kalmamäs l :2, strandskyddsdispens får vindskydd i naturreservat 

§ 70 Bista 16:1, strandskyddsdispens får väg och båtuppställning 

§ 74 

§ 75 

§ 76 

ggande om åtgärder av bristande avloppsan 

§ 78 r- fOrbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten, 

§ 79 förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

§ 81 

§ 82 

JUSTERARE 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Bygg- och miljönämnden 

§ 83 

§ 84 

§ 85 

olovliga byggnationer med sanktionsavgift och föreläggande av 

Bålsta l :671, bygglov får flerbostadshus (l lO lägenheter), "Glashustomten" 

Information från förvaltningen 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Protokollet är justerat. Justeringen har Lillkännagivits genom anslag 

Bygg- och mi ljönämnden 

201 5-05-05 

2015-05-J l 

_Koclf;;åb . ___ _ 
MLr?sandgi"Cit 

l 

Datum för 
ans lags nedtagande 20 15-06-01 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 62 

Fastställande av dagordning 

Utgår 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/1 

fåretäggande om återställning av brygga fårenat med vite. 

Rubriken ändras 

av bristande 

Ärende nr 28 

Introduktion kring verksamhetsområdet bostadsanpassning och 
tillgänglighet utgår och tas på nästa sammanträde. 

Därefter fastställdes dagordningen. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen efter 
ovanstående änchingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.316 
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Bygg- och miljönämnden 

BMN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 

BMN 2015/18 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Från och med 2015-03-24 till och med 2015-04-20 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöfcirvaltningen har enligt bifogad redovisning sammanställt 
de inkomna handlingar som inkommit till nämnden. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna handlingar 
som fårtecknas i protokoll av den 5 maj 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.31 7 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-04-24 

Bygg- och miljönämnden 

Inkomna handlingar 

Från och med 2015-03-23 till och med 2015-04-20 

POSTADRESS 
746 BO BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

l. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-03-24, 
Dnr: 205-192-15, angående anmälan om ändring av bilskrotnings
verksamhet. 
Beslut 
Länsstyrelsen avshiver ärendet från vidare handläggning. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-04-09, 
Dnr: 525-3854-14, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om upp
fårande a en 48 meter hög mast på fastigheten Bista 4:5, Håbo 
kommun, Uppsala län. 
Beslut: 
Länsstyrelsen anser att den 48 meter höga masten med tillhörande 
teknikbodar inte ska placeras närmare än 50 meter från fornlänming
en utan att tillstånd ges från Länsstyrelsen i enlighet med kulturmil
jölagens 2 kap. 12 §. 

3. Mark- och miljödomstolen, 2015-04-17, 
Mål nr M 5649-14, 
Överldagat beslut: 
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 2014-09-04 i ärende nr 505-
4722-14. 
Saken: 

-

.. 1·· gande att vidta åtgärd avseende en cistem på fas 
i Håbo. 

Domslut: 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

4. Mark- och miljödomstolen, 2015-04-14, 
Mål nr M 7064-14, återkallande av ST1 Svelige AB:s överidagande 
av beslut om föreläggande vid vite att förse oljeavskiljare med au
tomatisk avstängningsanordning, Bista 4:40, Dragrännan2A, Håbo 
kommun. 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

OR G. NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
w1vw.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

1 (3) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Slutligt beslut: 
Målet avskrivs 

5. Kommunfullmäktige, 2015-03-23 

Redovisning 
Protokollsdatum 

201 5-04-24 

KF § 21, beslut om justering av ordningen får inkallande av ersättare 
i styrelsen och nämnderna - mandatperioden 2015-2018. 

6. Kommunfullmäldige, 2015-03-23 
KF§ 15, beslut om mål får kommunfullmäktige perioden 2016-
2018. 

2(2) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 64 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/17 

Bygg- och miljönämnden har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordforande. Detta har nämnden gjort med stöd av en 
delegationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas till nämnden for att 
vinna laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-03-24 
till och med 2015-04-20. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 46 st 
Se bifogad delegationslista. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 12 st 
Se bifogad delegationslista. 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut, 9 st 
Delvis bifall: l st 
Avslag: 2 st 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de delegationsbeslut 
som fårtecknas i protokoll av den 5 maj 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.318 
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personuppgifter. 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/39 

Bygg- och miljönämndens mål för 2016 

Sammanfattning 
För innevarande år 2015 finns ett antal nämndmål antagna utifrån de tre mål 
som antagits i kommunfullmäktige och har gällt i några år. För perioden 
2016-2018 har kommunfullmäktige, 2015-03-23 § 15, fattat beslut om fyra 
målområden med tillhörande strategier. De mål som bygg- och 
miljönämnden vill lyfta upp som prioriterade infor verksamhetsåret 2016 
ska då ha dessa fyra målområden som utgångspunkt. 

De fyra målområdena ser ut som foljer: 

Attraktiva Håbo 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Hållbara Håbo 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Varje nämnd har i uppdrag att arbeta fram egna måldokument, som ska 
innehålla nämndens egna prioriterade mål och åtgärder fOr att bidra till att 
nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. 

Avsikten är att samtliga nämnders mål in for verksamhetsåret 2016 ska 
behandlas samtidigt som kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens 
budgetramar den 15 juni 2015. 

Bygg- och miljöforvaltningen har tagit fram forslag till mål for 2016. Detta 
har gjmt dels med utgångspunkt från årets mål dels med beaktande av de 
fyra nya målområdena som kommunfullmäktige lagt fast. All personal har 
varit delaktiga i att identifiera inom vilka områden forvattningen i nuläget 
bäst kan bidra inom de fyra övergripande målotm·ådena. Förslaget till 
nämndmål har också tagits fram i nära samarbete med ordforande. 

Det finns mål inom tre av kommunfullmäktiges målområden. Vad gäller 
målet om sund ekonomi sätter bygg- och miljönämnden inget eget 
nämndmåL Förslaget i sin helhet framgår av bilaga. Där återfinns också 
kommunfullmäktiges fyra målområden med tillhörande strategier. Till 
tjänsteskrivelsen bifogas även den modell for målstyrning som gäller i Håbo 
kommtm, daterad 2012-09-21 . 

Samtliga fOrslag till mål kan forvaltningen arbeta med inom ramen for 
forvaltningens kommande budgetram. Det finns dock en aktivitet inom 
ramen for mål 5, "stödja en effektiv och balanserad forvaltning av natur
och vattenresurser", som är beroende av ökad budgetram. Det handlar om 
aktiviteten att öka tillsynstakten gällande enskilda avlopp, som är kopplat 
till att det samtidigt i budget ges möjlighet till en ny tjänst fOr att bedriva 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.319 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/39 

tillsyn inom enskilda avlopp. Om inte det ekonomiska utrymmet ges kan 
inte heller aktiviteten genomfåras. Det finns dock andra aktiviteter som låter 
sig göras inom samma mål. 

Bygg- och miljöfårvaltningen gör bedömningen att fårslaget till mål får 
verksamhetsåret 2016 är väl underbyggt och beaktar hur nämnden på bästa 
sätt kan bidra till måluppfyllelse får kommunfullmäktiges mål. Mot den 
bakgtunden fareslår fårvattningen bygg- och miljönämnden att godkänna 
fårslaget till mål får verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 

Förslag till mål får bygg- och miljönämnden under verksamhetsåret 
2016 

Modell får målstyrning 2012-09-21 

Tjänsteskrivelse 2015-05-05 

Beslut 

l . Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna fårslag till mål får 
verksamhetsåret 2016 i enlighet med bilaga. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Bygg- och miljöfårvaltningen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 

JUST$ RARE ) 

MM lchl l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall 
Förvaltningschef 

Datum 

2015-05-05 

MÅL 2016 för bygg- och miljönämnden 

Attraktiva Håbo 
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med godaförut
sättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med 
andra aktörer stärker känslan av H åbo kommun som en bra plats for bo
ende, arbete och besök. 
För att bli attraktiva Håbo ska vi 

Skapa forutsättningar for fler bostäder och ett varierat näringsliv. 
stimulera möjligheter till meningsfull fritid for alla. 
Öka samarbetet med olika aktörer for forbättrad infrastruktur och 
kollektivtrafik. 
Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

Bygg-och miljönämndens mål 2016 

l Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärk
sammar kulturvärden. 

Nyckelindikator 
Kontrollera genom stickprov att besluten om bygglov, 
forhandsbesked och remissvar eftersträvar goda estetiska 
och arki tektoniska miljöer samt beaktar kulturvärden. 
Antal genomforda aktiviteter utifrån kulhumiljöpro-
grammet. 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VIIXEL 
01 71-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

Måltal2016 
100 % 
Dvs i alla ären-
den 
3 st 

E-POST 
kommun@habo.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Datum 

2015-04-28 

Vi ska utveckla våra tjänster utifi·ån håbobornas behov. Kraven på innehåll 
och kvalite på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är be
gränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga 
forbättringar är en ledstjärna i alla våra verksamheter. 
För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

• Utveckla vår medborgardialog får ökad delaktighet och kunskap om 
kommunens verksamheter. 

• Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engage
mang. 

• Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och 
fårtydliga arbetet med ständiga fcirbättringar. 
Förbättra våra resultat genom attjärnfåra oss med andra kornollmer 
och verksamheter får att identifiera fcirbättiingsområden. 

Bygg-och miljönämndens mål2016 

2 Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i 
god dialog tillsammans och gentemot invånare och företagare. 

Nyckelindikator Måltal2016 
Medarbetarna trivs och kan rekommendera andra att ar- 100% 
beta i verksamheten. (Mätning görs genom medarbetar-
enkät). 
Andel inkomna ansökningar via e-tjänsten Mitt Bygge. 25% 
Antal kartlagda processer med åtfciljande digital ärende- 4 st 
handläggning inom bygglov. 

3 Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

N)'ckelindikator Måltal2016 
Nöjd-Kund-index (NKI-enkät genomfors) 67 

NK I-index 

Rättssäker handläggning. (Alla beslut ska hålla vid 100 % 
prövning). 
Öppet Hus på bygglov 4 
Utveckla kontaktcenters stöd inom fårvattningens an- 4 
svarsområden. Höja kunskapen. Utbildningstillfå llen 

Andel genomfcirda aktiviteter gä llande fårvattningens 100 % 
del i handlingsplanen får Förenkla Helt Enkelt. 

2(4) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Hållbara Håbo 

Datum 

2015-04-28 

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. 
Kommande generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och ut
veckla kommunen. 
För att bli hållbara Håbo ska vi 

• Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 
• Simpa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna 

bidra till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 
• Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

Bygg-och miljönämndens mål2016 

4 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. 

Nyckelindikator Målta12016 
Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor. (Fem 5 st 
st deltar i utbildningstillfållen). 
Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del 100 % 
i handlingsplanen för kommunens miljöstrategi. 
Antal nya "godkända" enskilda avloppsanläggningar. 50 st 

5 Främja en bättre inomhusmiljö inom försko le- och skolloka
ler genom ökad samordning mellan bygglov och miljö. 

Nyckelindikator Måltal2016 
Stötta verksamheter och fastighetsägare med att upprätta 5 
plan för egenkontroll enligt miljöbalken. (Utbildningsin- Antal nya planer 
satser behövs.) för egenkontroll 

Inför ti llsyn enligt miljöbalken inom energiområdet 100 % 
kopplat till energieffektivisering. Ska med i tillsynspla- Med i planen. 

nen 2016. 

6 Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

Nyckelindikator Måltal2016 
Antal hushäll som antar erbjudandet om att mäta radon- 20 st 
halten till rabatterat pris där dokumentationen delges för-
vattningen, vilket ger ökad kunskap. 

3(4) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-28 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
H åbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten 
ska inte höjas och bör vara i nivå medjämförbara kommuner i Mälardalen. 

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent 
av skattenettot 

• Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kost
nader, ska vara egenfinansierade. 

• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i fårsta hand använ
das till att minska kommunens skuldsättningsgrad. 

• Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt över
skott till kommunen. 

Bygg-och miljönämndens mål 2016 

Bygg- och miljönämnden sätter inget mål inom målområdet mot bakgrund 
av att kommunfullmäktiges mål främst handlar om övergtipande ekonomi. 
För nämnden är det redan självklart att bidra med att tillse att lagd budget 
kan irmehållas. För personalen är det också självklart att vara ekonomiskt 
medveten. Inom ramen för nämndmålen inom kvalitativa och effektiva 
Håbo ryms även ekonomiska aspekter. 

4(4) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/4 

Bygg· och miljönämndens delårsuppföljning mars 2015 

Sammanfattning 
Förutsättningarna får delårsuppfoljning per sista mars är att fo lja upp 
driftbudget, investeringsbudget och volymmåtten. Då bygg- och 
miljönämnden inte har någon investeringsbudget så finns inte heller något 
att redovisa. 

Fokus är alltså på driftsbudgeten och volymmåtten. Utfallet per sista mars 
redovisas och en prognos får utfallet per sista december lämnas. 

I denna uppfoljning görs ingen uppfoljning vad gäller nämndmålen och dess 
måluppfyllelse. I korthet kan det dock konstateras att det inte finns något 
idag som pekar på svårigheter att ldara mål uppfyllelsen. Vid delårsbokslutet 
per augusti månad kommer måluppfyllelsen närmare att redovisas. 

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 
2015, se bilaga. Detta har gjotis i enlighet med anvisningarna från 
kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från utfallet per sista mars lämnas 
prognosen att bygg- och miljönämnden väntas hålla budget i balans. 

Värt att notera är att de intäktsposter som är svårast att bedöma vad gäller 
troligt årsutfall är intäkterna for bygglovsärenden och karttjänster. Båda 
områdena visar forvisso relativt höga nivåer redan i mars månad. Den 
kostnadspost som är svårast att bedöma är bidragen for bostadsanpassning, 
men det finns inget där i nuläget som pekar på avvikelse. 

Beslutsunderlag 
-Delårsuppfoljning mars 2015 for bygg- och miljönämnden 
-Tjänsteskrivelse 2015-04-23 

Beslut 

l . Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av delårsuppfoljning 
for mars 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Bes l utsexped ieri n g 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöforvaltningen 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Förval t ni ngsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.320 
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Delårsuppföljning mars 2015 

Bygg- och miljönämnden 



1 Sammanfattning 

Förutsättningarna for delårsuppföljning per sista mars är att en prognos for helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budget ska kommenteras av förvaltningen. 
Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per3 1 mars 2015 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en analys utifrån faktiskt utfall och 
bedömningen av prognos for årsutfallet är att verksamheten kommer att kunna bedrivas 
inom lagd budget. 

Det är forvisso relativt tidigt på året då bara tre månader har förflutit, men det finns 
ändå inget som for närvarande sticker ut som avvikande eller uppseendeväckande. 

Värt att notera är att de intäktsposter som är svårast att bedöma vad gäller troligt 
årsutfall är intäkterna for bygglovsärenden och karttjänster. De är båda beroende av hur 
mycket det byggs i kommunen. Utfallet per sista mars visar att bygglovsintäkterna 
motsvarar 25 %av årets intäkter, medan intäkterna från karttjänster redan ligger på 
37%. 

Den kostnadspost som är svårast att bedöma är bidragen för bostadsanpassning. Nivån 
på faktiskt årsutfall beror helt på antalet ärenden som inkommer och vilka åtgärder som 
det handlar om. Utfallet per sista mars pekar dock inte på någon tendens som tyder på 
avvikelse. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Miljöavdelningen 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 85 95 13 8 95 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 20 22 3 3 22 

Antal inspekterade enski lda 63 o o o o 
avloppsanläggningar 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 24 50 5 10 50 

Antal ärenden per handläggare 163 160 52 52 160 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 97 90 92 92 90 
veckor (%) procent 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom 93 90 88 83 90 
en vecka (%) procent 

Handläggningstid för tillstånd till enskilt avlopp 14 5 14 
(dagar) 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 14 1 14 
(dagar) 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hm många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 
kommun fitms totalt 120 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn över. 
De flesta anläggningarna får tillsynsbesök vmje år men mindre anläggningar med 
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mindre risker får tillsyn med glesare intervall. Under 2015 planeras det för att 95 
livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) 
anläggningar som rar tillsyn under året. I Håbo kommun finns l O st tillståndspliktiga 
samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. De verksamheter som innebär 
störst tisk ur miljösynpunkt får tillsynsbesök valje år och vissa verksamheter med 
mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2015 planeras att totalt 22 st 
tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga verksamheter ska få tillsyn. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

De senaste årens tillsyn av äldre avloppsanläggningar har medfört många krav på att 
anläggningar behöver göra om. Under 2015 avsätter miljöavdelningen samtliga resurser 
kring enskilda avlopp till att handlägga tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta 
innebär att ingen tillsyn av äldre enskilda avloppsanläggningar sker under 2015. 

Antal nya ensldlda avloppsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många nya enskilda avloppsanläggningar som görs varje år. 
Miljöavdelningens tillsyn på äldre avloppsanläggningar resulterar i krav på att 
anläggningar måste göras om och nya tillståndsansökningar genereras. 
Miljöavdelningen räknar med att för 2015 ta in fler tillståndsansökningar än tidigare år. 
Redan under första kvartalet har antalet tillståndsansölmingar ökat. 

Antal ärenden per handläggare 

Under årets första kvartal påbörjades i genomsnitt 52 nya ärenden per handläggare. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 veckor(%) procent 

Detta nyckeltal visar hur stor andel inspektionsrapporter som fårdigställs samt skickas 
ut till verksamhetsutövaren inom tre veckor efter inspektionstillfållet. Under första 
kvaralet har 92 % av avdelningens inspektionsrapporter skickas ut inom 3 veckor. 

Andel återkopplade ldagomålsärenden inom en vecka(%) procent 

Detta nyckeltal visar i hur stor andel utav miljöavdelningens ldagomålsärenden som den 
klagande får återkoppling på hur ärendet kommer att handläggas samt den utpekade 
störningskällan kontaktats inom en vecka efter att klagomålet inkommit. Under första 
levatia l et har denna återkoppling skett i l O av 12 ärenden. I två ärenden kontaktades inte 
störningskällan inom en vecka då det rörde sig om nedshäpningsärenden som inlwm på 
vintern och den misstänkta nedskräpningen låg under snön. 

Handläggningstid för tillstånd till enskilt avlopp (dagar) 

Detta nyeleetal visar den genomsittliga handläggningstiden för en tillståndsansökan för 
ett nytt enskilt avlopp. Med handläggningstid menas tiden från att en komplett ansökan 
har inkommit till att ett tillståndsbeslut har fattats. Laghavet är att detta ska ske inom 
sex veckor. Under första levatiaJet 2015 var miljöavdelningens genomsnittliga 
handläggningstid fem dagar. 
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Handläggningstid för tillstånd till värmepump (dagar) 

Detta nyck:etal visar den genomsittliga handläggningstiden får ett värmepumpsärende. 
Med handläggningstid menas tiden från att en komplett ansökan har inkommit till att ett 
tillståndsbeslut har fattats. Laglo-avet är att detta ska ske inom sex veckor. Under fårsta 
kvmtalet 2015 inkom bara två vätmepumpsansökningar vilka handlades på en dag. 

2.2 Byggavdelningen 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 
Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 100 77 37 21 85 

Produktivitet, st (besluUårsarbetare) 76 40 28 9 40 

Handläggningstid, veckor 3,8 4 3 3,7 4 

Kundnöjdhet, NKI-index 61 65 o o 65 

Antal beslut, st 342 320 41 45 320 

Antal överklagade beslut, st 7 5 o o 5 

Tillsyn externinitierad 10 15 3 3 15 

Produktivitet, st (ansölmingar/årsarbetare) 

Från och med januari 2015 definieras beräkningssättet får årsarbetare på ett nytt sätt 
(enligt Bygglovalliansens modell), vilket medfår att det fortsättningsvis blir andra och 
lägre nyckeltal än tidigare. Jämförbarheten bakåt minskar. För 2015 är det 5,2 
årsarbetare istället fOr Je 3,0 som använts tidigare. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Här återfinns alla bygglovrelaterade beslut, men också de nya startbeskeden får 
anmälnings p liktiga Attefallsåtgärder. 

Handläggningstid, veckor 

Många enklare ärenden ligger på ci rka två veckors handläggning medan mer 
komplicerade ärenden kan ta upp till sju veckor. Nämndärenden kan ibland ta längre tid 
än så. Genomsnittlig handläggningstid är får närvarande 3,7 veckor. 

Kundnöjdhet, NKJ-index 

Kundnöjdhet anges som ett nöjd-kund-index, NIG-tal, där 100 är högsta betyg. Håbo 
kommun deltar i en servicemätning som genomfårs via Stockholm Business Alliance, 
SBA. Det är såväl företag som privatpersoner som ingår i undersökningen. För 2014 
blev NKI 61 får bygglovverksamheten. Förbättringen från 2013 är dock stor, då NIG 
låg på 53. Kundnöjdheten har därmed ökat markant. 

Antal överklagade beslut, st 

Fram till och med mars månad har inget beslut blivit överldagat. 

Tillsyn externinitierad 

Ett mått på den externinitierade tillsynen är den totala mängden ärenden under ett år. 
Under 2014 var det ett tiotal tillsynsärenden med mycket varierande handläggningstid 
från ett par veckor till några månader. Flera tillsynsärenden innebär uppföljning av 
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olovligt byggande som leder till beslut om bygglov i efterhand med sanktionsavgifter. 
Sanktionsavgiftema är ett hårt slag får den som drabbas av det och bygglovavdelningen 
arbetar därfår proaktivt med att informera om vikten av att fålja PBL:s regelverk där 
bygglov och startbesked måste finnas innan bygget kan påhöljas. Det kan befaras att det 
blir en viss ökning av tillsynsärenden framöver med anledning av de nya bygglovfria 
åtgärderna som innebär att stöne enskilda byggrätter medges i strid med gällande 
detaljplan. Fram till och med mars månad är det tre ärenden som inkommit som externt 
initierade tillsynsärenden. 

2.3 stab 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Bostadsanpassning, kr/invånare 111 117 11 28 117 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Infår verksamhetsåret 2015 har verksamheten givits resmsfårstärkning om 150 tkr och 
budget ligger därmed på 117 kr per invånare, vilket ger relativt goda fårutsättningar att 
klara en fårväntad ökning av bidragsärenden. Utfallet per sista mars ligger inom 
fårväntad nivå, och får närvarande finns inget som signalerar annat än att budget kan 
hållas. 
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3 Driftsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

Utfall 
Budget 

Bokslut Budget Prognos - Not 
2014 2015 

mars 
2015 avvik el 

2015 se 

Bygg- och miljönämnd -1 78 -206 -46 -206 o 
Nämndsadministration -34 -86 -10 -86 o 
Summa politisk verksamhet -212 -292 -56 -292 o 
BMF-stab -1 239 -1 726 -335 -1 726 o 
Bostadsanpassning -2 787 -2 970 -702 -2 970 o 
Mät, kart och GIS -1 645 -2 124 -41 9 -2 124 o 
Summa stab -5 671 -6 820 -1 456 -6 820 o 
Byggavdelningen -1 346 -1 107 -187 -1 107 o 
Miljöavdelningen -2 012 -2 258 -716 -2 258 o 
Summa Bygg- och miljönämnden -9 241 -10 477 -2 415 -1 o 477 o 

Intäkter och kostnader 

Verksam Bud g Bud g Bud g Utfall Utfall Utfall Progn Progn Pro g n 
het Intäkt Kostn SA lnt Kostn SA lnt Kostn Netto 

Nämnden o 292 -292 o 57 -57 o 292 -292 

stab o 1 726 -1 726 o 335 -335 o 1 726 -1 726 

Bostads- 1 2 971 -2 970 o 702 -702 1 2 971 -2 970 
an p 

Mät, kart 790 2 914 -2124 292 711 -419 790 2 914 -2124 
&GIS 

Bygg avd. 3 271 4 378 -1 107 827 1 013 -186 3 271 4 378 -1 107 

Miljöavd. 1 357 3 615 -2 258 65 781 -716 1 357 3 615 -2 258 

Summa 5 419 15 896 -10 477 1 184 3 599 -2 415 5 419 15 896 -10 477 

Nämnden har ingen investeringsbudget och därmed ingen sådan att följa upp. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN § 67 BMN 2015/40 ECOS 2015-000085 

Yttrande till länsstyrelsen angående anläggande av pir och 
flytbrygga på fastighet Bista 16:1 i Håbo kommun, diarienummer 
535-1296-2015 

Ärendet 
Miljöskyddsenheten, vid Länsstyrelsen i Uppsala län, har i remiss med 
diarienummer 535-1296-2015 inkommit med begäran om yttrande angående 
vattenverksamhet på fastighet Bista 16: l till Kommunen. Remissen inkom 
till bygg- och miljönämnden den lO mars 2015. 

Bista Mälarstad AB anmäler att en pir och en flytbrygga om 90 
kvadratmeter (6,2 meter x 15 meter) ska anläggas i anslutning till idag 
canlagd väg på fastigheten Bi sta 16: l. 

Botten beskrivs vara av sand och lera. Vidare infmmerar företaget i anmälan 
att ej grumlande åtgärder kommer att vidtas under perioden l april till 31 
maJ. 

Senaste datum för yttrande var den 31 mars. Bygg- och miljönämnden har 
fått lov av länsstyrelsen att inkomma med yttrande efter nämndens 
sammanträde den 5 maj. 

Strandskyddsdispens 
Bygg- och miljönämnden har mottagit ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna på fastighet Bista 16: l. Sökande är Bista 
Mälarstad AB. Bygg- och miljönämnden kommer att ta beslut i ärendet 
under nämndens sammanh·äde den 5 maj. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Uppsala läns remiss med diarienummer 535-1296-2015 
och rubrik begäran om yttrande angående anläggande av pir och 
flytbrygga på fastighet Bis ta 16: l i H åbo kommun inkommen till bygg
och miljönämnden 2015-03-1 O. ' 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att yttra sig enligt bilagd skrivelse. 

Motivering 
Bygg- och miljönämnden villlämna yttrande tilllänsstyrelsen i remitterat 
ärende med diarienummer 535-1296-2015 genom att lämna kommentarer i 
bilagd slcrivelse med datum 2015-04-23. 

Bilaga 
- Shivelse till Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.321 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 67 

Beslutsexpediering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/40 ECOS 2015-000085 

Lä sen i Uppsala län, Miljöskyddsenheten, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.321 



rn1 HÅBO te' KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljöavdelningen 

SKRIVELSE 
Datum 

2015-04-23 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

-ten 

Yttrande angående vattenverksamhet i form av anläggande av 
pir och flytbrygga på fastighet Sista 16:1 i Håbo kommun, 
diarienummer 535-1296-2015 

Bygg- och miljönämnden vill i ärende med länsstyrelsens diarienummer 
535-1296-2015 angående anmälan om vattenverksamhet på fastighet Bista 
16: l i Hå bo kommun lämna följ ande kommentarer. 

Ansökan 
Informationen i anmälan anses i stort vara otillräcklig. För att möjliggöra en 
bedömning av lämplig utformning av vattenverksamheten och nödvändiga 
skyddsåtgärder under anläggandet vore det positivt med någon form av 
inventering av och omkring den botten och strandkant som kommer att 
påverkas av vattenverksarnheten. En sådan inventering skulle också kunna 
ligga till gnmd for bedömningen av om det är lämpligt att utföra anmäld 
vatten verksamhet. 

Miljöavdelningen har inte tillgång till någon undersökning av 
bottenförhållandena vid fastigheten, men vill ändå framföra att vissa 
fömtsättningar for habitat for småsvalting noterats i en 
naturvärdesbedömning utförd av AquaBiota under 2014 i Kalmarviken 1• 

Miljöavdelningen skulle också önska en riskbedömning av den planerade 
verksamhetens påverkan på berö1t vatten- och strandområde. 

Naturvärden 
Småsvaltingen är rödlistad och idag endast känd från Mälaren och 
Bottenviken i Sverige. 

Kommunfullmäktige i Hå bo kommun antog den 28 februari 20 l O en 
naturvårdsplan for kommunen. Naturvårdsplanen utgör kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljövärdena i Håbo kommun, utifrån 
sociala, ekologiska, geologiska, kulturhistoriska, estetiska, pedagogiska och 
vetenskapliga aspekter. Planen består av två delar där den forsta (A) är 
själva plandelen medan den andra (B) utgör en beskrivande inventeringsdeL 
Plandelen omfattar mål och strategier och en av de övergripande 
planeringsinriktningarna är att bevara och utveckla naturvärdena. 
Inventeringsdelen innehåller en utförlig faktaredovisning och 

1 Bilaga ti ll anmälan om vattenverksamhet, Länsstyrelsens i Uppsalas ärende med 
diarienummer 535- 1406-201 5. 
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HÅBO 
SKRIVELSE 

KOMMUN 

dokumentation med dels en översikt av naturförutsättningama, dels en 
detaljerad beskrivning av olika objekt inom de olika karaktärsområdena. I 
denna del beskrivs småsvalting. Miljöavdelningen vill också upplysa om 
Naturvårdsverkets rapport 5499 Uuli 2005) Atgärd::.programför bevarande 
av småsvalting (Alisma wahlenbergii) . 

I ovan nämnd inventeringsdel beskrivs bäcluavinen ( objektsnummer 11) 
som följer fastighetens (Bista 16:1) gräns. Huruvida den anmälda 
vattenverksamheten och framtida verksamhet på fastigheten kan påverka 
bäckravinen i någon mening kan miljöavdelningen inte bedöma. 
Beshivningen av bäcluavinen biläggs den här skrivelsen. 

Förorenad mark 
Under länsstyrelsens MIFO- metodiksarbete riskklassades samtliga kända 
deponier i kommunen under åren 2005/2006. På fastigheten Bista 16: l 
riskidassades två deponier varav en är belägen i närhet till den anmälda 
vattenverksamheten. Deponin utreddes vidare 2011 under en så kallad fas-2 
undersökning enligt MlFO-metodiken och rislddassades därefter i riskklass 
3. 

Miljöavdelningen anser att en riskbedömning av föroreningspåverkan 
alternativt att en miljöteknisk undersökning av strand- och vattenområdet 
(sediment) kan vara nödvändig med anledning av den befintliga deponin. 

Återkom gärna tillmiljöavdelningen om ni vill ta del av rapporten från ovan 
nämnda undersölming. 

I stort är fastigheten en industrifastighet där främsta verksamheten varit 
betongvarutillverkning från 1960-talet. Någon rislddassnjng av byggnaderna 
och marken på fastigheten utöver de två deponiema har inte skett. 

Nils-Åke Mårheden 
Bygg- och miljönämndens ordförande 

Bilagor 
Flygfoto (20 13) strandlinje 
Foton frånmiljöavdelningens platsbesök den19mars 2015 
Utdrag ur Håbo kommuns naturvårdsplan; objektsnununer 11 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/40 

Övergran 1:11, strandskyddsdispens för ligghall för hästar 

Ärendet 

Ägaren till Övergran l : Il har ansökt om dispens från strandskyddet för att 
bygga en ligghall (vindskydd) för utegående hästar i en beteshage strax öster 
om Övergrans kyrka, ca 250 m från Mälarens strand och 6 km från Bålsta 
tätort. Ligghallen är ett krav för att upprätthålla beteshagar för hästar som i 
sig är en viktig del i landskapsvården utmed Mälarens stränder. Byggnaden 
avses uppföras i plåt med sadeltak, öppna gavlar och täcka en yta av ca l 00 
m2

. Underlaget i hallen ska utföras som en plan yta förstärkt med bärlager 
och grus som är packat men delvis genomsläppligt. Bygglov söks för 
åtgärden. 

Förutsättningar 
För området gäller områdesbestämmelser och omfattas av strandskydd med 
300 meter på land och l 00 meter i vatten. Områdesbestämmelserna innebär 
bland annat att byggande av ekonomibyggnad för jordbtuket är 
bygglovpliktig 

Samråd 
Samråd har skett med miljöavdelningen i detta ärende. Miljöavdelningen 
har lämnat synpunkter på risken av att en eventuell gödselhantering kan 
påverka grund- och ytvatten och överföras till Mälaren. I kontalet med 
sökanden har fi:amkommit att denna risk är mycket liten eftersom hästama 
inte använder hallen särskilt frekvent, hallen hålls under uppsikt med avsikt 
att den ska hållas fri från gödsel och andra föroreningar samtidigt som 
underlaget utförs hårdgjort så att en eventuell infiltration fördröjs. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Området används idag som betesmark för frigående hästar och byggande av 
ligghall medför ingen större förändring av markens användning. Funktionen 
ligghall kan betraktas som en ordinär ekonomibyggnad for jordbrukets 
behov och medför inte att allmänhetens eller rörliga friluftslivet begränsas. 
Inga kända naturvärden finns i områdets närhet. Strandskyddet syfte bedöms 
därmed vara tillgodosett. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-27 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.322 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 68 BMN 2015/40 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Dispens från sh·andskydd beviljas enligt miljöbalkens 7 kap 18 § b och 
c, för uppförande av ligghall för hästar enligt bifogade karta. Som 
särskilda skäl har angetts att det är en byggnad som behövs som stöd för 
den landskapsvård som bedrivs i form av djurbete utmed Mälarens 
stränder. Åtgärden bedöms vara förenlig med strandskyddets syfte. 

2. A v giften för prövning av strandskyddsdispens fastställs till 4 895 kr 
enligt beslut av kommunfullmäktige och faktureras separat. 

Motivering 
Åtgärden medför inte någon begränsning för områdets användning för det 
rörliga fuluftslivet. De särskilda skälen i miljöbalkens 7 kap 18 § b och c 
bedöms vara uppfyllda och syftet med strandskyddet vara tillgodosett. 

Villkor 
Området ska vara allmänt tillgängligt. 

Beslutsexpediering 
Sökanden 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Håbo kommun, miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Mtt IJb l 
Nr 201 5.322 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/40 

Kalmarnäs 1 :2, strandskyddsdispens för vindskydd i 
naturreservat 

Ärendet 
Upplandsstiftelsen planerar att bygga ett vindskydd i naturreservatet 
Kalmarnäslandet vid Vattunöden nära Mälaren ca 6 km väster om Bålsta 
tätort som en del av lägerplatsen får naturskolan. Vindskyddet kommer att 
underlätta användningen av lägerplatsen får undervisning och andra 
aktiviteter. Vindskyddet planeras uppfåras med ett pulpetfotmat tak av plåt 
och tre väggar av trä med fasta sittbänkar. Bygglov söks samtidigt får 
vindskyddet. Åtgärden kräver dispens från reservatsfåreskrifterna och 
hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Förutsättningar 
Området omfattas av strandskydd med 300 meter på land och l 00 meter i 
vatten. Vindskyddet placeras ca 130m från Mälarens strandlinje. 

Samråd 
Samråd har skett med miljöavdelningen i detta ärende. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Eftersom anläggningen till sin funlction är avsedd att främja det rörliga 
friluftslivet och utfOrs med minimal påverkan på naturmiljön och reservatets 
kärnområde bedöms strandskyddet syfte därmed vara tillgodosett. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Dispens från strandskydd beviljas enligt miljöbalkens 7 kap 18 §b och 
c, får byggande av vindskydd enligt bifogade karta. Som särskilda skäl 
har angetts att det är en åtgärd som främjar det rörliga friluftslivet. 

2. Avgiften får prövning av strandskyddsdispens fastställs till4 895 kr 
enligt beslut av kommunfullmäktige och faktureras separat. 

Motivering 
Åtgärden främjar det rörliga friluftslivet. De särskilda skälen i miljöbalkens 
7 kap 18 § b och c bedöms vara uppfyllda och syftet med strandskyddet vara 
tillgodosett. 

Beslutsexpediering 
Sökanden 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Uppsala län och Håbo kommun, miljöavdelningen 
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Sista 16:1, strandskyddsdispens för väg och båtuppställning 

Ärendet 

Ägaren till Bista 16: l har ansökt om dispens från strandskyddet får en 
upptagningsramp med flytbrygga, transportväg och ytor får uppställning av 
båtar på delar av St Eriks fabriksområde utmed Kalmarleden ca 3 lan söder 
om Bålsta Centrum. Sökanden avser att inom delar av det gamla 
fabriksområdet starta en verksamhet får att erbjuda upptagning, 
vinterservice och förvaring av större motorbåtar som en kommersiell 
verksamhet i anslutning till Mälarens vatten. Uppställningsplatsen ordnas i 
två delar på delvis befintlig hårdgjord mark öster om befintlig 
fabriksbyggnad och nyanlagd yta på befintlig naturlig gräsyta närmare 
vattnet. Förbindelse med nuvarande hallbyggnad via uppställningsytorna 
och den planerade upptagningsrampen ordnas med en transportväg genom 
att bredda och fårstärka en befintlig traktorväg. 

Förslag till upptagningsramp har anmälts till Länsstyrelsen i Uppsala som 
verksamhet i vatten. Det aktuella området utgörs av delvis natmmark i 
forma av öppen gräsbevuxen mark, hårdgjorda ytor och fyllnadsmassor av 
industrideponi. 

Förutsättningar 
Hela det gamla fabriksområdet ligger utanfår detaljplan men omfattas av 
strandskydd med 300 meter på land och l 00 meter i vatten. 

Samråd 
Samråd har skett med miljöavdelningen i detta ärende. Miljöavdelningen 
har lämnat synpunkter på den sökta åtgärdens eventuella påverkan av 
befintlig men nedlagd deponi. 

Bygg- och miljöföJValtningens bedömning 
Dispensen avseende brygga och upptagningsramp hanteras i ett särskilt 
beslut for att avvakta anmälningsärendet får vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen. Detta beslut gäller dispens får uppläggningsplats får tyngre 
motorbåtar och tillhörande transportväg. 

Området har under lång tid utgjort en del av ett inhägnat fabriksområde och 
har därmed inte varit ti llgängligt for rörligt friluftsliv. 

Deponiområdet är översiktligt undersökt och har klassats i riskklass 3 enligt 
MlFO-metodikens fas 2. vilket innebär en måttlig risk. Risken får att 
belastningar och rörelser på deponin kan orsaka ökad fårorening i 
grundvatten och påverkan på Mälaren bör utredas och bedömas. 
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Detta innebär att beslutet om dispens forenas med villkor om att en 
saktumnig riskbedömning ska göras med forslag på eventuell stabilisering 
av hårdgjorda ytor med krav på uppfoljning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Dispens från strandskydd beviljas enligt milj ö balkens 7 kap 18 § b och 
c, for uppställningsplats för båtar med tillhörande transportväg enligt 
bifogade katia. Som särskilda skäl har angetts att det är en anläggning 
som behöver ligga vid vatten och att behovet inte kan tillgodoses utanfor 
strandskyddat område. Åtgärden bedöms vara forenlig med 
strandskyddet syfte. 

2. A v giften for prövning av strandskyddsdispens fastställs till 4 895 kr 
enligt beslut av kommunfullmäktige och faktureras separat. 

Motivering 
Landområdet är av begränsat intresse for det rörliga friluftslivet och har inga 
höga naturvärden. De särskilda skälen i miljöbalkens 7 kap 18 § b och c 
bedöms vara uppfyllda och syftet med strandskyddet vara tillgodosett. 

Villkor 
Området ska vara allmänt tillgängligt. 

Åtgärden får inte på böljas forrän en utredning om risken for fororening från 
deponin av underliggande maridager och hydrologi har utfarts och godkänts 
av miljöavdelningen. 

Beslutsexpediering 
Sökanden 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Håbo kommun, miljöavdelningen 
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Häggeby 1 :4, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 
Häggebylundsvägen 7 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 3 
september 2013. A v loppsanläggningen betjänar en petmanentbostad. Tiill 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av två stycken enkamrnarbrunnar. Efter 
slamavskiljaren leds spillvattnet vidare ut mot dike utan någon ytterligare 
rem ng. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan har undenättats i 
inspektionsrapport daterad 2013-09-05 att nuvarande utsläpp inte uppfyller 
rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle 
ha åtgärdats inom l år. Några åtgärder har inte gjorts trots att skälig tid har 
getts for att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, 
Svenska kyrkan den 15 april2015 att Bygg- och miljönämnden föreslås 
fatta beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten 
Häggeby l :4 den 5 maj 2015. Innan nämnden fattar sitt beslut har 
Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan alternativt 
fastighetsägaren getts möjlighet att inkomrna med synpunkter senast den 24 
april. 

Inga synpunkter har inlconunit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapp01i daterad 2013-09-05 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . förbjuda Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan, 
16817605-5757 som ägare ti ll fastigheten Häggeby J :4 att släppa ut 
orenat avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen 
såvida inte fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa 
att avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att hög 
skyddsnivå kan uppnås. 
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JUSTERARE 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr chicksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fårbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och forenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 kr 

4. Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan ska senast den l 
juni 2016 undetTätta Bygg- och miljönämnden skrift11 gen om på 
vilket sätt anläggningen har tagits ur illift. 

5. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga haft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöballeens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06- 13 KF§ 79 med revideringar 2011-1 1-07 KF§ 121, 
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2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF § 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utforas. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om forelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj ö nämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten itmehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenl1et får människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är belägen i onu·åde ldassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Den ekologiska 
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statusen i Mälaren är satt ti ll "måttlig". För att kunna nå god ekologisk 
status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan som ägare till 
fastigheten Häggeby l :4 vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det 
fmisatta utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att vidta skyddsåtgärder, 
genom avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten Häggeby l :4 strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en skutdighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgn.md av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge Prästlönetillgångar i Uppsala 
Stift, Svenska kyrkan som ägare till fastigheten Häggeby l :4 tillräckligt 
rådrum ska fårbudet bölja gälla fOrst från och den l juni 20 I 6. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utfmma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldemmig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterfåljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
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ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och forekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for_ 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www .avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteclming över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningshav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fäs på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
- Ansökan om enskild avloppsanläggning 
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Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

Beslutsexpediering 
Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan med 
överklagandehänvisning samt mottagningsbevis. 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, , 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastigheten~äg~en 15 
oktober 2013. Närvarande vid inspektion var ~ch-

~ v loppsanläggningen betjänar en pe1manentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till bäck/dike/åkerdränering utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

- har underrättats i inspektionsrapport daterad 2013-10-15 om att 
nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser 
och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Den 28 oktober 20 14 in en begäran om 
uppskov av åtgärderna får avloppet fram till och med den 31 december 
2015 .. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informera- den 16 april2015 att Bygg- och 
miljönämnden ut om fårbud mot utsläpp av avloppsvatten 
från den 5 maj 2016. Innan nämnden fattar sitt 
beslut getts möjlighet att 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrappalt daterad 2013-1 0-15 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ~igare till fasti att 

släppa ut orenat avloppsvatten från den ga 
avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 
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2. avloppsanordningen ska uppnå funktionshav for hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad tisk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fårbudet ska bötja gälla från och med den l juni 2016 och fårenas 
med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

4. fastighetsägarna ska senast den l juni 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
dtift. 

5. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmätetiet (Division Insla-ivning) får anteclaling 
i fastighetsregistrets inslaivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miUöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121 , 
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2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreslaifter får förenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla ornedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man imättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar slamavskiljare 
samt efterföljande rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning (tvåkammarbmnn). A v loppsanläggningen 
uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. 
Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. Orenat avloppsvatten innehåller 
bakterier och näringsämnen bestående av kväve och fosfor som bidrar till 
förorening av gnmdvatten. A v loppsvattnet medverkar till övergödning och 
är en olägenhet för mätmiskors hälsa och miljön. 

Fastigheten är belägen i område ldassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att det i området finns många bon·ade vattenbmnnar och att avrinningen 
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sker ner mot Mälaren. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till 
"måttlig". För att lemma nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

~och miljönämnden anser a~tt ställa laav på.attll 
- som ägare till fastighete~vidtar lämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden for att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönänmden, får anses vara skälig i 
forhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och - · ·· .. den anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten shider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en skutdighet att rena sitt avloppsvatten itman det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
imlehåller närsalter och bakte1ier. Bygg- och miljönänmden gör därfor 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvat~u sker. För att ge- som ägare till 
fastighete~tillräckligt rådrum ska forbudet bö1ja gälla forst 
från och den l juni 201 6. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1 998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönänmden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldcunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det fitms även andra typer av lösning 
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ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www .avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan p lanerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bona eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snatt ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgropama grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsan.läggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salenar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att orohändetta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
fitms även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 
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Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
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nörbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 31 
oktober 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. I fördelningsbrunnen låg 
utloppsrören ca 0,5 m under vatten och gick därför inte att se. Från 
fördelningsbmnnen går sedan två spridningsledningar i en rund båge runt ett 
träd och avslutas med varsin luftare. Även i luftarna stod det vatten. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

underrättats i inspektionsrapport daterad 2012-11-1 3 om 
att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Slamsugning av slamavskiljaren samt extra spolning av 
spridningsledningarna har inte lett till någon förbättting. Vid ett uppföljande 
besök under våren 2014 konstaterades att vattennivån var oförändrad. 

Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har getts 
för att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informera--en 16 april2015 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om fårbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastighete~ den 5 maj 2016. Innan 
nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter senast den 24 april. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

- Inspektionsrapport daterad 2012-11 -13 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till fastigheten att släppa 

psvatten från den b1istfålliga avloppsanläggningen 
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såvida inte fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa 
att avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att hög 
skyddsnivå kan uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. förbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och förenas 
med ett vitesbelopp på 40 000 la- per person. 

4. ska senast den l juni 2016 unclenätta 
Bygg- och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen 
har tagits ur drift. 

5. ansökan om tillstånd (ev. a1m1älan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt Il att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjmis gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 ti11m1ar fcir handläggning av ärendet. 
Avgiften är fcir närvarande 950 kr per ti11m1e. 

Lag stöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
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och hälsoskydd 
Taxa får ti llsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011 -11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utfaras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåresluifter tär fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, fåreslaifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fårelägganden eller fårbud tär fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen inte fungerar eftersom 
infiltrationsbädd vid två tillfållen varit vattenmättad. Avloppsanläggningen 
uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. 
A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 

Fastigheten är belägen i område klassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att det finns många borrade vattenbnnmar i onu·ådet och att avrinning 
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sker ner till Mälaren. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till 
"måttlig". För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

By~den anser att det är skäli~å at
och- som ägare till fastighete~idtar 
lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av 
avloppsvattnet. Kostnaden for att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till 
en anläggning som kan godkännas av Bygg- och rniljönämnden, tär anses 
vara skälig i forhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och ~ser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten- strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en slculdighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mo~ 
avloppsvattnet på sätt ge~ch-
som ägare till fa lräckligt rådrum ska forbudet 
bötja gälla forst från och den l juni 2016. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforrna och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldemmig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
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ar. Fastighetens lokaliseting, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstelmiker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in bmnnarnas läge på 
kartan. Ange även om btunnen är grävd eller borrad. Tänl< igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid för grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteciaring över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en A v loppspolicy för små 
avloppsanläggningar. Av policyn fi·amgår vilka reningskrav som ställs vid 
etableting av nya bostadshus i områden, som saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar för att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 
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Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
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överldagandehänvisning samt 
delgivningskvitto 
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för 
avloppsan läggning, 

Ärende 

. .. ~~.·~ · ..... der av bristande 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighe~ggning den 25 
april 2013. Närvarande vid inspektion va~ 
A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn Från bmnnen leds spillvattnet i 
en dräneringsledning till en stenkista utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

och har alla tre 
undenättats i inspektionsrapport daterad 2013-04-26 om att nuvarande 
utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Fastighetsägarna har via e-post daterad 2015-02-12 meddelat att fastigheten 
idag står tom och det är oklart vad som ska hända med den. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat fastighetsägarna i slaivelse daterad den 16 
apiil2015 att Bygg- och miljönämnden fåreslås fatta beslut den 5 maj om 
fåretäggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen ska göras 
im1an fastighetens avlopp får bö1ja användas. Åtgärderna fåreslås vara klara 
senast 31 december 2021. Innan nämnden fattar sitt beslut har 
fastighetsägarna getts möjlighet att inkomma med sluiftliga synpunkter 
senast den 24 april. 

Inga synpwli<.ter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2013-04-26 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som 

ägare till fastigheten fastighetens befintliga 
avloppsanläggning ska fårbättras innan den får bö1ja användas. En 
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ny avloppsanläggning ska utformas så att funktionslaav får normal 
skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionslaav får nmmal skyddsnivå 
på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst30mg/l på utgående vatten. 

• 70 %reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller atman olägenhet, t.ex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. åtgärderna ska vara utfårda senast 2021 -12-31. 

4. innan åtgärder görs måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om 
ändring) lämnas in till Bygg- och miljönämnden. I ansökanlarnnälan 
ska ingå en projekteting som visar hur avloppsfrågan ska lösas. När 
beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

5. fårordnamed stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att 
beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga laaft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjmts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

7. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 la per timme. 

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11,26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121 , 
2012-1 1-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 
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JUSTERARE 

Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkorruner. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar el ler andra imättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter :far fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § mJljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller fårbud får 
att bestärrunelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud :far fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om manimättar avloppsan 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterfåljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än slam
avskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens krav 
på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. Vid 
utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag kan dessa orsaka 
övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten som sker till marken leder till fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Fastigheten är belägen i område ldassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. Skälet till 
detta är att fastigheten inom strandskyddsområde, dvs inom 300 m från 
Mälarens strandlinje. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till 
"måttlig" . För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
Nederhassia 2:3 inte uppfyller de hav som ställs i miljö balken. A v den 
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anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande om 
åtgärder av avloppet ska göras senast den 31 december 2021. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) laävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning" . 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor laing utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utfmma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bö1ja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kattan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bon·a eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera e1t fårslag till VA-lösning. 
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JUSTERARE 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteclrning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg for steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeshivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, , 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighe~gning den 13 
april 2013. Närvarande vid inspektion va~ 
A v loppsanläggningen betjänar en pe1manentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekamrnarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till dike utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Avståndet mellan vattenbrunn och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

underrättats i inspektionsrapport daterad 2013-04-24 om 
att nu p inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen bör ha åtgärdats inom 5 år. 
Anledningen till ge en längre åtgärdstid är att fastigheten bebos av två äldre 
personer. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informera 15 april 2015 att Bygg-
och miljönämnden föreslås fa ud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 5 maj 2015. Innan 
nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att inkarruna 
med synpunkter senast den datum 24 april. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2013-04-24 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
tt släppa ut orenat avloppsvatten från den 

bristfälliga avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren im1an 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 
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2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90 % reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50 % reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. förbudet ska börja gälla från och med den l juni 2018 och förenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 la . 

4. ska senast den l juni 2018 underrätta Bygg- och 
miljönämnden shiftligen om på vi lket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

5. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet ska 
gälla även om det inte vtnmit laga haft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inslaivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets insla'ivningsdel. När anteckning gjmis gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 la per timme. 

Lag stöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 , 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hä Isoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommw1fullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
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2012-11-12 KF§ 125 och2014-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter tar forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta arunälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är belägen i område klassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att fastigheten inom strandskyddsområde, dvs inom 300 m från Mälarens 
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strandlinje. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att 
kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av 
nätingsämnen begränsas .. 

Bygg- och att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskilj are 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därför 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgnmd av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. Med hänsyn till att fastigheten bebos av 
två äldre personer bedömer nämnden att det är skäligt at~ 
åtgärdstid för att · . För att g~som 
ägare till tillräcldigt rådrum ska förbudet börja 
gälla först från och 

Information 
För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldcunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vi lken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
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A v loppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brum1arnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "ortens" grävare fOr att boka tid for grävning 
av provgr·opar. Så snart ni bestämt er fOr att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgropama grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har lamskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fåtieckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy för små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhändetia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
fitms även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 

An läggrungsbeskri vning in fil trationlmarlcbädd 
Karta 

Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
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Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 30 
oktober 2013. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framlcom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av enenkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Det 
gick inte att avgöra om det finns ett sk t-rör från slamavskiljarens 
utloppsledning. T -rörets uppgift är att fårhindra slamflykt vidare ut i det 
efterföljande reningssteget Från slamavskiljaren leds spillvattnet enligt 
muntliga uppgifter vidare till en infiltration med oklar utformning. 

Enligt har anläggningen renoverats under 2002-2003. 
Anmälan till dåvarande Tillståndsnämnden har inte gjorts och 
slutdokumentation i form av entreprenörsrapport och fotografier saknas. 

Anläggningen har tillstånd från 1988. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en trekammarbrunn och en efterfåljande 
rening i f01m av en infiltrationsbädd. 

underrättats i inspektionsrapp01t daterad 2013-11 -25 
aren behövde slamtömmas och att det inte gick att avgöra om 

t-rör fanns installerat på utloppsledningen samt att det saknas uppgifter på 
hur anläggningen har dimensionerats och utformats. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 17 
april 2015 att Bygg- och · beslut den 5 maj om 
ett föreläggande att inkomma med uppgifter som rör avloppsanläggningen 
utformning och dimensionering. l1man nämnden fattar sitt beslut har 
fastighetsägaren getts möjlighet att inkomma med slaiftliga synpunkter 
senast den 24 aptil. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2013-11-25 
- Tjänsteslaivelse daterad 2015-04-21 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . som ägare till 
fastighe inkomma med uppgi som visar att 
avloppsanläggningen uppfyller funktionskrav får hög skyddsnivå. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionsla-av får hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av ruicksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. uppgifterna ska vara inlämnade senast den l juni 2016. 

4. sända beslutet till Lantmätetiet (Division Inslaivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteclrning gjorts gäller 
fåre1äggandet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

5. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
A v giften är får närvarande 950 h per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kornmunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF § 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
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att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 
16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foreslaifter rar forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud for 
att bestämmelser i rniljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

J 3 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta munälas till Bygg- och 
milj önärnnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att det inte går att avgöra om 
avloppsanläggningen är rätt dimensionerad. 

Fastigheten är belägen i område klassat där Bygg- och m iljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att fastigheten ligger i ett område med mycket borrade vattenbrunnar och 
med avrinning ner till Mälaren. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till 
"måttlig". För att lemma nå god ekologisk status i Mälaren im1an 202 1 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Av den anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden att förelägga -
- som fastighetsägare att visa att avloppsanläggningen uppfyller 
funktionskrav for normal skyddsnivå senast den l juni 2016. 

Bygg- och miljönänmden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i forhållande till nyttan. 

Information 
De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland atmat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Fakturan k011m1er att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
- Ansökan om enskild avloppsanläggning 
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Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 20 
november 2012. Avloppsanläggningen betjänar ett fritidshus. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i fmm av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet via en fordelningsbrunn ut i ett spridarrör på drygt 4 m och som 
avslutats med en luftare. 

Tillstånd till befintlig avloppsanläggning saknas. 

Dricksvattenförsörjning sker genom borrad brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen är ca 30 m. 

rundenättats i inspektionsrapport daterad 2012-11-20 om att 
nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser 
och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Tillstånd till en ny avloppsanläggning beviljades av Tillståndsnämnden 
2015-05-07 men enligt våra uppgifter har några åtgärder ännu inte gjorts. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat- den 13 april2015 att Bygg-
och miljönämnden föreslås fa ud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastighetet kanuner att fattas den 5 maj . 
Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att 
inkomma med synpunlcter till och med den 24 aptil. 

Inga synpunkter har inkommit: 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrappmt daterad 2012-11-20 

- Tjänsteskrivelse daterad 201 5-04-13 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1 . som ägare till fastigheten 
släppa ut orenat avloppsvatten fi:ån den 

bristfålliga avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.332 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN § 78 BMN 2015/38 ECOS 2012-000707 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav för normal skyddsnivå 
på minst: 

• 90 %reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. förbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och förenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

4. senast den l juni 2016 w1den·ätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

5. med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

7. ta ut en avgift motsvarande 2 timn1ar för handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 la per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning ti ll 2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011 -06-13 KF § 79 med revideringar 2011 -11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 
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JUSTERARE 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får förenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller förbud rar förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man imättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
laav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Bygg- och ~ser att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete~strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en skutdighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därför 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för 
mätmiskors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvatt~u sker. För att ge- som ägare till 
fastigheten~tillräclcligt rådrum ska förbudet bötja gäl1a först 
från och den l juni 20 16. 
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Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 3 maj 
2012. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. 

Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av slamavskiljare 
i form av en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Ytterligare 
anordningar (fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som 
tyder på ett efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan har unclenättats i 
inspektionsrapport daterad den l O maj 2012 om att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan har inte vidtagit några 
åtgärder trots att skälig tid har getts för att anordna en tillfredsställande 
rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, 
Svenska kyrkan den 9 april 2015 att Bygg- och miljönänmden föreslås fatta 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Siwkloster 
7:1. Innan nämnden fattar sitt beslut har Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, 
Svenska kyrkan getts möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter 
innan den 24 april. 

Inga synpunkter har inkommit: 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-05-10 
- Tjänsteskrivelse daterad 201 5-04-09 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. fårbjuda Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan, 
organistaionsnummer 16817605-5757, som ägare till fastigheten 
Skokloster 7: l att släppa ut orenat avloppsvatten från den bristfålliga 
avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionshav får hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller 
motsvaranden en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvaranden en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50 %reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fårbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och fårenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

4. Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan ska senast den l 
juni 2016 underrätta Bygg- och miljönämnden sla'iftligen om på 
vilket sätt anläggningen har tagits ur drift. 

5. innan åtgärdema vidtas måste ansökan om tillstånd (ev. amnälan om 
ändring) inges till Bygg- och miljönämnden. I ansökan/anmälan ska 
ingå en projektering som visar hur avloppsfrågan ska lösas. När 
beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

6. fårordna med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punld 11 att 
beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmätetiet (Division Insla'ivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inslaivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 
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8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 19 kap. 5 §punkt 11 ,26 kap 9 och 14 §§ 
miljöbalken (1998:808), 
12-1 3 §förordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revide1ingar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-1 1-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfOras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreslaifter tär forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foresl<Iifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om forelägganden eller forbud tär forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet tär bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta amnälas till Bygg- och 
miljönänmden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterfOijande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
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slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 

Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och nätingsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är belägen i område klassat där Bygg- och miUönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att fastigheten inom strandskyddsområde, dvs inom 300 m från Mälarens 
strandlinje. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att 
kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av 
näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa la-av på att 
Prästlönetillgångar i Uppsala Stift, Svenska kyrkan som ägare till 
fastigheten Slcokloster 7: l vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det 
fortsatta utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att vidta skyddsåtgärder, 
genom avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i forhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge Prästlönetillgångar Uppsala 
Stift, Svenska kyrkan som ägare till fastigheten Slcokloster 7: l tillräcldigt 
rådtum ska förbudet bötja gälla forst från och den l juni 2016. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Hå bo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor la-ing utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man arllitar 
en saldcunnig person inom området. 
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JUSTERARE 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsan/ägqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni tmdersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer infmmation om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bölja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av 100m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borTad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbmnnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid för grävning 
av prov gropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ett förslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fotteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy för små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salenar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 
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Planera ditt avlopp steg får steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 
Karta 

Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp - vilken teknile passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

Beslutsexpediering 
Prästlönetillgångar Uppsala Stift, Svenska kyrkan, 
överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 3 maj 
2012. Avloppsanläggningen betjänar ett fritidshus. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av en 
slamavskiljare med oklar utformning. Efter slamavskiljaren leds spillvattnet 
vidare ut i en bädd med dräneringsrör. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbnmn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Anläggningen har tillstånd från 1977. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare där vattnet sedan leds vidare ut i dräneringsrör. 

Dricksvattenfårsörjning sker genom bon·ad brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen understiger 50 m som är 
rekommenderat skyddsavstånd .. 

har underrättats i inspektionsrapport daterad 2012-05-07 om 
nu läpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 

bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom 1 år. 
Fastighetsägarna har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har getts 
för att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

daterad 2015-04-09 informerat 
att Bygg- och miljönämnden föreslås fatta 

beslut om mot u av avl fastigheten-
• Innan nämnden fattar sitt beslut möjlighet att 
inkomma med skriftliga synpunkter senast den 24 april. 

JUSTERARE 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrappmi daterad 20 12-05-07 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-09 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
släppa ut orenat a från den bristfålliga 

avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägarenitman dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionslaav får normal skyddsnivå 
på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
rnärmiskor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fårbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och fårenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 la. 

4. senast den l juni 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

5. innan åtgärderna vidtas måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om 
ändring) inges till miljökontoret I ansökan/anmälan ska ingå en 
projektering som visar hm avloppsfrågan ska lösas. När beslut har 
meddelats kan åtgärder vidtas. 

6. förordna med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att 
beslutet ska gälla även om det inte vmmit laga laaft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inslcrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets insla'ivningsdel. När anteckning gjmis gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
A v giften är fcir närvarande 950 kr per timme. 
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Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap . 28 §och 19 kap. 5 § punkt 11 , 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-1 3 § fårordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF § I 16. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöhalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåresklifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § ntiljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
MT.. deln· en bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 

salmar efterföljande rening och att avloppsvattnet inte 
g g gre gående rening än slamavskiljning. A v loppsanläggningen 
uppfyller därmed inte miljöbalkens hav på rening av avloppsvatten och 
behöver åtgärdas. Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och 
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näringsämnen bestående av kväve och fosfor som bidrar till förorening av 
grundvatten. Avloppsvattnet medverkar till övergödning och är en olägenhet 
for människors hälsa och miljön. A v loppsvatten som endast genomgått 
rening i en slamavskiljare innehåller närsalter och bakterier. 

Fastigheten är belägen i område ldassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. Den 
ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå god 
ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen 
begränsas. 

~nämnden anser att det är~ lcrav på att 
~som ägare till fastighete~vidtar lämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden för att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
förhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden gör därför bedömningen att nuvarande utsläpp av 
avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa och miljön eftersom 
utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avlopps nu sker. För att som ägare till 
fastigheten "llräckligt rådrum ska förbudet bö1ja. gälla först 
från och den 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enski ld 
av loppsanläggning". 

Kontakta gärna. Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga. en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.334 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN § 80 BMN 2015/38 ECOS 2012-000183 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning fOr er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med at 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbmnnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hm ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbmnnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteclming över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fi·am en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. Av policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i onu·åden, som saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www .avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar fOr att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
fitms även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kormner att slackas separat. 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
april 2013. Avloppsanläggningen betjänar två permanentbostäder. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten fi'ån vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av två 
stycken slamavskiljare i form av enkammarbrunnar. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterfoljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelnin,en har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

har undeiTättats i inspektionsrapport daterad 2013-04-26 om 
att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om tillstånd for en ny 
avloppsanläggning men har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid 
har getts for att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har· den 15 april2015 att 
Bygg- och miljönämnden fareslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastighete~den 5 maj. Innan nämnden fattar 
sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att inkomma med synpunlcter 
senast den 24 april. 

Inga synpunlcter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2013-04-26 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
att släppa ut orenat avloppsvatten från den bristfålliga 

avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal skyddsnivå 
på minst: 
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• 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dticksvatten, gnmdvatten eller badvatten. 

3. förbudet ska börja gälla från och med den l juni 2016 och förenas 
med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

4. senast den l juni 2016 underrätta Bygg- och 
skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 

5. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § punkt I l att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Jnslaivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteclming gjmis gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
A v giften är får närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning til1 2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 , 26 kap 9 § 
miljöbalken ( 1998:808), 
12-13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får ti llsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-13 KF § 79 med revideringar 201 1-11-07 KF § 121 , 
2012-1 1-1 2 KF§ 125 och 201 4-12-15 KF§ 116. 
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Motivering 

Lagstiftning 
9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåreskrifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

l 3 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är belägen i mmåde klassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. Skälet till 
detta är att fastigheten inom strandskyddsmmåde, dvs inom 300 m från 
Mälarens strandlinje. Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till 
"måttlig". För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.335 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN § 81 BMN 2015/38 ECOS 2012-000752 

Bygg- och .. il'önämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man 
har en skutdighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och baktetier. Bygg- och miljönämnden gör därfor bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvat~om nu sker. För att ge om ägare till 
fastigheten- tillräckligt rådtum ska forbudet börja gälla forst från 
och den l juni 2016. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanl<:etter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kling utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläqgning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar fOr 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in bmtmarnas läge på 
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kartan. Ange även om bnmnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kanlösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid för grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fö1ieclcning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy för små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat :ffls på webbplalsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Kmia 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar för dig (www.avloppsguiden.se) 

~ering 
- med överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fa den 2 maj 
2013. Närvarande vid inspektion va Avloppsanläggningen 
betjänar en permanentbostad. Till avloppsanläggningen avleds spillvatten 
från vattentoalett samt bad-, disk och tvätt. Vid inspektionen framkom att 
avloppsanläggningen består av slamavskiljare i f01m av en trekammarbrunn 
vidare till en fördelningsbmnn och ut i infiltrationsbädden. Luftningsrören 
som avslutar spridningsledningarna saknades helt eftersom plogbilen kört 
sönder dem. 

Både infiltrationsbädden och fördelningsbmnnen har tidigare under våren 
2013 varit dränkta i vattnet vilket innebär att reningen inte fungerar. Till 
inspektionstillfållet hade slamavskiljaren slamsugits. 

Anläggningen har tillstånd från 1997. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en trekammarbrunn och en efterföljande 
rening i form av en infiltratiunsbädd. 

har underrättats i inspektionsrapp01t daterad 2013-
05-14 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har getts 
för att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har · den 15 apiil 2015 
att Bygg- och miljönämnden f~lut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten- den 5 maj 2015. Innan 
nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att inlcomma 
med synpunkter senast den 24 april. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2013-05-14 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till att släppa 

ut orenat avloppsvatten från den bristfålliga avloppsanläggningen 
såvida inte fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa 
att avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att hög 
skyddsnivå kan uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav för hög skyddsnivå på 
minst: 

• 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst l mg/l på utgående vatten. 

• 50 % reduktion av kväve (tot-N) eller motsvarande en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. förbudet ska bö1ja gälla från och med den l juni 2016 och forenas 
med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

4. ska senast den l juni 2016 underrätta 
Bygg- och miljönämnden slaiftligen om på vilket sätt anläggningen 
har tagits ur drift. 

5. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/aru11älan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

6. med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet ska 
gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inslaivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inshivningsdel. När anteckning gj01is gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 
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8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 la per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 , 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011 -06-1 3 KF § 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12- 15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändarnål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkäm1ande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämrna att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs ti llstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om manimättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta amnälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsan läggningen inte fungerar eftersom 
infiltrationen i perioder har stått under vatten. Avloppsanläggningen 
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uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. 
A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. Orenat avloppsvatten innehåller 
bakterier och näringsämnen bestående av kväve och fosfor som bidrar till 
fåroren ing av gmndvatten. 

Fastigheten är belägen i område klassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att det inom Häggebyområdet finns många borrade bnumar. Den 
ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå god 
ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen 
begränsas. 

Bygg- och ~nser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten...._ strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en skutdighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen att nuvarande 
utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa och miljön 
eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att ut 
avloppsvattnet på sätt so~tt ge 
som ägare till fastigheten....._ tillräckligt rådrum ska fårbudet 
börja gälla först från och den l juni 2016. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1 998:899) hävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
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ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni tmdersöker möj ligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "ortens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snati ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteciating över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en A v loppspolicy får små 
avloppsanläggningar. Av policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat ras på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att orohändetia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

- Ansökan om enskild avloppsanläggning 
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Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

~ 
----med överklagandehänvisning samt 
delgivningskvitto 
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och., olovliga byggnationer med 
sanktionsavgift och föreläggande av rivning med vite 

Ärendet 
Fastigheten ligger ca 4 km från Bålsta tätort strax öster om 
Kalmar kyrka utanfor detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse och i 
område med strandskydd som gäller l 00 meter på land och i vatten. I direkt 
anslutning~ ~ingsområde Frösundavik på 
fastigheten---~ä~ av ett dödsbo 
men an·enderas ut som fritidsfastighet till - bosatt i 

I augusti 2013 anmäldes anonymt att det pågick byggnationer på fastigheten 
med frågan om vi fått in någon ansökan om det. Vid byggavdelningens 
platsbesök 2013-08-29 kunde fastställas att det fanns flera olovliga 
tillbyggnader och nybyggnader på och även utanför den aktuella tomten. För 
fastigheten finns i kommunens arkiv inga andra registTerade handlingar än 
ett fritidshus med gäststuga. 

Byggavdelningen begärde därefter ett nytt möte 2013-10-14 på plats med 
arrendatorn närvarande varvid alla byggander dokumenterades med foton. 

Byggavdelningen begärde i möte med atTendatorn 2013-11 -21 detaljerade 
skriftliga uppgifter om tillkomst och beshivning av alla objekt inldusive 
ritningar. Under mötet klargjordes även att en del byggnationer var äldre än 
10 år varfor enligt PBL:s regler om preskriptionstid och om de låg inom 
fastigheten och ej berördes av strandskydd kunde avskrivas från 
tillsynsåtgärd. Under mötet forklarades även PBL:s regler om olovligt 
byggande och att ärendet kanske kommer att leda till fåretäggande om 
rivning och eventuell sanktionsavgift 

Anendatorn har 2014-03-03 inkommit med detaljerad beskrivning och 
ritningar på de aktuella byggnationerna med kompletterande beskrivning 
2014-04-14. Alla byggnadsdelar finns markerade på utdrag m flygfoton där 
huvudbyggnaden markerats som byggnad m 2 och gäststugan som byggnad 
nr l. Huvudbyggnaden är den äldsta byggnaden (byggnad nr 2) och 
gästbyggnaden ligger non·ut och är högre belägen på tomten (byggnad nr l) 

Byggnad 1, gäststuga42m2 med tillbyggnader om totalt45m2 

Byggnaden har troligen uppforts på 70-talet som gäststuga till 
huvudbyggnaden. De aktuella tillbyggnaderna avviker väsentligt från 
byggnadens ursprungliga byggnadsstil och är utforda delvis i 
aluminiumglas-moduler på ett sätt som bedöms inte klara gällande hav på 
utfomming, hållfasthet och bärighet. 
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Byggnad 2, huvudbyggnad med 4 tillbyggnader på totalt 33 m2 
Huvudbyggnaden uppfårdes som fritidshus 1956 på 57 m2 i en renodlad 
sportstugestil med liggande träpanel som under senare år fårsetts med en rad 
mindre tillbyggnader av mer temporär karaktär som nu helt dominerar och 
döljer den ursprungliga byggnaden. Liksom gäststugans tillbyggnader 
bedöms inte heller dessa totalt 4 byggnadsdelar uppfylla gällande krav på 
utformning, hållfasthet och bärighet. 

Byggnader 
På fastigheten finns olovligt uppförda 
komplementbyggnader. Ett uthus används som fårråd och ett som garage. 
Markägaren har inget intresse av att dessa byggnader finns kvar och har 
begärt att de ska tas bmt inom två månader. Dessa byggnader omfattas 
också av krav på borttagande enligt nedan. 

Kommunicering 
Förslag till beslut har kommunicerats med arrendatorn som i skrivelse 2015-
04-06 lämnat följande synpunlcter. 

Arrendatorn anser att hon i kontakt med Håho byggnadsnämnd 2007 fått 
besked om att området låg utanfår detaljplan och inte omfattades av samlad 
bebyggelse och därfår fanns det ingen bygglovplilct får dessa tillbyggnader. 

Vidare anser arrendatorn att hon givits alldeles får kott tid att inkomma med 
synpunkter på detta fårslag till beslut och att denna tid sträckte sig över 
påskhelgen då hon varit bortrest. Hon begär därfår 6 månaders respit får att 
kunna anlita sakkunnig hjälp att bemöta fårslaget till beslut. 

Vid besök på platsen 2015-05-05 konstaterades att vissa byggnadsdelar och 
två garagetält rivits. Tjänsteskrivelsen har därefter reviderats och anpassats 
med nya beräkningar av sanktionsavgifter enligt nedan. 

Bemötande av en skrivelse 
Det är riktigt intilliggande fastigheter inte omfattades 
av samlad bebyggelse enligt ÄPBL:s (äldre plan- och bygglagen) lydelse 
eftersom detta finns dokumenterat i en särskild kartbilaga där områden med 
samlad bebyggelse utanför detaljplan finns tydligt redovisad för kommunen 
som helhet. Även om sökanden vid detta tillfålle av en tjänsteman fått ett 
muntligt besked om bygglovsbefrielse så gällde ÄPBL regler om att endast 
mindre tillbyggnader och komplementbyggnader kunde medges utan 
bygglov. Dessutom gäller detta endast inom den egna fastigheten i 
huvudbyggnadens närhet och :far · Detta gör att 
de två komplementbyggnaderna p även med ÄPBL:s regler 
är olovliga. Vår bedö11111ing är att tillbyggnaderna på. är så omfattande att 
de även med ÄPBL:s regler inte är att uppfatta som mindre. 
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Tillbyggnaderna innebär nästan en fårdubbling av de ursprungliga 
byggnadernas byggnadsarea. 

Beslutsunderlag 
Flygfoto med 
Uppmätningsritningar, 
Foton över byggnader och. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-05 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Då det på fasti har uppförts tillbyggnader på en 
gäststuga på sammanlagt 45 m byggnadsarea utan bygglov enligt till 
beslutet hörande underlag i form av flygfoto, ritningar och foton ta ut en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap 51 §. 

Med stöd av 11 kap. 51-53§ PBL samt 9 och 7 -och 
bygg~ l l :338), PBF, p 
(p-nr - · arrendator till fastigheten 
byggsanktionsavgift om 28 925 kronor. 
A v giften ska betalas till Håbo Kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige oavsett om beslutet överidagas 
(enligt PBL 11 kap 61 och 63§§). En faktura för byggsanktionsavgiften 
kommer att skickas ut separat. 

2. Då det på har uppförts 2 st byggnader. 
Garage/förråd 15m2 och en friggebod/förråd 13 m2 byggnadsarea utan 
bygglov enligt till beslutet hörande underlag i form av flygfoto, ritningar 
och foton och uppfetis tidigare än fem år före beslut om sanktionsavgift 
inte ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen, PBL 11 
kap 58§. 

3. , arrendator av 
föreläggs av 11 kap l §§ PBL att senast tre månader 
efter att detta beslut vunnit laga kraft riva tillbyggnad för byggnad l om 
45m2 och 4 tillbyggnadsdelar om sammanlagt33m2 på byggnad 2 
enligt till beslutet hörande underlag i fmm av flygfoto, ritningar och 
foton. Om inte nämnda byggnader rivs inom angiven tidsram utgår ett 
vite om totalt 25 000 kr enligt 11 kap 37§ PBL. 
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4. are av 
......... u..,, som uppforts på fastigheten fåretäggs med 

stöd av 11 kap 20 och 21 §§ PBL att senast tre månader efter att detta 
beslut vunnit laga lcraft riva 2 byggnader, Friggebod 13m2

, garage/forråd 
15m2 enligt till beslutet tmderlag i form av flygfoto, ritningar och foton. 
Om inte nämnda byggnader rivs inom angiven tidsram utgår ett vite om 
totalt 25 000 kr enligt 11 kap 37§ PBL. 

5. Om ovan nämnda olovligt byggda delar rivs innan nämnden tar beslut 
om detta utgår ingen sanktionsavgift. Nämnden avser att besluta i detta 
ärende 2015-05-05. · 

Motivering 
Byggnad nr l har byggts till med två stön·e volymer på sammanlagt 45 m2 

som i form och konstruktion inte når upp till vad som hävs av en byggnad 
enligt PBL:s 8 kap l § vad gäller krav på utformning. Tillbyggnadema 
bedöms inte heller uppfylla kraven på tekniska egenskaper som följer av 8 
kap 4 §vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet. Därfor bedömer 
Bygg- och miljöförvaltningen att det inte finns fårutsättningar att bevilja 
bygglov får dessa tillbyggnader. Ovan nämnda tillbyggnader ska därför 
föreläggas att rivas enligt PBL Il kap 20 och 21 §§. 

Byggnad nr 2 har byggts till med 4 mindre delar på totalt33m2som inte 
heller bedöms uppfylla kraven på tekniska egenskaper som följer av 8 kap 4 
§vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet. Därfår bedömer Bygg
och miljöfårvattningen att det inte finns fårutsättningar att bevilja bygglov 
for dessa tillbyggnader. Ovan nämnda tillbyggnader ska därfår fåreläggas 
att tivas enligt PBL 11 kap 20 och 21 §§. 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva fåmtsättningar for och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. 

Enligt plan- och bygglagen l O kap. 3§ får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden la·äver bygglov. 

Byggsanl<tionsavgiften for att påbörja en sådan byggnation utan att fått 
startbesked regleras enligt lO kap 3§ PBL samt 9 kap 7§ PBF. 
Sanktionsarean är beräla1ad på tillbyggnaden. 
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Byggnad J, gäststuga tillbyggnad om 45m2 

Tillbyggnaden uppfyller inte PBL:s krav enligt 8 kap. l § och 4§ avseende 
utformning och egenskapskrav. Sanldionsarean är 45 m2-l5 m~ 30m2

• 

Sanktionsavgiften blir då enligt 9 kap 7§ PBF som följer: (0,5 x 44 500) + 
(0,005 x 44 500 x 30) = 28 925 kronor. 

Byggnad 2, huvudbyggnad med 4 tillbyggnader33m2 

Tillbyggnaderna om 4 delar av en total yta på 33 m2 uppfyller inte PBL:s 
krav enligt 8 kap. l§ och 4§ avseende utformning och egenskapskrav. 
Eftersom dessa tillbyggnader skett mer än fem år innan detta beslut ftnns det 
inte möjlighet att utdöma sanktionsavgift enligt PBL 11 kap 58 

Byggnader uppförda på 
2 st byggnader är uppförda på fasti 
m2

, och en friggebod/förråd 13 m2
. 

Garage/förråd 15 

Ovan nämnda byggnader har uppförts utan markägarens tillstånd eller 
önskemål och det finns inte förutsättningar att medge bygglov i efterhand 
för dessa Därför ska byggnaderna föreläggas rivning och marken återställas 
i urspnmgligt skick enligt PBL 11 kap 20 och 21 §§. 

Byggnader uppförda på fastighete~strider mot strandskyddet 
och kommer därför att åtalanmälas enligt miljöbalken. 

Bilagor 
Bilaga l - Flygfoto 
Bilaga 2 - Fotobilaga l 
Bilaga 3 - Fotobilaga 
Bilaga 4 - Hur man överklagar 

Beslutsexpediering 

~ 
~Dödsbo, Ålandsu, ..... ., ..... u stureplan 19, 
107 81 Stockholm 

SMÅA AB, Box 47613, 117 94 Stocld1olm 

Övtiga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 
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Bålsta 1 :671, bygglov för flerbostadshus (11 O lägenheter), 
"Giashustomten" 

Ärendet 
Håbohus AB har sökt bygglov för sex flerbostadshus på "Glastomten" i 
Bålsta tätort. 

Totalt omfattar byggnaderna 11 O lägenheter uppdelat på: 27 
enrumslägenheter, 

43 tvåmmslägenheter, 29 tretumslägenheter och 11 fyrammslägenheter. 

Längs med stockholmsvägen placeras tre mindre lamellhus (hus nr 3-5 
enligt situationsplan) med bostäder i linje med förgårdsmarken. Två hus 
byggs med fem våningsplan och ett tredje med fyra våningsplan. Alla tre 
byggnaderna byggs med källare. Tillsammans utnyttjar dessa byggnader en 
byggnadsarea (BYA) om 711 m2 då vatje huskropps bygg'nadsarea är 237 
m z. 

På den sydvästra delen av fastigheten längs med Päronvägen placeras två 
större punkthus med ca 30 lägenheter vardera (hus nr 1-2 enligt 
situationsplan). Dessa byggnadskroppar byggs med fem våningsplan samt 
en suten·ängvåning och källare. 

I anslutning till ett nytt torg i korsningen mellan stockholmsvägen och 
Päronvägen placeras ett mindre lamellhus (hus nr 6) med tre våningsplan. I 
entreplan kommer det att finnas lokaler för handel med egna ingångar från 
torgsidan. I andra och tredje plan kommer det att finnas bostäder. 

Sökande vill att balkonger på samtliga byggnader ska kunna glasas in om 
efterfrågan från köpare finns. 

Fasader på samtliga hus består av målade betongelement. Kulörerna vatierar 
och en fullständig beskrivning kan ses i en bifogad utvändig material- och 
kulörbeslaivning. Fönstersnickerier består av trä och aluminium och 
entrepartier och ytterdörrar av aluminium. 

Takbeläggning på samtliga huskroppar blir grafitgrå takpapp. På tak som 
vetter mot sydväst och sydost avser sökande placera solcellspaneler för 
el produktion. 

Trafikbullerutredning har gjorts för projektet av ACAD- International AB. 
Utredningen visar att bullerskyddande åtgärder kommer att krävas för sex av 
lägenheterna för att uppfylla haven enligt detaljplanen. Samtliga balkonger 
i hus 4 kommer därför att förses med balkongskärmar. Skärmarna ska täcka 
den mest bullerutsatta kortsidan och halva långsidan av balkongerna. 
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Skärmarna kommer att vara helt täta och gå hela vägen från balkongernas 
underkant upp till överliggande balkong. 

Till ärendet hör även rivning av ett befintligtenbostadshus samt tillhörande 
komplementbyggnader som idag står planstridigt enligt den nya 
detaljplanen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 408. Detaljplanen visar tre olika ytor, 
som rar bebyggas på fastigheten Bålsta l :671, där bestämmelsema skiljer 
st g. 

Längs med stockholmsvägen fitms en avlång yta som rar bebyggas med 
bostäder och handel i 3-5 våningar (handel i entreplan). största tillåtna 
byggnadsarea (BYA) fOr detma yta ovan mark är 1100 m2

. Byggrätten ska 
fordelas på tre huvudbyggnader. Byggnaderna ska placeras i linje med 
förgårdsmark längs Stockholmsvägen. Minsta rumshöjd ska vara minst 2,70 
meter i entreplan (för att möjliggöra handel). Vind rar inte inredas. 

Uppe på höjden längs med Päronvägen finns den andra större ytan som får 
bebyggas. Denna yta får bebyggas med bostadsbyggnader i högst fem 
våningar. Största tillåtna BY A är för detma yta 820m2

. Enskild byggnad får 
inte vara större än 400m2

. Högst två huvudbyggnader får uppföras. Utöver 
angivet högsta antal våningar rar suterrängvåning/ar anordnas. 

Den tredje ytan ligger i anslutning till ett nytt torg i korsningen mellan 
stockholmsvägen och Päronvägen. På denna yta rar en byggnad uppföras 
med bostäder och handel i högst tre våningar med handel i entreplan. Minsta 
rumshöjd ska vara minst 2,70 meter i bottenvåning. Vind får inte inredas. 

En stor del av planen är kryssprickad mark som endast får bebyggas med 
mindre komplementbyggnader samt carport över parkeringsplatser. största 
sammalagda BY A på denna mark är 450 m2

. Enskild komplementbyggnad 
får ha en BYA om högst 45m2

, undantaget carpmis. 

I planbeskrivningen motiveras varför parkeringsnormen i detta projekt sänkt 
normen från 0,8 bilplats per lägenhet till 0,5 enligt följande: 

Håbo kommun har riktli1~jer för hur parkeringsbehovet ska 
tillgodoses. Boendeparkering ska i huvudsale ske inom 
kvarteret/fastigheten men samutnyttjande med 
grannfastigheter är möjligt. Förflerbostadshus gäller 
generellt minst 0,8 p -platser p er lägenhet. I detta projekt har 
ett lägre tal om 0,5 p-platser p er lägenhet använts vilket 
motiveras av det centrala läget nära kolleldivtraflliförbindelser 
och servicefunldioner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.338 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

BMN 2015/40 

I planarbetet har en särskild skuggstudie tagits fi:am för att utreda om de 
närliggande bostadshusen berörs av någraskuggeffekter på grund av den 
nya bebyggelsens placering, höjd och volym. Det konstateras att med 
föreslagna byggrätter och volymer ingen bebyggelse utmed Päronvägen 
kommer att skuggas av de nya husen. En liten skuggning kan ske av den 
bebyggelse som ligger noiT om stockholmsvägen några dagar om vintem 
när solen står som lägst. 

Kommunikation 
Remiss har skickats till räddningstjänsten angående det övergripande 
brandskyddet. Räddningstjänsten har inga anmärkningar på inlämnat förslag 
i detta skede. Bygg- och miljönämnden kommer att be räddningstjänsten 
göra ett nytt utlåtande om de tekniska egenskapskraven i ett senare skede 
när brandskyddsritningar är framtagna. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen. 

Följande fastighetsägare har bedömts vara berörda: 

HSB:s Brf 127 Äpplet i Bålsta 
746 Entreprenad Bygg-El AB 

Ägare av fastighet 
Ägare av fastighet 
Ägare av fastighet 
Ägare av fastighet 
yttrande. 

Bålsta 
Bålsta och Bålsta -

Yttrandena i sin helhet samt kommentar från bygghelTen gällande 
yttrandena är bifogade som bilaga till beslutet. 
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Ägarna av fastigheten - menar bland annat att den föreslagna 
bebyggelsen under byggtiden kommer att försämra deras inre och yttre 
boendemiljö, orsaka störande buller och inskränka möjligheter till 
utomhusaktivitet Vidare klagar man på att den nya bebyggelsen kommer att 
skugga tomten med försämrat ljusinsläpp för både deras tomt och 
bostadshus. Fastighetsägama klagar även på att de nya husen medfor en 
kraftigt ökad insyn som tvingar dem att anlägga häck eller annat 
insynsskydd som ytterligare begränsar ljusinsläpp och formörkar deras tomt. 

Ägaren av fastigheten- framfor att det byggs på mark som är avsedd 
for komplementbyggnader. Vidare framfors bland annat synpunkter på att 
husen nr l och 2 är för stora och ligger for nära befintlig bebyggelse. 

Ägaren av fastigheten- har synpunkter på att varken situationsplan 
eller markplaneringsritning visar närliggande befintlig bebyggelse och 
efterlyser en uppdaterad karta med avseende på detta. Vidare lämnas 
synpunkter på att parkeringsnormen är för snålt tilltagen 

Bygg- och miljöförvaltningens kommentarer till inkomna yttranden 
Synpunktema angående närhet och höjd till befintlig villabebyggelse utmed 
Päronvägen har hanterats utförligt i planarbetet och har där fastlagts i form 
av byggrätter på mark och högsta byggnadshöj der. Ingen av de nedan 
beskrivna mindre avvikelsema från detaljplanen bedöms utgöra någon 
olägenhet for berörda närboende fastighetsägare. 

Befarade störningar under byggtiden ska hanteras av byggföretaget 
Eliassons Bygg AB, men det är Håbohus som byggherre som bär det yttersta 
ansvaret. Bygg- och miljöförvaltningen kommer att följa upp eventuella 
klagomål om störningar för närboende. Det är angeläget att information om 
byggprojektets olika faser delges de närboende. Se även byggföretagets svar 
på vissa av de frågor som ställts om byggstörningar i hanteringen av detta 
bygglov. 

Angående synpunlcterna om minskat ljusinsläpp och skuggning av tomten så 
är himmelsljuset for de berörda villatomterna redan idag la'aftigt begränsat 
av den ridå av kraftiga löv- och barrträd som idag täcker sluttningen mot 
norr där den nya bebyggelsen som närmast ska ligga. Eftersom merparten av 
den planerade högre bebyggelsen ligger i norrlägen i forhållande till 
befintliga villor så kommer dessa inte att skuggas. 

Angående risken för ökad insyn från vissa balkonger på de nya 
byggnadmuas sydfasader så hindras insyn effektivt av såväl befintlig 
vegetation som branta siktvinklar ifrån de högre liggande balkongerna och 
ner mot villornas skuggiga och norrvända baksidor. 
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De planerade bostadshusen grundläggs och byggs på marlc som är avsedd 
for detta i planen forutom vid punkthusens nolTa fasad på en remsa av drygt 
en meter mot notT på made som är avsatt for komplementbyggnader. 

Siktvinkeln söderut vid utfart i korsningen Päronvägen/Stockholmsvägen är 
prövad i arbetet med planen och den planerade byggnaden bedöms inte 
kunna påverka eller forsämra denna siktvinkel på grund av bebyggelsens väl 
tilltagna forgårdsmark och torgyta mot Stockholmsvägen. 

Parkeringsnormen for planen är lägre än den gängse i Bålsta for 
flerbostadshus men har anpassats till praxis får denna lägenhetsfordelning 
(fler smålägenheter for boende utan eget bilinnehav i centrala lägen nära 
buss- och tågstation) och aktuell bedömd efterfrågan i området där det visat 
sig att antalet P-platser vid intilliggande flerbostadsbebyggelse vid 
Källvägen inte utnyttjats till fullo. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen for Glastomten är att fortäta området genom att göra 
det möjligt att bygga flerbostadshus samt att ge möjligheten att driva 
verksamheter i bottenvåningar. 

Utformningen av kvarteret, med bebyggelse längs stockholmsvägen och ett 
torg i korsningen med Päronvägen, syftar till att antyda närhet till Bålsta nya 
centrum och dätmed fungera som en entre till den mest centrala delen av 
tätorten. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att sökt forslag stämmer överens 
med planens syfte med avskätmande bebyggelse längs Stockholmsvägen. 
Denna avskärmande bebyggelse kommer att forstärka gaturummet och 
skätma av gården från trafik och buller. 

Placeringen och utformningen av de två punkthusen stämmer bra överens 
med hur planen illustrerats i planbeskrivningen. Byggnaderna har anpassats 
till sluttningen genom suterrängvåningar utöver de fem våningar som 
planbestämmelserna medger. 

De lokaler som är avsedda for handel bedöms lämpligt placerade intill det 
nya torg som detaljplanen visar i sin nordvästra del. 

Avvikelser 

Byggnader utmed stockholmsvägen 
Rumshöjden på bottenvåningen i forslaget är 2,5 meter, vilket avviker från 
detaljplanens bestämmelser som anger 2,7 meter på bottenplan. 
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Rumshöjden i entreplan är 3,0 meter och fåljer då detaljplanens 
bestämmelser. En mindre del av byggnaden (5m2) går in på prickad mark 
som inte är avsedd får bebyggelse. 

Punkthus norr om Päronvägen 
Båda huskropparna överstiger tillåten BY A med 31 m2 vardera med en 
sammanlagd BY A om 862m2. Denna avvikande yta utgörs av utkragande 
byggnadsdelar bestående av balkonger. Placeringen av dessa två 
byggnadskroppar avviker från detaljplanen då 23m2 av vatje huslcropp 
placeras på kryssprickad mark som är avsedd får endast 
komplementbyggnader. 

Sammanfattande bedömning av liten avvikelse 
De två punkthusen, hus ett och hus två i fårslaget, avviker mest från 
detaljplanen då byggnaderna både överstiger byggrätten samt går in på 
kryssprickad mark. Att den byggnadsarea som överstiger byggrätten utgörs 
av utstickande balkonger och att den yta som går in på kryssptickad mark 
bara är l ,25 meter av en kortsida rar enligt bygg- och miljöfårvattningens 
bedömning ses som en fårmildrande omständighet. Balkongerna kommer 
inte medfåra någon skuggning av närliggande fastigheter då den skuggning 
som uppstår av den nya bebyggelsen kommer vara mestadels inåt gården 
och ut på Stockholmsvägen. 

Inte heller bedöms det hörn om 5 m2 på hus 6 intill torget utgöra någon 
olägenhet får omgivningen. Utformningen av byggnaden uppfyller väl 
planens syfte med fåreslagen placeting och ger det uttryck av entre till 
tätortens centrala delar som fårespråkas i planbeskrivningen. 

Bestämmelsen om rumshöjd som är satt till 2,7 meter på entreplanen på 
byggnaderna, nr 3, 4, 5 och 6 längs stockholmsvägen har till syfte att 
möjliggöra att handel ska kunna bedrivas i dessa plan. Sökanden har 
medvetet valt att bygga för bostäder och inte får handel vilket medges i 
planbestämmelserna. I de lokaler som är avsedda får handel i detta fårslag 
är rumshöjden satt till 3,0 meter. 

Den sammanlagda avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten i relation 
till projektets storlek och skala. Ingen betydande olägenhet kommer att 
uppkomma på grund av dessa avvikelser. Projektet i sig bedöms uppfylla 
planens syfte och avvikelserna bedöms vara små och passa in i de avvikelser 
som kan medges enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
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En viktig del i projektet är den balans i volymer som planen ger uttryck får i 
form av lägre bebyggelse mot nordväst och småhuskvarteren där med en 
upptrappning av lamellhusen utmed stockholmsvägen med sex våningar 
närmast Pornonas punkthus och planerad centrumbebyggelse mot sydost. 
Topografin accentueras av placeringen av punkthusen som varierar med 
olika sockelhöjder direkt anpassade till den kuperade terrängen på platsen. 

Byggnadema utmed stockholmsvägen har föreslagits få betongfasader 
målade i ljusare fårger med varmgrå sockel våningar. Det lägre huset vid 
torget föreslås få en accentfärg i mörk gulockra som bildar en varm och 
välkomnande entre till centrumområdets planerade tyngre bebyggelse. De 
två punkthusen föreslås fårgas i klassiska jordfärgskulörer engelskt rött och 
kadmiumgrönt som kommer att stå vackert mot den barrgröna vegetationen. 
Projektet är som helhet väl anpassat till såväl den befmtlig kuperade tomtens 
fårutsättningar som omgivande villabebyggelse och kommande tät 
centrumbebyggelse. Den planerade bebyggelsen är ett intressant och viktigt 
steg i utvecklingen av Bålsta från stationssamhälle med villor till en 
centralort med småstadskaraktär. 

Beslutsunderlag 
- Nybyggnadskarta 

situationsplan 
Ritningsfårteckning 
Lägenhetsfårdelning 
Plamitningar 8st, hus 1-6 
sektionslitningar 6st, hus 1-6 
Fasadritningar 6st, hus 1-6 
Utvändig beskrivning, Material och kulör 
Färgkatia med de föreslags kulörema 
Utlåtande från saldcunnig i tillgängliget 
Detaljritning, Badrum 
Uppdaterad markplanering 
Bullerutredning från ACAD 
Tjänsteskrivelse 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

inkomstdatum 
2015-03-10 
2015-03-10 
2015-03-1 0 
2015-03-1 0 
2015-03-10 
2015-03-10 
2015-03-10 
2015-03-10 
2015-03-10 
2015-04-28 
2015-04-29 
2015-04-29 
2015-03-1 0 
2015-04-27 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Byggnation får inte påbötjas förrän tekniska samråd 
har genomförts och beslut om startbesked har tagits. För att genomfåra 
åtgärden krävs en kontroll · Som kontrollansvarig godtas 
bygghetTens förslag: 
Lätma. 
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Den kontrollansvarige är certifierad med behörighet K enligt l O kap. 9 § 
i Plan- och bygglagen. 

2. Etablering under byggtiden tillåts på kryssprickad mark i detaljplanen, 
marken ska återställas senast innan slutsamråd. 

3. Avgiften för lovet fastställs till286 200 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktman skickas separat. 

Information 

- Sökande/bygghetTen ansvarar for att den kontrollansvarige har tillgång 
till nödvändiga handlingar för att kunna utfora sitt uppdrag. 

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

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt l O 
kap. 4 § PBL 

Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. 

- Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har påbötjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet vann laga kraft. 

Enligt l O kap. 25 § PBL upphör ett startbesked for lovpliktig åtgärd att 
gälla den dag beslutet om lov upphör att gälla. 

- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är 
tre veckor från och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med byggavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Bilagor 
Bilaga l -Handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 2 - Remissyttrande från räddningstjänsten 
Bilaga 3 - Granneyttrande 
Bilaga 4 - Svar från byggherren angående grannyttrande 
Bilaga 5 - Hur man överklagar 

Beslutsexpediering 
Beslutet delges: 
Byggherren, Håbohus AB 
Kontrollansvarig 
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Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 
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Förvaltningsekonomen informerade om kommunens planerings- och 
uppföljningsprocess fOr ekonomi. 

Förvaltningschefen återkopplade om rampen vid MIX-lokalen, Eneby 
l :41 6. Vid besök upptäcktes det att lutningen på rampen är for kraftig 
och förvaltningen har haft kontakt med fastighetsägaren. 

Miljöchefen informerade om miUösamverkan på regional nivå. Det 
innebär att etablera en samverkan inom miljöområdet tillsammans med 
länets kommuner och länsstyrelsen. Eventuellt inkluderas ytterligare ett 
län. Det kan till exempel handla om gemensamma tillsynskampanj er. 
Sådan samverkan kan vara en fordel for små kommuner och även öka 
kompetensen. Nämnden visade intresse for miljösamverkan och ville att 
miljöchefen ska undersöka frågan vidare. Miljöchefen ska återkoppla till 
Länsstyrelsen. 

Förvaltningschefen informerade om resultatet i NK.I-undersökningen för 
2014. 

Förvaltningschefen infmmerade om den årliga FSBS konferensen som i 
år är den 16-1 8 september i Halmstad. 
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