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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-29 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 123 BMN 2015/1 

Fastställande av dagordningen 

Ändringar i föredragningslistan gjordes enligt nedan: 

- Punlcten 12 på föredragningslistan utgår 
- Ärendet Strandskydd för transfmmatorstation, Yttergran 2: 1 1 ~ tillkom-

mer. 

Därefter fastställdes dagordningen. 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutade att fastställa dagordningen efter änd
nng 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 20 15.505 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 124 BMN 2015/18 

Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar från och med 
2015-06-02 till och med 2015-09-19, enligt nedan: 

l. Skrivelse: 
20150603, skrivelse om ärende BMN 2015/36 

2. Kommunstyrelsen: 
20150525, KS § 102, beslut om rutin for fortroendevaldas delta
gande vid kurser och konferenser. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län: 
20150608, Beslut om dispens från strandskydd, Kalmarnäs l :2, 
nämndens beslut upphävs. 

4. Länsstyrelsen i Uppsala län: 
20150608, Prövning av strandskyddsdispens, Övergran l: l 

5. Länsstyrelsen i Uppsala län: 
20150611, Prövotidsredovisning i tillstånd enligt 9 kap miljöbalken 
tillutsläpp av avloppsvatten, Råby 7:2, bifogas 

6. Förvaltningsrätten i Uppsala: 
20150618, Utdömande av vite, rättens behö1ighet att pröva ansökan, 
avvisas (föreläggande med vite) 

7. Förvaltningsrätten i Uppsala: 
20150807, Utdömande av vite, förvaltningsrätten bifaller bygg- och 
miljönämndens ansökan. 

8. Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen: 
20150618, Prövningstillstånd av beslut i mark- och miljödomstolen, 
prövningstillstånd avslås. 

9. Överklagningslistan 

10. Analysrapporter 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkätmer redovisning av de inlcomna hand
lingar som fottecknas i protokoll av den 29 september 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.506 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 125 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BMN 2015/17 

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

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 
2015-06-02 till och med 2015-09-17. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 266 st 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 68 st 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut, 32 st 
Antal delvisbifall, l st 
Avslag: l st 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de dele
gationsbeslut som fortecknas i protokoll av den 29 september 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.507 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 126 BMN 2015/4 

Bygg- och miljönämndens delårsuppföljning per augusti 2015 

Sammanfattning 
F ömtsättningarna for delårsuppföljning per sista augusti är att följa upp 
drift- och investeringsbudget, målen samt volymmått och nyckeltaL Då 
bygg- och miljönämnden inte har någon investeringsbudget så finns inte 
heller något att redovisa där. 

Fokus är a11tså på d1iftsbudgeten, målen och jämförande volymmått och 
nyckeltaL Utfallet per sista augusti redovisas och en prognos får utfallet per 
sista december, lämnas. 

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista augusti 
2015, se bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna fi:ån kommun
styrelsen. Med utgångspunkt från utfallet per sista augusti är prognosen att 
bygg- och miljönämnden väntas lämna ett överskott i fårhållande till budget. 
Överskottet prognostiseras till l 160 tkr. Det som fåranleder överskottet är 
framförallt att intäktsnivåerna rejält överskrider lagd budget. Främst är det 
intäkterna inom bygglov som är höga, men även kart- och mättjänsterna vi
sar på överskott. Dåda områdena är kopplade till att det byggs mycket i 
kommunen. Ä ven miljöområdet levererar ett visst överskott. 

Den kostnadspost som brukar vara svårast att bedöma är bidragen får bo
stadsanpassning, men det finns inget där i nuläget som pekar på avvikelse åt 
endera hållet. 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppföljning per augusti 2015 för bygg- och miljönämnden. 

- Tjänsteskrivelse, 2015-09-17 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårs
bokslutet för augusti 2015. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna redovisningen av del
årsbokslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Korrummstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.508 



HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/9 

Synpunktsrapportering per 31 augusti 2015 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöfårvaltingen har sammanställt de synpmlicter som har in
kommit till kommtmen. I rapporten beskrivs hur de har åtgärdats och samt
liga som har velat !a återkoppling har fått det. Sammanlagt är det 12 syn
purrider som inkommit till och med augusti 2015. 

Kommunfullmälctige antog 2010-06-14, reviderad policy for synpunktshan
tering. Syftet med synpunktshanteringen är dels att tydliggöra brister i den 
kommunala servicen for att kunna åtgärda dessa så att brukarna känner att 
de står i fokus och dels att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse 
att vara delaktiga i kommunen verksamhetsutveckling. Dessutom ska det ge 
såväl tjänstemän som politiker återkoppling på vad våra kommuninvånare 
tycker och hur de upplever kommunens service och åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom fors lag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomforcia eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rapportering ske till respektive nämnd. Det är i sam
band med delårsbokslut per sista augusti samt i samband med årsbokslutet 

Till och med augusti 2015 är det tolv synpunkter som har inkommit från 
synpunktshanteringen via kommunens webb där det nnns särskild tjänst for 
detta. Förvaltningen har en mycket aktiv kommunikation med invånare och 
fåretagare, men oftast gäller det deras individuella ärende. Det är också van
ligt forekommande med frågor som gäUer for specifik fastighet, vilket till
stånd behövs och så vidare. Sådanlcomrnunikation finns inte anledning att 
redovisa i denna synpunktshantering. Däremot finns det med säkerhet mer 
övergripande och allmänt hållna synpunkter som kommer tjänstemän till
handa men som inte alltid diadefors som sådan synpunkt som egentligen är 
avsikten enlig policyn for synpunktsrapportering. Därfor kommer förvalt
ningen att se över rutinerna for att klargöra hanteringen av den typen av 
synpunkter som inkommer via samtal, besök, brev, e-post eller på annat sätt. 
Detta har tagits upp som en rutin i bygg- och miljönämndens plan for intem 
kontrol12015. 

Bygg- och miljöforvaltningen bedömer att bifogad rapport ändå har lyckats 
fånga de synpunkter som forväntas redovisas i samband med delårsbokslu
tet Därfor fåreslås bygg- och miljönämnden att godkänna rapporten och 
delge kommunstyrelsen for kännedom. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.509 



HÅBO 
J<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 127 

Ekomiska konsekvenser och finansiering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/9 

Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att det fåljer några ekonomiska kon
sekvenser med anledning av denna rapport. 

Uppföljning 
Det är framförallt de synpunkter som handlar om att det ska vara lätt att 
komma i kontakt med kommunen och :fa hjälp med frågor kring bygglov 
som behöver följas upp kontinuerligt. Det handlar både om fortsatt vidare
utvedding av kontaktcenters möjligheter att kunna svara på frågor och hur 
snabbt kunden erhåller återkoppling från bygglovsavdelningen. 

Avsikten är också att ge bygg- och miljönämnden återkoppling angående 
den fortsatta synpunktshanteringen fram till årets slut vid bokslutet. 

Beslutsunderlag 

Rappmt, inkomna synpunkter per den 31 augusti 2015, daterad 
2015-09-16 

Tjänsteshivelse daterad 2015-09-17 

Beslut 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättad rapport av in
komna synpunkter per den 31 augusti 2 O 15 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna rapporten till kommun
styrelsen för kätmedom 

Beslutsexpediering 
Konununstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.509 



HÅBO 
I<OMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 128 

Katrinedal 3:66, bygglov ridhus 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/20 B 2015-000195 

fastighetsägare till lämnat in en ansökan 
om att få bygga ett oisolerat ridhus i Hällen. Det är ett område inom Katti~ 
nedal som utgör ett lantligt hengårdslandskap cirka en mil non om Bålsta 
tätort. Sökande motiverar åtgärden med att ridhuset är en fårutsättning får 
att kunna bedriva träning av hopphästar i vårt nordiska klimat. Enligt fårsla
get placeras ridhuset på ett sedan tidigare avvecklat skogsområde som idag 
används som paddock. 

Enligt ansökan ska ridhuset byggas i ett plan om 924 kvadratmeter BY A 
(Byggnadsarea), och utformas med ett sadeltak i 15 graders lutning med en 
takbeklädnad av plåt. Konstruktionen ger byggnaden en byggnadshöjd på 
4,3 meter och en nockhöjd på 7,5 meter. Fasaden bekläds med stående trä
panel som målas i faluröd (eller liknande kulör). Fasad mot vägen och be
byggelse (norr) utrustas med en stor port och ett flertal fånster. 

Fastighete är en stor lantbruksfastighet I området där sö-
kande vill uppfåra ridhuset fim1s sedan tidigare en hen·gårdsliknande mo
dern mangårdsbyggnad som slutfårdes i bötjan av 2015 med ett tillhörande 
torp och stall. I området finns även fyra stycken avstyckade tomter får enbo~ 
stadshus, där en av tomtema är bebyggd och tillsammans utgör fastigheterna 
en sammanhållen bebyggelse. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanfår detalj planerat område och utanfår område med 
områdesbestämmelser. I Kulturmiljöprogrammet som togs fram får Håbo 
Kommun 20 11 framgår att områdets herrgårdskaraktär bör värnas, och att 
det öppna jordbruks- och hagmarkslandskapet bevaras. Området omfattas av 
riksintresse får rörligt friluftsliv som bör beaktas. 

Yttranden 

Förslaget har skickats till berörda granne får synpunkter. Ägare av fastighet 
••••••har bedömts vara berörd, men inget yttrande har inkommit. 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. För genomfårandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvatig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens fårslag till kontrollansvarig; 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.510 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN§128 

Namn; 
Adress; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/20 B 2015-000195 

3. Avgiften får handläggningen av ärendet är 78 000 honor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2015-05-04 
situationsplan (nybyggnadskaiia) 
Planritning med sektion 
Fasadritningar 2015-05-04 
Ce1iifieringsbevis KA 

Skäl till beslut 

2015-06-03 
2015-05-04 

Det nya ridhuset ska komplettera gården och den verksamhet med hästar 
som där bedrivs. En utveckling av verksamheten kan bidra till att det öppna 
landskapet bättre bevaras med fler betande djur. Ridhuset bedöms äve11 bi
dra till den speciella herrgårdmiljön som är karaktäristisk får området kring 
Katrinedal. 

Åtgärden bedöms inte utgöra någon ol~genhet får omgivningen och platsen 
bedöms vara lämplig får ändamålet. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 2 kap 2-6 §§plan
och bygglagen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Plan- och bygglag 9 kap. 31 § 
Bygglov ska ges får en åtgärd utanfår ett område med detaljplan, om åt
gärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte fåmtsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och 
3. uppfyller de hav som följer av 2 kap. och 8 kap. l §, 2 § fårsta styck
et, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § fårsta stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som 
inte har prövats i 
områdesbestä1mnelser. Lag (2014:900). 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem från den dag som beslutet vitmer laga la·aft. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.510 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Bygg- och mi ljönämnden 

BMN § 128 BMN 2015/20 B 2015-000195 

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har Vlmnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen 1isk. 

I detta ärende krävs utstalming och lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påböljas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat start
besked. 

Du måste ha ett tekniskt samråd, kontrollansvarig och kontrollplan i detta 
ärende. Byggnadsinspektör kallar till telmiskt samråd. 

Observera att du inte får börja använda byggnaden förrän du har fått ett 
slutbesked. 

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

Fakhu·a skickas separat 

Beslutsexpediering 
Beslutet delges till 

astighets 
Bålsta ----·(F - Bålsta 
Expedieras med mottagningsbevis och överklagandehän visning. 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och Imilces Tidningar 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ l 
Nr~015.510 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 129 

Kumla 4:2, bygglov för ridhus 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/20 B 2015-000236 

lämnat in en ansökan om att få bygga ett oisolerat rid
hus öster om den befintliga gårdsbebyggelsen Stor-Kumla. Gården ligger på 
en höjd, väl exponerad i det omgivande jordbmkslandskapet längs Enkö
pingsvägen cirka 7 km nordväst om Bålsta tätmt. Gården bedriver idag 
bland annat. hästverksamhet Enligt fårslaget placeras ridhuset på mark som 
idag används som hagmark En fömtsättning för byggnationen är att en 
äldre smedja från första hälften av 1900-talet, rivs . 

Enligt ansökan ska ridhuset byggas i ett plan om l 320 kvadratmeter BYA 
(byggnadsarea), och utfmmas med ett sadeltak i 27 graders lutning med en 
takbeklädnad av plåt. Konstruktionen ger byggnaden en byggnadshöjd om 
4,5 meter och en nockhöjd strax under 1 O meter. Väggarna nmt byggnaden 
blir 3 meter höga. Ytan mellan takfot och övre del av vägg blir öppen. Väg
gama får en fasadbeldädnad av stående träpanel som målas i faluröd (eller 
liknande kulör). 

Fastighete~är en bebyggd lantbmksfastighet . 10 hektar-
-utgör tillsammans med gårda en be-

byggelsemiljö med stora kulturhistoriska värden. De tre gårdarna tillsam
mans är väl synliga i landskapsbilden. Det finns också 1ikligt med femläm
ningar i området. Platsen för den nya bebyggelsen av ridhuset är lite gömd 
bakom några högre skogspartier. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför område med 
områdesbestämmelser. I Håbo kommuns Kulturmiljöprogram besklivs går-
de som viktig för landskapsbilden och att gårdens byggnader 
har kulturhistoriska värden. 

Yttranden 

Förslaget har skickats till berörda gram1ar och myndigheter får 
till angränsande fastigheter har unclenättats om ansökan 

inkonunit från angränsande fastighetsägare. 

Förslaget har remitterats till Upplandsmuseet på grund av de kulturhisto
riska värdena som finns i området. Svar på remissen kom till bygg- och mj}
jöfårvaltningen 2015-06-30. Upplandsmuseet siaiver bland annat i sitt ytt
rande att trots att smedjan som måste rivas får att bygga tidhuset, har ett 
visst kulturhistoriskt värde, motsätter sig inte Upplandsmuseet en rivning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.511 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 129 BMN 2015/20 B 2015-000236 

med motiveringen "Byggnaden salmar användning och är i dåligt skick. Den 
är inte synlig i landskapet och saknar som utomgårdsbyggnad visuell kon
takt med gårdens värdefulla kärruniljö". 

De skriver också i sitt remissvar att "de bedömer att ridhuset kan byggas 
utan större skador på kulturmiljön då place1ingen, ur landskapssynpunkt, är 
väl vald. Genom att den ligger i en sänka omgiven av högre partier på ömse 
sidor om långväggarna kommer den inte vara mer synlig i landskapet än 
nödvändigt och den kommer inte att förminska värdet av den övriga gårds
miljön" 

Förslaget har även remitterats till Länsstyrelsen då ett flertal forruninnen 
finns i närheten av platsen för bebyggelsen. Länsstyrelsen har inte avgett 
något yttrande i ärendet. 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas bygghenens förslag till kontrollansvarig: 

Namn; 
Adress; 

3.Avgiften för handläggningen av ärendet är 107 000 laonor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2015-05-19 
situationsplan 2015-05-19 
Plan- och fasadritning 2015-05-19 
Certifieringsbevis KA 

Skäl till beslut 
Det nya ridhuset ska komplettera gården på som en del i ut-
vecklingen av dess hästverksamhet En utveclding av verksamheten kan bi
dra till att hålla j ordbrukslandskapet öppet och att bevara gårdens urspnmg
liga lantbrukssyfte. Att den byggs en bit ifrån den msprungliga gården be
döms som positivt då den får en mer modern utformning. Byggnadens höjd 
kan verka dominerande, men som Upplandsmuseet är inne på i sitt re
missvar så är platsen väl vald då den skyms av omgivande skogspartier och 
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blir så pass skymd att den inte påverkar landskapsbilden nämnvärt. 

Bygg- och miljöforvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte utgör någon 
olägenhet for omgivningen och att platsen och byggnaden bedöms lämplig 
for sitt ändamål. Bygg- och miljöforvattningen foreslår bygg- och miljö
nämnden att fatta beslut i enlighet med 2 kap 2-6 §§plan- och bygglagen 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Plan- och bygglag 9 kap. 31 § 
Bygglov ska ges for en åtgärd utanfor ett område med detaljplan, om åtgär
den; 

l. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte fcimtsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och 
3. uppfyller de krav som fciljer av 2 kap. och 8 kap. l §, 2 § forsta 

stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § forsta stycket, 13, 17, och 18 §§i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

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

Om fornlämning påträffas ska Länsstyrelsen i Uppsala län kontaktas omgå
ende for vidare utredning enligt kulturmiljölagen. 

Om åtgärden påbötjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
bygghenens egen tisk. 

I detta ärende lcrävs utstakning och lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påbötjas fonärr bygg- och miljönämnden har lämnat start
besked. 

Du måste ha ett tekniskt samråd, kontrollansvarig och kontrollplan i detta 
ärende. Byggnadsinspektör kallar till telmiskt samråd. 

Observera att du inte får börja använda byggnaden fonän du har fått ett 
slutbesked. 

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre 
veckor fi·ån och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
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kontrollera med bygg- och miljöforvaltningen om någon överklagan in
kommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsexpediering 

.. !1:~1~1:1.22!~ . .fi11 
~fastighetsägare/sökande) 

(Expedieras med mottagningsbevis och överldagandehänvisning.) 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Krägga 1 :206, bygglov för komplementbostadshus 

Sammanfattning 
ägaren har ansökt om bygglov for att 

bygga en komplementbostadsbyggnad på cirka 40 kvadratmeter på fastig
heten. Den nya byggnaden fares lås placeras i ett läge som i detaljplanen är 
kvartersmark for bostadsändamål, men omfattas av så kallad "priclrmark" 
som innebär att marken inte får bebyggas. 

I gällande detaljplan, m 331, fums en byggrätt får en komplementbyggnad i 
två våningar som ligger närmare grannes bostadshus och med cirka tre me
ter högre sockelhöjd än den fores lagna byggnaden. Avsikten är att den nu 
fåreslagna mindre och lägre byggnaden ska ersätta nuvarande byggrätt for 
komplementbyggnad i detaljplanen. Detta innebär också att detaljplanens 
ursprungliga byggrätt for komplementbyggnader på grund av max tillåten 
byggnadsarea därmed är forverkad. 

Planförutsättningar 
För området gäller detaljplan nummer 331 som il111ebär att huvudbyggnad 
får ha max 250 kvadratmeter byggnadsarea och den sammanlagda ytan for 
komplementbyggnader är l 00 kvadratmeter. 

Kulturvärden ·,, 
Detaljplanen il111ehåller också en q-bestämmelse som innebär att alla nya 
byggnader ska anpassas till kulturmiljöns stora värden i området. Kultmmil
jöns värden kring huvudbyggnaden på fastighete~eskrivs i 
kommunens kulturmiljöprogram som fåljer: 

Byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Trots att det ursprunglig
en är en arbetarbostad har huset getts ett ståndsmässigt yttre med en välproport
ionerad }asad. Värdehärande egenskaper är byggnadens timmerstomine och ljusa, 
reveterade fasad, de spröjsadefönstren och det djupa taksprånget med de pro_file
rade taktassarna. Det är betydelsefullt att eventuella till- och ny-byggnader under
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och materialfrän övrig bebyg
gelse. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar, som har inkommit med syn
punkter. 

Ägaren lyser 
höjder på sockel, taknock och taklutning får byggnaden. Vidare ställs frågan 
om den nya byggrätten ersätter den befintliga som planen anger. 
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Ägarna till fastigheten- har också frågor på den 
byggnadens höjder. Vidare önskar de ett avtal med ägama till 
som löser vissa oegentligheter mellan grannarna. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att haven på byggnadens 
höjdredovisning bör Idarläggas och läggas fast i bygglovet Vad gäller den i 
detaljplanen outnyttjade byggrätten så är den beroende av den maximalt ut
nyttjade byggrätten for komplementbyggnader som är beroende av om be
fintliga uthus bibehålls. Det finns alltså ingen långsiktig garanti for att inte 
den i planen angivna men outnyttjade byggrätten används med mindre en 
regeh·ätt planändring genomfors. Ett civilrättsligt avtal mellan fastighetsä
gare kan ge en viss garanti for detta men är inget som stöds av Plan- och 
bygglagens regelsystem. 

Beslut 

Bygg- och miljönänmden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen med viss av
vikelse från gällande detaljplan. Sockelhöjden ska inte överstiga +9.25m 
i RHOO. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomforandet av åtgfu·den hävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
forslag till kontrollansvarig; 

4.A v giften for handläggningen av ärendet är 14 021 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2015-02-25 
situationsplan 2015-04-27 
Plan, sektion o fasader 2015-04-27 
Perspektivbild mot öster 2015-03-03 
Nybyggnadskarta 2015-03-03 

Skäl till beslut 
För området gäller detaljplan munmer 331 som innebär att huvudbyggnad 
får ha max 250 kvadratmeter byggnadsarea och den sammanlagda ytan för 
komplementbyggnader är l 00 kvadratmeter. 
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Den foreslagna byggnaden bedöms im1ebära en betydligt mindre olägenhet 
for angränsande fastigheter med avseende på att skymma eventuell utsikt 
över Mälarens vatten, och därmed ett mer ändamålsenligt bebyggande av 
fastigheten än nuvarande byggrätt for komplementbyggnad i gällande de
taljplan. 

Från och med l januari 2015 har det i PBL införts en möjlighet for kommu
nen att bevilja bygglov i strid mot gällande plan om planens syfte uppfylls 
och åtgärden är av begränsad omfattning men innebär ett mer ändamålsen
ligt utnyttjande av planen (PBL 9 kap 31 b § p. 2). 

Detta tillägg innebär att det ska finnas möjlighet att lämna bygglov for en 
åtgärd som innebär en avvikelse från planbestämmelsema som inte bara be
döms som liten avvikelse. 

Eftersom befintliga komplementbyggnader har en sammanlagd yta av totalt 
80 kvadratmeter och den foreslagna byggnaden har en byggnadsarea på 39 
kvadratmeter så överskrids därmed planens byggrätt med 19 kvadratmeter. 
Eftersom planens urspnmgliga byggrätt for komplementbyggnader medgav 
en byggnad i två plan så bedöms den forestagna envåningsbyggnaden i 
souterränglösning bättre lämpad for platsen, även om dess byggnadsarea 
överslaids. 

Bygg- och miljöfOrvaltningen bedömer att komplementbostadsbyggnaden 
kan fungera väl på platsen trots att det medfor en avvikelse från detaljpla
nen. Placeringen tar bättre hänsyn till bakomliggande fastigheter och bygg
nadens läge och utformning bedöms vara väl anpassad till kulturvärdena i 
området om den utfors med fasad i antingen ljus puts lika huvudbyggnad el
ler med stående faluröd träpanel. 

Sökanden har lämnat uppgifter om sockel- och nockhöjder som hamnar väl 
under närliggande byggnaders höjder. Sockelhöjden anges till+ 6.25 meter, 
vilket är ca 5 meter lägre än huvudbyggnadens sockelhöj d. Nockhöjden eller 
högsta höjd hmnnar på +9,5 meter, vilket är ca l ,8 meter under huvudbygg
nadens sockelnivå. 

Mot den bakgrunden fareslår forvaltningen bygg- och miljönämnden att 
lämna bygglov. 

JUSTERARE ) 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.51 2 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 130 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

BMN 2015/20 2015-000070 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem från den dag som beslutet vim1er laga kraft. 

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga haft så sker det på 
bygghenens egen risk. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet hävs. 

Åtgärden får inte påbö1jas förrän bygg- och miljönälilllden har lämnat start
besked. 

Du måste ha ett tekniskt samråd, kontrollansvarig och kontrollplan i detta 
ärende. Byggnadsinspektör kallar till tekniskt smmåd. 

Observera att du inte får börja använda byggnaden förrän du har fått ett 
slut besked. 

Faktura skickas separat. 

Sökande/bygghenen uppmärksannnas på att tiden for överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan in
kommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslutsexpediering 

Beslutet delges till 

Sökande 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 
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Yttergran 2:11, strandskyddsdispens för transformatorstation 

Sammanfattning 
Bålsta Skidldubb har genom E-On Elnät Sverige AB ansökt om dispens från 
strandskyddet rår en ny transformatorstation och ställverk som behövs får 
att förse både pumpar och snökanoner med elluaft får att lemma mata skid
spåret med konstsnö. 

Bålsta Skidklubb har tidigare, i Bygg- och miljönämndens beslut 
2014-11-17 erhållit dispens från strandskyddet får byggande av pumphus 
och ledningar får konstsnöskidspår i Granåsens natmTeservat. 

Syftet med den nya anläggningen är att med ett permanent system av led
ningar, pumpar och cirka 25 anslutningspunkter för mobila snökanoner som 
matas med vatten från Lilla Ullfjärden lemma förse skidspåret med konstsnö 
under hela vintersäsongen. 

Anläggningen består av matarledning får vatten från Lilla Ullfjärden, ett 
pumphus vid parkeringen, en transformatorbyggnad och matar- och fOrdel
ningsledningar till mobila snökanoner utmed skidspåret inne i reservatet. 

P lanförutsättningar 
Området ligger utanfår detaljplan men omfattas av strandskydd som gäller 
300meter på land från strandlinjen. skidspåret ligger inom Granåsens natur
reservat men transformatorbyggnad och pumphus ligger utanfår reservatet. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens medges får nybyggnad av transformatorbyggnad 
med tillhörande lednin~en yta som åtgärderna upptar på 
marken på fastigheten- i enlighet med till beslutet hörande 
karta, se Bilaga l 

2. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

3. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 895 leronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
Översiktskarta i skala l :2000 
situationsplan i skala l :400 

2015-09-29 
2015-09-29 
2015-09-29 
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Den föreslagna platsen ligger i direkt anslutning till parkeringsplatsen mel
lan Granåsens skidspår och skidbacke. Området är idag påverkat och ian
språktaget som en entre-zon mellan parkeringen och spårcentral en. Platsen 
hyser inga höga naturvärden och ligger utanfor Granåsens Naturreservat. 

Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syfte och som särskilt skäl 
anges att platsen behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget all
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanfor omTådet och uppfyller där
med Miljöbalkens 7 kap. 18§ c punkt 5 som särskilt skäl och forutsättning 
for att lämna dispens. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga forutsättning
ama for allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livs
villkor for djur- och växtlivet på land och i vatten. Vidare fitms i miljöbal
kens 7 kap 15 § upprälmat vilka åtgärder som är förbjudna inom strand
skyddat område. Enligt 7 kap 18 § b får kommunen i det enskilda fallet ge 
dispens från forbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Det särskilda skäl 
som är tillämpbmi i detta ärende finns då i miljöbalkens 7 kap 18§ c: Områ
det behöver tas i anspråkför att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. 

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

Upplysning ar 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbötjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet va1m laga 
kraft (7 kap. 18 h§ miljöbalken). 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata fri lufts-, naturskydds- och miljöskydds
intressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därfor avvakta länsstyrel
sens beslut och eventuell vidare handläggning im1an några åtgärder vidtas. 

Om åtgärden påbörjas i1man beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
bygghenens egen risk. 

JUSTERARE ) 

~~ Il( 
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Det krävs bygglov för åtgärden. Bygglov prövas i särskild ordning efter att 
en komplett ansökan mottagits av kommunens byggavdelning. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutsexpediering 

Beslutet delges 
Bålsta Skidklubb 
C/O 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecldingsenheten 
751 86 UPPSALA 

Kungörelse 
Post- och Inrikes Tidningar 
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Några av tjänstemännen och ledamöterna i nämnden harvmit på FSBS
konferens i Halmstad. Här togs bland annat upp ämnen som Tillsyn enligt 
PBL, Strandskyddsdelegationen, Boverket informerar, PBL kompetens. Bo
verket har fått i uppdrag att titta på om det finns fler åtgärder som kan vara 
bygglovbefriade. Ett nytt begrepp diskuterades, Stor allmän påverkan, ej 
klart vad det innebär. Andra begrepp som diskuterades var ovårdad tomt och 
ovårdade byggnader, ändring av byggnad, renovering, restaureting. PBL 
kompetens är ett interaktivt showroom for politiker. I stadsvandringen visa
des smarta tekniska lösningar får det nya resecentrumet 

Personalnytt 
Ny bygglovsadministratör, presenterades. Hon kommer så småningom även 
att tjänstgöra som nämndsekrete rare. 

från kommtmstyrelsens kansli kommer att tj änstgöra som 
nämndens sekreterare fram till årsskiftet. 

I november bötjar en ny byggluvhandläggare 

Ny milj~sinspektör får handläggning av enskilda avlopp 
ersätter---· Rekrytering av ytterligare milj ö- och hälso
skyddsinspektör pågår samt vikarierande får föräldraledighet. 

NK/ 
Stockholms Business Alliance består av kommuner i Stockholmsregionen. 
De jobbar med nöjd lamdindex utifrån enkäter får företag inom fem myn
dighetsområden: brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsa samt ser
veiingstillstånd. Detta sker var atmat år och presenteras i en rapport där 
kommunerna rankas i en lista. NKI får Håbo 2015 (september) var 70 vilket 
är högt. ÅT 2013 låg Håbo på plats 41 i listan, 2015 ligger Håbo på plats 24, 
av 53 kommuner. NKI har höjts från 63 till 70 sen 2013. 
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