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Tisdagen den 3 oktober 2017, kl. 18:30-20:45, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Nils-Åke Mårheden (M), ordförande 

Christian Nordberg (MP), ersätter Daniel Pettersson (C) 

Sven Erkert (S) 

Kurt Hedman (S), ersätter Inger Wallin (S) 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef bygg- och miljö 

Yvonne Fredriksson, avdelningschefbygg 

Anneli Högsund, verksamhetscontroller 

Susanne Nyström, nämndsekreterare 

Sven Erkert 

Måndag den 9 oktober 2017, Kommunhuset 

§§ 98-112 

Sven Erkert 
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§ 99 Dnr 2017/00002 

Upprop 

Upprop gjordes. Det konstaterades att ordinarie ledamöter Daniel 
Pettersson, Inger Wallin och Kristian Leinonen var frånvarande . Daniel 
Pettersson ersätts av Christian Nordberg och Inger Wallin ersätts av Kurt 
Hedman. Ä ven ersättaren Berith Skiöld var frånvarande vilket innebär att 
fyra ledamöter var på plats och nämnden är beslutsmässig. 
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Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Dnr 2017/00003 

Till justerare utsågs Sven Erke1t. Justering kommer att ske senast måndag 9 
oktober 2017. 
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§ 101 Dnr 2017/00004 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Dagordningen fastställdes efter ändring. Ärende nr l 
Byggsanktionsavgift/ör byggbodar utan startbesked, 

l • • • • • • • • t 
P U L-skydd 

utgår. Under punkten information läggs Lindegårdvägen, Väppeby äng, till. 
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§ 102 D nr 2017/00005 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fårtecknas i protokoll per den 3 oktober 2017. 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut, 2017-08-21-2017-09-17: 
Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 66 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 22 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 13 stycken. 

Belopp 129 627 kronor* 

* Beloppet avser nya beslut alternativt fårändring i fårhållande till eventuella beslut i ärendet fåre perioden. Firms 
flera beslut fåre perioden avser jämförelsen det sista av dessa . 

Antal avskrivna ärenden: l 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista bygglov 
- Delegationslista miljö 
- Delegationslista bostadsanpassning 
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§ 103 D nr 2017/00006 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 3 oktober 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 
får perioden 21 augusti- 17 september 2017. 

1. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-08-15 
Remiss, ansökan om upphävande av villkor i tillstånd, enligt 9 kap. 
miljöbalken, till utsläpp av avloppsvatten, på fastigheten Råby 7:2. Yttrande 
ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 20 september 
2017. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-08-25 
Överklagat beslut om bygglov får nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Klagande anser bland fårlorar sjöutsikt på grund p lanerad 
höjning av tomten på 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Motivering 
Den tänkta byggnationen överensstämmer, med undantag från smälTe 
avvikelser, med gällande detaljplan. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-08-30 
Överklagat beslut om fårbud att släppa 
befintlig avloppsanordning på tnst1gt1etEm 

31 maj 2018. Beslutet är fårenat med vite. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Bedömning 

från och med den 

Enligt utredning i ärendet uppvisar den aktuella avloppsanläggningen tecken 
på att inte fungera. Länsstyrelsen har tidigare återfårvisat aktuell fråga får 
kompletterande utredning och förnyad prövning. Länsstyrelsen finner att 
nämnden gjmt en riktig bedömning av sakläget och instämmer i nänmdens 
bedömning att utsläpp inte kan accepteras med hänsyn till människors hälsa 
och miljön. 

4. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-04 
Överklagat beslut om fårhandsbesked får nybyggnad av två enbostadshus på 
två tomter på P U L-skydd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Bedömning 
A v det överklagade beslutet framgår att fastigheten ligger inom ett område 
med stor efterfrågan på ny bebyggelse. Önskemål finns att planlägga 
området med ett 20-tal tomter. Den aktuella fastigheten ligger inom 
bevakningsområde for naturmiljö och :ftiluftsliv vilket innebär att nuvarande 
markanvändning bör fortsätta och inga större forändringar med nya 
bostadshus bör tillkomma. 

5. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-08 
Dispens for att avliva hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås inom 
natuneservatet Hjälstaviken. 
Beslut 
Länsstyrelsen meddelar dispens från foreskrifterna for naturreservatet 
Hjälstaviken for att avliva hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås enligt 
ansökan med foljande villkor: 
- Berörda markägare ska ha gett sitt tillstånd till avlivningen. 
-Kopia av dispenshandlingen ska medforas då dispensen utnyttjas 
- Avlivningen ska ske med största möjliga hänsyn till övrig fauna och till 
allmänheten. 
- Dispensen gäller endast under fon1tsättning att andra erforderliga tillstånd 
for verksamheten finns. Det är den sökandes ansvar att tillse detta. 
- Dispensen gäller for 2017. 

6. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-11 
Ansökan om dispens från strandskyddet samt tillstånd inom område som 
omfattas av landskapsbildskydd for uppfOrande av lifthus på fastigheten 
Yttergran 2: 11. 
Beslut 
Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet samt tillstånd for 
uppforande av lifthus inom område som omfattas av landskapsbildskydd på 
fastigheten Yttergran 2:1 1. Dispensen från strandskyddet gäller endast den 
yta som behöver tas i anspråk får den åtgärd som anges i bilaga l. 
Tillståndet inom mmåde som omfattas av landskapsbildskydd gäller endast 
uppfOrande av lifthus. 

7. Holmgrenhansson Advokatbyrå AB, 2017-09-13 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående foreläggande om att 
stoppa anläggningsarbete som strider återställande 
av brygga och strandlinje på 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-09-14 
Anmälan om vattenverksamhet angående anläggande av våtmark på 
fastigheten Rölunda l: 13. Syftet är att skapa reningsvåtmark 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen 
kan genomforas som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen 
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fårelägger om fåljande försiktighetsmått: 
l. Arbeten i vattenområdet ska utfåras vid lågvattenfåring och i ett 
sammanhang. 
2. Arbeten i vattenområdet rar endast utfåras under perioden l augusti till 
den 31 mars. 
3. Våtmarken ska inte ha någon dämmande effekt uppströms. 
4. Vattenflödet i stordiket rar inte strypas. 
5. Vid arbeten i och kring vattnet ska i fårsta hand biologiskt nedbrytbara 
hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas får att fårhindra spill och 
läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon. 

Beslutsunderlag 

Överldagningslista 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

§ 104 Dnr 2017/00018 

Synpunktsrapportering bygg- och miljöförvaltningen 
2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att inkomna synpunkter noteras som 
delgiven nämnden samt att rappalien överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 en reviderad policy får 
synpunktshantering i Håbo kommun. Syftet med synpunktshanteringen är 
att synliggöra brister i den kommunala servicen. Det skapar möjlighet till 
fårbättring och får brukarna att känna att de står i fokus. Samtidigt 
tillvaratas kommuninvånarnas intresse av att vara delaktiga i kommunens 
verksamhetsutveclding. 

Rapportering sker två gånger per år till bygg- och miljönämnden, dels i 
samband med delårsbokslut per sista augusti, dels i samband med 
årsbokslutet 

Synpunkter kommer in genom synpunktshanteringen via kommunens webb, 
e-post, samtal, besök, brev eller på annat sätt. Vanligt förekommande frågor 
från invånarna gäller får specifik fastighet, vill<et tillstånd som behövs med 
mera. Sådan kommunikation redovisas inte i denna synpunktsrappoliering. 

Rapporten sammanställer inlmmna synpunkter såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. Under 
perioden har det kommit in 20 stycken synpunkter till förvaltningen. Drygt 
hälften av synpunl<terna rör frågor kring miljö som nedskräpning, buller och 
liknande. Några synpunkter tar upp frågan om handläggning av bygglov och 
att det uppfattas som lång handläggningstid och svårigheter att ra kontakt 
med handläggare. Samtidigt framfårs några önskemål om fårbättrad 
information på webben och uppmuntra invånarna till nyttjande av 
regnvattentunnor. Några synpunkter har även handlat om aktuell byggnation 
i Bålsta på Väppeby Äng och Scouttomten. 

Bygg- och miljöförvaltningen besvarar de synpunl<ter som kommer in och 
vidtar åtgärder i de fall det behövs. En del åtgärder kan utfåras omgående 
medan andra kräver ett mer strategiskt och omfattande förändringsarbete. 
Det kan konstateras att rutinen får att i ärendehanteringsprogrammet 
dokumentera återkopplingen till synpunktslämnaren behöver förbättras. 
Förvaltningen anser att rutinerna kring synpunktshanteringen kan fårbäth·as 
internt, men att synpunldshanteringen överlag fungerar bra. 

Inkomna synpunl<ter redovisas i bilaga. 
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§ 105 Dnr 2017/00090 

Delårsbokslut per 31 augusti 2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per sista augusti. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att for målet 2.2.1 Trivsam och 
effektiv arbetsplats godkänns byte av måltal från l 00 till 85 procent 
gällande indikatorn "Medarbetarna trivs och kan rekommendera andra att 
arbeta i verksamheten". 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppfoljning per sista augusti 
2017, se bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från 
kommunstyrelsen. 

Förutsättningarna for delårsuppfoljning per sista augusti är att folja upp 
drift- och investeringsbudget samt målen. Utfall per sista augusti ska 
redovisas och en prognos for utfall per sista december lämnas. Den 
uppföljning av mått som ska redovisas till nämnd är resurs- och 
produktionsmåtten. 

Med utgångspunkt från utfallet per sista augusti och bedömning av 
kommande resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden 
väntas få ett utfall på budgeten med ett överskott om cirka 3,1 miljoner 
laonor. 

Verksamheterna som per sista augusti visar avvikelse från budget med ett 
överskott är framforallt bygglov och plan- och exploateringsavdelningen. 
Den främsta orsaken till överskotten är lägre personalkostnader som 
forklaras av tjänster som under perioden varit vakanta i avvaktan på att 
relaytering ska lyckas. Dessutom har verksamheterna i några avseenden 
lägre kostnader. 

Genom att den ekonomiska situationen ser god ut har en for kommunen 
viktigt åtgärd kunnat prioriteras inom ram och det är laserscanning av 
Bålsta. För kommunen är det angeläget att ha väl uppdaterad primärkarta för 
att underlätta planering och byggande med tanl(e på den expansion 
kommunen befinner sig i. 

Vad gäller måluppföljningen konstateras att för fyra av nämndens sex mål 
ser det som att måluppfyllelse kommer att nås. För två av målområdena ser 
det lite mörkare ut med måluppfyllelsen, och fåridaring till det är främst 
tidsbrist som har gjort omprioriteringar nödvändiga. Det har varit angeläget 
att i första hand prioritera förvaltningens stora ärendevolym som 
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JUSTERARE 

kontinuerligt ökar i omfång. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöforvaltningen 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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§ 106 Dnr 2017/00091 

Sammanträdestider 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa datum och tider får 
sammanträden under år 2018 enligt följande: 

30 janumi 
27 februari (årsredovisning) 
10 april 
8 maj (delårsrapport mars) 
12 juni (heldag) 
4 september 
2 oktober ( delårsbokslut augusti) 
30 oktober (budget) 
4 december. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 18 §bestämmer nämnderna tid och plats får 
sina sammanträden. Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram fårslag på 
sammanträdestider får bygg- och miljönämnden år 2018. Hänsyn har tagits 
till ekonomiredovisningarna under året. 

Nämndens sammanträde startar 18.30. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder får kännedom 
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§ 107 Dnr 2017/00077 

Strandskyddsdispens för fällning av träd, Sjöända 1 :5 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Med stöd av 7 kap. 18 §, miljöballcen, MB, ge dispens från gällande 
strandskydd för åtgärd på fastigheten Sjöända l :5 vid sjön Lilla 
Ullfjärden. Den yta som får tas i anspråk är markerad på bifogad karta. 

2. Strandremsan mellan markerad gräns för tomtplats och vattenbryn utgör 
fri passage för allmänheten. 

3. Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 928laonor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
situationsplan 
Bilder 
Karta skogsyta 
Remissvar 
Områdeskatia 

Skäl till beslut 

2017-07-18 
2017-07-27 
2017-07-27 
2017-07-27 
2017-09-04 
2017-09-13 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att aktuellt område har tagits i bmk 
på ett sätt som gör att det salenar betydelse för strandskyddets syfte 7 kap 
18c§ l pkt MB. Förvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden 
lämnar dispens från gällande strandskydd enligt 7 kap.18b§ MB då särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18c§ l pkt MB föreligger. 

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

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

- nya byggnader uppföras, 
- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt, 

- grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

- åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter. 
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap. 18 b§ miljöbalken befogenhet att 
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. 

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

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse för 
strandskyddets syften, 

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

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

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

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

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

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

Sammanfattning 

Ansökan har den 27 juli 2017 inkommit om strandskyddsdispens för 
fållning och gallring av träd. 

Ärendet handlar om att fålla och gallra träd som finns på fastigheten. 
Underhållet är eftersatt och tomten är vildvuxen och svårframkomlig. Efter 
åtgärden kommer tomten att bli mer lättåtkomlig, även från sjön Lilla 
Ullfjärden, med tanke på allemansrätten. 

Fastigheten, som omfattar cirka 8 400 kvadratmeter, är belägen mellan E 18 
och Lilla Ullfjärden. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus, som är 
placerat ungefår 110meter från stranden. För fastigheten gäller 
utomplansbestämmelser och strandskyddsförordnande. 

För vattenområdet gäller förutom strandskyddet också förordnande till 
skydd för landskapsbilden. För Bålstaåsen med omgivningar gäller särskilda 
bestämmelser till förekornn1ande av grundvattenförorening. 

Sökanden avser att fålla och gallra träd inom fastigheten som är igenvuxen 
och svårframkomlig med vindfällda träd. De träd som kommer att gallras 
bort är gran, tall och björk. De träd som har stöne värde som till exempel ek 
kommer att bevaras. Sökande kommer att spara träd för att motverka en 
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eventuell risk for erosion av sediment ut i Lilla Ullfjärden. Sökanden har 
anlitat en skogsvårdare via skogssällskapet 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
avseende rörligt friluftsliv och naturvården. I Lilla Ullfjärden gäller 
landskapsbildsskydd som Natura 2000 och klass l, områden med högsta 
naturvärde. Lilla Ullfjärden omfattas av riksintresse yrkesfiske. Direktiven 
är till for att trygga livsmiljöerna for de naturtyper och arter som finns i 
området. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda myndigheter for synpunkter. Yttrande 
med synpunkter har inkommit från Upplandsstiftelsen. De har inga 
synpunkter gällande att fålla och gallra träd på sjöända l :5. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan, 2017-07-18 

situationsplan, 2017-07-27 
Bilder, 2017-07-27 
Karta skogsyta, 2017-07-27 
Remissvar, 2017-09-04 
Områdeskarta, 2017-09-13 

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

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

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

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

Sökanden uppmärksammas 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 miljöforvaltningen om någon överidagan har inlcommit. 
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Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till : 
Sökandc: P U L-skydd 

Kopia av beslut till 

- Länsstyrelsen i Uppsala län 
- Miljöavdelningen i Håbo kommun 
- Upphuu.l:;:;liftdsen 

Kungörelse 
Post- och lnrikes Tidningar 
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JUSTERARE 

§ 108 Dnr 2017/00084 

Strandskyddsdispens för anläggning av våtmark, 
Rölunda 1 :13 (Rölunda Gårds väg 2) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges får åtgärd på fastigheten vid Stora Ullfjärden i 
enlighet med situationsplan/karta. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 c 
§ miljöbalken, MB. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till anläggningens yta på 
marlc 

3. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 928 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 2017-06-20 
- Översiktskartor x 2 2017-06-20 
- Projektplan 2017-06-20 

Skäl till beslut 
Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att fareslagen åtgärd är möjlig som 
särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 18 c punkt 3 och 5MB, att området 
behövs får en anläggning som får sin funktion måste ligga vid vattnet och 
att området behöver tas i anspråk får att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanfår området, och fareslår bygg- och 
miljönämnden att bevilja dispens från strandskyddet. Bygg- och 
miljöfårvaltningen bedömer att åtgärden inte kommer att påverka djur- och 
växtlivet eller det rörliga friluftslivet negativt. 

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 
fårutsättningarna får allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor får djur- och växtlivet på land och i vatten. 

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

- nya byggnader uppfåras, 
- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utfaras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fårdats fritt, 
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- grävningsarbeten eller andra forberedelsearbeten utfaras for byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

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

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

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

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse fOr 
strandskyddets syften, 

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

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

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

- behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanfor området eller 

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

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

Sammanfattning 

Rölunda Jordbruk AB har inlcommit med en ansökan om att anlägga en 
våtmark nära strandlinjen vid Skinnarviken/Ullfjärden. Syftet är 
växtnäringsrening och ökad biologisk mångfald. Våtmarken kommer att bli 
2 hektar stor i en låglänt betesmark innan utloppet till sjön. Våtmarkens 
syfte är dels att fungera som reningsvåtmark, då dikesvatten tas in i 
våtmarken vid normal- och högflöden, och dels att öka områdets värden for 
fågellivet. Sjön är idag hå1i belastad av växtnäringsämnen och behöver en 
minskad tillforsel av näringsämnen. En våtmark kommer att bidra till att 
forbättra sjöns stahis avsevärt. Placeringen, nära vattnet, måste ske for att 
kunna få en fungerande våtmarlc utan alltfor höga anläggningskostnader. 
schaktvolymen minskar avsevä1i när man lägger våtmarken nära vattnet, på 
så låg mark som möjligt. Dessutom får man då in allt vatten från hela 
avrinningsområdet in till våtmarken. 

Tillgången till stranden kommer inte att minska, då man lättare kommer att 
kunna ta sig fram längs strandzonen om våtmarken byggs. 
Rekreationsvärdena for besökare ökar också, om nya grunda vattenspeglar 
skapas som lockar sjöfåglar och lekande fiskar. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat område och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse. Strandskydd gäller 
på den tilltänkta platsen för anläggningen. 

Fastigheten omfattas av riksintresse får rörligt friluftsliv. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-06-20 
- Översiktskartor x2, 2017-06-20 
- Projektplan, 2017-06-20 

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

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

Arbete i vatten kan också laäva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt 
tillstånd får vattenverksamhet Kontakta därfår Länsstyrelsen om du ska 
utfåra åtgärder i vattenområden. 

För att utfåra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 
ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens 
görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelsema. 
Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar 
med fler som kan beröras av åtgärden. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 
Rölunda Gård AB, Rölunda Gårdsväg 2, 746 94 Häggeby 

Kopia av beslut till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala 
Miljöavdelningen 
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§ 109 Dnr 2017/00087 

Strandskyddsdispens rivningslov samt bygglov för 
en bostadshus, Skadevi 1 :2 (E knäsvägen 25) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och mHjönämnden beslutar att: 

l. Med stöd av 7 kap. 18 §.punkt 1, miljöbalken (1998:808), MB, ge 
dispens från gä1lande strandskydd får nybyggnad av ett cubostadshus på 
Skadevi l :2. 

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

3. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 §plan- och bygglagen 
(20 10:900), PBL. 

4. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

5. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

6. För genomfårandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontro 
Namn: 
Adress: l 

. . . . . 
- -- P U L-skydd -

7. Avgift får handläggning av ärendet är får strandskyddsdispens 4 928 
kronor och får r ivningslov och bygglov tillsammans 4 l 5 52 kronor, i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Den yta som får tas i anspråk får boende framgår av den avgränsade 
tomtplatsen som är markerad med streckprickad linje på bifogad 
tomtplatskarta enligt bilaga. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2017 inkom en ansökan om strandskyddsdispens, rivning av 
befintl igt bostadshus samt bygglov får nytt större bostadshus på samma 
plats. Det befintliga huset är i så pass dåligt skick att det kostnadsmässigt 
inte är fårsvarbart att renovera det. Fastigheten har en yta om cirka 240 
hektar och ligger avskild från övrig bebyggelse. Det befintliga huset har en 
byggnadsarea på Lmgefår 140 kvadratmeter och det nya huset kornmer att 
vara 213 k vadrat meter. Platsen ligger avskilt från stranden då marken sluttar 
relativt brant ner från området som redan idag är ianspråktaget. 
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Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att åtgärden inte kommer att påverka 
djur- och växtlivet eller det rörliga friluftslivet negativt. 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
får Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och yrkesfiske. 
Fastigheten ligger utanfår detaljplanelagt område och sammanhållen 
bebyggelse. Avståndet för åtgärden till strandlinjen vid Oxen är cirka 50 
meter. 

Yttranden 
Förslaget har inte skickats till några grannar då åtgärden bedöms ligga så 
långt från närmsta granne att ingen anses berörd. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 20 l 7-06-13 
situationsplan, 20 l 7-09-04 
Planritningar, 2017-09-04 
Fasadritningar, 2017-09-04 
Ansökan strandskyddsdispens, 2017-03-03 
Rivningsplan, 2017-09-19 
Tomtplatsavgränsning 

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

Enligt 7 kap. 18 h§ MB uppgör en dispens från strandskyddet att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbö1jats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

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

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

Sökanden uppmärksammas på att tiden får överidagande är tre veckor från 
och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera 
med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överidagan har inkommit. 
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Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 
Sökanden 

Kopia av beslut till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 110 Dnr 2017/00088 

Bygglov för 6 flerbostadshus, Väppeby 6:53 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), 
P BL. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomforandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som byggherrens forslag till kontrollansvarig; 

4. Avgiften for handläggningen av ärendet faststäils till 200 480 leronor i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår; beslutet 
Ansökan 2017-06-30 
situationsplan 2017-06-30 
Planritningar 2017-06-30 
Fasadritningar 2017-06-30 
Takplaner 2017-06-30 
sektionsritningar 2017-06-30 
Nybyggnadskarta 2017-06-30 

Skäl till beslut 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och bedöms uppfylla kraven 
som foljer av 9 kap 30 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Inom ett område som omfattas av detaljplan ska, enligt 9 kap 30 § PBL, 
bygglov ges till en åtgärd som överensstämmer med gällande detaljplan och 
uppfyller de hav som foljer av 2 kap. 6 § forsta stycket l och~ PBL och 
8 kap. l §, 2 § forsta stycket samt 2- .l.Q..§.§ PBL. 
Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och lcultm-värdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan, samt med möjlighet att hantera avfall . 

Enligt 8 kap 1 § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en 
god form-fårg-och matetialverkan samt vara tillgänglig och användbar for 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfo1måga. 
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Enligt 8 kap 9 § PBL ska en tomt ordnas så att: 

l. naturfårutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter får omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet 
på framkomlighet får utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme får parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till tenängen och förhållandena i övrigt inte är mimligt, och 

6. risken får olycksfall begränsas 

Sammanfattning 

Det har inkommit en ansökan om bygglov får nybyggnad av flerbostadshus 
och komplementbyggnader. Ansökan omfattar totalt 86lägenheter fårdelade 
på 6 huskroppar. I ansökan redovisas även lägenhetsfånåd och 
parkeringsplatser. 

Huvudbyggnaderna uppförs lite olika, varav tre hus är med 4 våningar, ett 
hus med 3 våningar och de två LSS-husen med l våning. Flervåningshusen 
kommer att vara utrustade med hiss och fårråd på vinden. Lägenheterna 
varierar från l rum och kök till 3 rum och kök. I ansökan redovisas 62 
parkeringsplatser, vilket anses tillräckligt. 

Fasaderna på höghusen kommer att bestå av betong med färgerna NSC S 
3005-G50Y, NCS 2002-Y50R, NCS S4005-G20Y och NCS 5010-B50G, 
med fånsterbågar i metall med fårgen vit NCS 0502-Y. Takbeläggningen 
kommer att vara mörkgrå papp. Envåningshusen (LSS-boendet) kommer att 
ha fasader i liggande träpanel i faluröd med vita fånster och svart takpapp. 
På alla husen sätts solpaneler (Se bilagor). 

Byggnad BYA BTA 

HusA-C 5019 m2 

Hus D 1296 m2 

Hus E-F 

Den sammanlagda byggnadsarean får flerbostadshusen (huvudbyggnaderna) 
uppgår till 2 415 kvadratmeter och komplementbyggnadernas sammanlagda 
byggnadsarea uppgår till 118 kvadratmeter. Total BTA uppgår till 7 337 
kvadratmeter. 
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Planförutsättningar 
Aktuellt område omfattas av en detaljplan, Väppeby 6: l (plankod 429). Den 
största tillåtna byggnadsarea får huvudbyggnader respektive 
komplementbyggnader i aktuellt levarter är l 300 lcvadratmeter, l l 00 
lcvadratmeter och 500 kvadratmeter. Huvudbyggnaderna får uppfåras i 4, 3 
och l-våningsplan beroende på lokaliseringen och ha en byggnadshöjd på 
14,5 meter, 10,5 meter och 4,5 meter. För hela bostadskvarteret gäller att 
minst 50% ej får hårdgöras. 

Yttranden 
Förslaget har inte skickats till några sakägare får synpunkter, då ansökan 
bedöms följa gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-06-30 
- situationsplan, 2017-06-30 
- Planritningar, 2017-06-30 
- Fasadritningar, 2017-06-30 
- Takplaner, 2017-06-30 
- Sektionsritningar, 2017-06-30 
- Nybyggnadskarta, 2017-06-30 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs utstalrning och lägeskontrolL 

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

Det måste hållas ett tekniskt samråd i detta ärende, och då läggs också 
kontrollplan fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar 
till telrniskt samråd. 

Observera att byggnaden inte får bötja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden får överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 
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Beslutet delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 
Sökande 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 111 Dnr 2017/00089 

• l • l • • . • 
P U L-skydd 

ed för uppförande av tre enbostadshus, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 
sökta åtgärden på rasng11e1(~n 

och bygglagen avslås för den 

2. A v giften för handläggningen av ärendet är 4 704 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 
- situationsplan 

Skäl till beslut 

2017-06-27 
2017-06-27 

Området omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Området utgör 
sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Områdets karaktär och kvalitet 
är friliggande smärre villabebyggelse i lantlig miljö. Det har 2017lämnats 
förhandsbesked till två hus på grannfastigheten i anslutning till aktuell 
fastighet. Tillskott med tätare bebyggelse innebär en förändring av områdets 
karaktär och därmed en inverkan på boendemiljöns kvalitet. Mindre tomter 
och tätare bebyggelse ger en mer tätortskaraktär. 

Åtgärden bedöms behöva prövas genom planläggning för att klargöra 
lämplig täthet för området utifrån hur kommunen och boende i området vill 
att området ska utvecklas. 

I sammanhanget är det nödvändigt att ta i beaktande ett långsiktigt 
perspektiv och hur området kan komma att utvecklas om föreslagen åtgärd 
skulle tillåtas. Om den föreslagna åtgärden skulle tillåtas bedöms åtgärden 
få en prejudicerande verkan i området om fler vill stycka sina tomter. 

Samtliga fastigheter har enskilda avlopp. Det råder ett högt bebyggelsetryck 
i ormådet. 

Sammanfattning 

Ansökan som inkom 2017-06-28 avser förhandsbesked om bygglov för 
uppförande av tre enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan 
bedömdes vara komplett. Föreslagen åtgärd berör inga områden med 
skyddsstatus. 

Otmådet utgör sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Åtgärden 
bedöms inte uppfylla kraven för att meddela ett positivt fårhandsbesked 
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med hänvisning till att åtgärden forutsätter planläggning. Hörande av 
berörda enligt 9 kap 25 § PBL har därför inte genomförts. 

Planförutsättningar och lagstöd 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. I gällande översiktsplan 
redovisas det att ny bebyggelse endast bör tillkornrna i anslutning till 
befmtlig bebyggelse eller längs med huvudvägarna. 

En av de situationer där det råder ett laav på detaljplan är vid uppforande av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i områden där det råder stor efterfrågan på 
mark får bebyggande ( 4 kap. 2 § fårsta stycket 3 a PBL). Undantag från 
detta krav gäller enligt paragrafens andra stycke om förhållandena är sådana 
att byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om 
bygglov eller forhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan 
antas medfora en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska bygg- och miljönämnden på begäran ge ett 
fårhandsbesked i fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en viss 
avsedd plats. A v 9 kap. 31 § framgår att en bygglovspliktig åtgärd utanför 
ett område med detaljplan kan tillåtas endast om den inte forutsätter 
planläggning enligt 4 kap . 2 eller 3 §. 

Enligt l kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. 

I 4 kap. 2 och 3 §§ PBL uppställs krav på att kommunen i vissa angivna 
situationer ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet for 
bebyggelse och byggnadsverk genom en detaljplan. 

Proportionalitetsprincipen vid prövning enligt plan- och bygglagen: 

I 2 kap. l § PBL anges att vid prövningen av fi-ågor enligt lagen ska hänsyn 
tas både till allmänna och enskilda intressen. Bestämmelsen är generell och 
gäller vid all prövning enligt lagen och tillämpas vid sidan av de mer 
specifika avvägningsbestämmelser som lagen innehåller beträffande 
särskilda frågor. Vid avvägningen kan olika intressen stå mot varandra. Ett 
tydligt fall är när enskilda intressen står mot allmänna. Men det kan också 
vara fråga om en avvägning mellan olika enskilda intressen eller mellan 
olika allmänna intressen. 

3 kap. l § MB (Miljöball(en)Mark- och vattenområden skall användas for det 
eller de ändamål for vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medfor en från allmän synpunkt god hushållning. 

3 kap. 4§ MB anges följande om jord- och skogsbruk: Jord- och skogsbruk 
är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk får 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs for att tillgodose 
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väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Enligt 4 kap. l § MB är de områden som anges i 2-8 §§ MB, med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av Iiksintresse. 
Exploateringsfåretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Enligt 4 kap. 2 § MB ska främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateiingsfåretag vid 
Mälaren (inklusive öar och strandområden). 

Bedömning 
Den samlade bedömningen som bygg- och miljöfårvaltningen har är att 
området bör planläggas på grund av den stora efterfrågan i området. 

Inom området råder högt bebyggelsetryck Eftersom önskemålen från 
fastighetsägare fortsätter att strömma in om fårhandsbesked får 
bostadsändamål anser bygg- och miljöfårvaltningen att det inte är lämpligt 
att lokalisera fler bostäder till området. 

Så länge åtgärder i området innebär enstaka kompletteringar som inte 
påverkar området karaktär och kvalitet bedöms åtgärder kunna prövas i 
samband med bygglov och fårhandsbesked. Men i detta fall, då åtgärden 
bedöms påverka områdets karaktär och kvalitet, bedöms åtgärden i stället 
behöva prövas genom planläggning då åtgärden kan prövas utifrån hur 
kommunen och boende i området vill att området ska utvecklas så att en 
lämplig täthet får området kan Idargöras och genom att reglera 
bebyggelsemiljön möjliggöra en god helhetsverkan. 

Enligt samrådsfårslaget till den nya översiktsplanen, som berälmas träda i 
kraft under 2018, är området inte aktuellt får planläggning. 

Det är också viktigt i sammanhanget att vatten och avloppsfrågor tas med i 
planeiingen. Det finns en risk får att grundvattentillgången och 
diicksvattenfårsörjningen påverkas om många bostadshus byggs relativt tätt. 
Den sammantagna belastningen av avloppsvatten ökar och skyddsavstånd 
mellan avloppsanläggningar och diicksvattentäkter blir svåra att uppnå. 

En annan konsekvens av ökat antal boende i området ger ökade krav på 
kommunen vad gäller infrastruktur, service med mera. Eftersom det inte 
finns fårutsättningar får att tillmötesgå dessa eventuella krav är det inte 
heller lämpligt att här öka antalet boende. När det råder högt 
bebyggelsetryck i ett område så finns också krav enligt 4 kap. 2 och 3 § 
PBL på planläggning får att studera fårändringen i ett övergripande 
sammanhang. 
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Beslutsunderlag 

- Ansökan 
- situationsplan 

Upplysningar 

2017-06-27 
2017-06-27 

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

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till: 

Beslutet delges med mottagningsbevis och överklagandehänvisning till: 
Sökanden 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 112 

Information 

Dnr 2017/00023 

Sammanfattning 

Må/2018 
Under mötet presenterades förslag på framtagna mål och nyckelindikatorer 
för bygg- och miljönämnden 2018. Beslut om målen ska tas till nästa 
nämnd. 

Effektivare ärendehantering 
Bygglovchefen informerade om de åtgärder som är på gång för en 
effektivare ärendehantering: 

- Digitalt grannyttrande som regish·eras direkt i ärendehanteringssystem. 
- Förenldad delgivning. 
- System för en ingång för tillståndsökan livsmedel, utskänkning med mer 

vid till exempel öppnande av restaurang. 
- Digital guide för Attefallshus. 

Genomfartstrafik Väppeby äng, Lindegårdsvägen 
I samband med byggande inom området Väppeby äng diskuteras hur 
Lindegårdsvägen ska begränsas får genomfartstrafik. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska det inte vara någon genomfartstrafik i området. 
Planer finns att lägga en busshållplats där och då måste busstrafik :Ia 
förekomma. Oro finns att vägen kommer att användas som genomfartsled 
mellan Kalmarvägen och Centrumleden. Dialog har skett med ordfårande i 
BRF-fårening i området i frågan. Fortsatt dialog kommer att ske. 
Hastighetsbegränsande åtgärder och fårbud mot fordonstrafik med undantag 
av buss, kan krävas. Det pågår också en trafikutredning via ÅF med Lars 
Åhlander som ansvarig. 

Nytt om relaytering 
- Ny närnndselueterare har anställts, hon böljar i mitten av januari. 
- För miljöchefsrekryteringen firu1s en intem sökande som kommer att 

erbjudas tjänsten som miljöchef, det har även samverkats. 
- Rekrytming av miljö- och hälsoskyddsinspektör påbörjas. 
- Rekrytering av planarkitekt och senior planarkitekt pågår. 
- Erfaren bygglovhandläggare ska anställas. 
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