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Tid och plats Kl. 18:30 tisdagen den 3 september 2019, Skoklosterrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Sven-Eric Svensson (C), Ordförande 

Sven Erkert (S), 1:e vice ordförande 

Gunnar Annell (M) 

Fredrik Anderstedt (S), ersätter Werner Schubert (S) 

Thomas Moore (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Staaf (C) 

Christian Nordberg (MP) 
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Ida Wallström, miljöchef 

Emelie Burlin, nämndsekreterare/utredare 

Lennart Hansson, bygglovarkitekt  

Eva Sandberg, bygglovhandläggare 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Måndag den 9 september 2019, Bygg- och miljöförvaltningen 

Justerade paragrafer §§ 73-82 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Emelie Burlin  

Ordförande 
 

  

Sven-Eric Svensson  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt 
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§ 73 Dnr 2018/00078  

Mötets öppnande- upprop- val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut      

Sammanfattning  

Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande. 

Upprop 

Upprop genomförs, Werner Schubert (S) är inte närvarande, han ersätts av 

Fredrik Anderstedt (S).  

Val av justerare 

Till justerare utses Fredrik Anderstedt (S).   

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(26) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-03  

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 74 Dnr 2018/00079  

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut      

Bygg- och miljönämnden fastställer dagordningen utan ändringar.                 

 

______________ 
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§ 75 Dnr 2018/00080  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 3 september 2019.  

Sammanfattning  

Bygg- och miljönämnden har med stöd av en delegationsordning lämnat 

över rätt att besluta till tjänstemän och ordförande. Beslut fattade med 

delegation ska enligt kommunallagen 6 kapitlet 35 § anmälas till nämnd på 

närmast följande sammanträde. Anmälan sker genom en skriftlig 

sammanställning i form av en delegationslista från bygg- och 

miljönämndens avdelningar. 

Sammanställning över delegationsbeslut, 2019-05-27-2019-08-18 

Bygglovsärenden 

Antal delegationsbeslut: 177 stycken.  

Miljö- och hälsoskyddsärenden 

Antal delegationsbeslut: 78 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 

Antal beviljade beslut: 30 stycken.  

Antal avskrivna/återkallade ärenden: 3 stycken. 

Belopp: 379 887 kronor 

Bygg-och miljöförvaltningens förvaltningschef 

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan nummer 281, Bålsta 1:153, 

Snickeriet. 

Yttrande, upphävande av detaljplan för Bista 4:19 och 4:20, Lillsjöslingan.   

Beslutsunderlag 

 Delegationslista bygglov 

 Delegationslista miljö   

 

______________ 
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§ 76 Dnr 2019/00007  

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
år 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 

handlingar som presenteras på nämnden den 3 september 2019.  

Sammanfattning  

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 

för perioden 27 maj-18 augusti 2019: 

1. Kommunstyrelsen, 2019-06-04 

Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-03 § 

117, beslut om att ställa ut översiktsplanen. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2019-06-11 

Beslut med diarienummer , tillstånd till ingrepp i 

fornlämning , Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige, 2019-06-17 

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar. 

4. Kommunfullmäktige, 2019-06-17 

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi. 

5. Kommunfullmäktige, 2019-06-17 

Delårsuppföljning mars 2019. 

6. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2019-06-24 

Prövning enligt 19 kap. 3b § miljöbalken angående dispens från 

strandskydd på fastigheten  Håbo kommun, Uppsala län. 

7. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2019-06-25 

Beslut om betydande miljöpåverkan för ledning mellan Litslena – 

Håtuna, Enköping, Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala och 

Stockholms län. 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2019-06-25 

Anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet rörande 

muddring samt anläggande av dykdalb på fastigheten , Håbo 

kommun. 

9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 201-06-25 

Prövning enligt 19 kap. 3b § miljöbalken angående dispens från 

strandskydd på fastigheten , Håbo kommun, 

Uppsala län. 
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10. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2019-06-28 

Överklagande av beslut om föreläggande att ta vattenprover vid 

strandbad och upprätta egenkontroll samt överklagande av beslut om 

årlig tillsynsavgift, fastighet . 

11. Kulturmiljöenheten, 2019-07-03 

Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet till fornlämningarna 

, inom fastigheterna  

i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

 Överklagandelista 

 Tjänsteskrivelse       

______________ 
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§ 77 Dnr 2019/00038  

Yttrande över detaljplan för Mansängen 9:6 med flera, 
Gröna dalen 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Det av bygg- och miljöförvaltningen upprättade förslag till yttrande 

godkänns som nämndens yttrande.   

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan 

för Mansängen 9:6 med flera fastigheter inom Gröna Dalen. Planen är nu 

föremål för samråd.  

Gröna dalen föreslås att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala 

delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. 

Aktuell plan omfattar den del av planprogrammet för Gröna dalen som går 

under arbetsnamnet Aktivitetsparken. Utöver stadsparken innehåller 

planförslaget möjlighet för Gröna Dalenskolan att bygga till sina lokaler och 

även byggrätt för en sporthall. Planen innehåller ett bostadskvarter som utgör 

en deletapp inom projektet Bålsta centrum.   

Ärendet 

Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta 

Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, 

för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Det finns även 

en mindre byggrätt i parkrummet invid konstgräsplanen.  

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt 

tillåter inte en större nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras 

byggrätt och därmed möjliggöra tillbyggnation på Gröna Dalenskolan. 

Tillbyggnaden ska ge cirka 300 kvadratmeter ändamålsenliga lokaler till två 

avdelningar för förskoleverksamhet. 

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna dalenskolan avser 

planen att göra det möjligt att uppföra en idrottshall för skolverksamhetens 

och föreningslivets förfogande. På den befintliga parkeringen på andra sidan 

Badhusvägen föreslås ny bostadsbebyggelse med centrumverksamhet i 

bottenvåningen med flexibel användning där även vård ska kunna vara 

möjlig.  

Enligt det planprogram för Gröna dalen, som godkändes av 

kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar 

anläggas längs Västerängsbäcken. Delar av dessa dammar avser planen att 

möjliggöra. 

https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/godkanda-detaljplaneprogram/detaljplaneprogram-for-grona-dalen.html
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Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande och 

föreslår bygg- och miljönämnden att godkänna yttrandet som sitt eget.  

Uppföljning 

Ingen särskild uppföljning krävs annat än att den fortsatta planprocessen 

kommer att följas av förvaltningen och vid behov återkoppla till nämnden.       

Beslutsunderlag 

 Förslag till samrådshandling för detaljplan Mansängen 9:6, Gröna Dalen, 

med flera fastigheter.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens, Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 78 Dnr 2019/00052  

Yttrande över detaljplan för Bista 3:6 med flera 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Det av bygg- och miljöförvaltningen upprättade förslag till yttrande 

godkänns som nämndens yttrande.    

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen 

tagit fram ett förslag till detaljplan för Bista 3:6 med flera fastigheter. 

Området är beläget i anslutning till entrén till Bålsta från Kalmarrondellen 

in mot Stockholmsvägens östra sida på en sträcka om cirka 200 meter. 

Förslaget är nu föremål för samråd från den 12 juni till och med den 7 

augusti 2019. Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd svarstid.   

Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra förtätning av fastigheterna 

Bista 3:5 och 3:6. Då området söder om dessa fastigheter inte heller är 

detaljplanelagt föreslås dessa tas med i planarbetet. Ett ytterligare syfte med 

detaljplanen är att utreda om det går att nyttja den gamla järnvägsbron över 

Södra Bålstaleden som GC-väg. 

Ärendet 

Bakgrunden till planarbetet är ansökan om planbesked från lokalt 

byggföretag som vill få förutsättningarna prövade om förtätning är möjligt 

inom fastigheterna Bista 3:5 och 3:6. Samtidigt tas de två bebyggda 

småhusfastigheterna i söder med i planläggningen samt del av kommunens 

fastighet Bista 4:5. Den kommunägda marken föreslås som allmän 

platsmark, både som naturmark och gång- och cykelväg.  

Planområdet utgör cirka 1,7 hektar och har inte varit planlagd sedan 

tidigare. Genom att planområdet ligger mellan Mälarbanan och 

Stockholmsvägen är bullerfrågan av största vikt liksom åtgärder för att 

minimera risker från Mälarbanan och tågtrafiken.   

Tillåten markanvändning för kvartersmarken föreslås vara 

bostadsbebyggelse. För de två bostadsfastigheterna i söder anges maximal 

byggnadsarea till 20 procent av fastighetsytan och en högsta byggnadshöjd 

om sex meter. För de två bostadsfastigheterna i norr är det då tänkt en 

förtätning med stadsradhus, och därför föreslås här maximal byggnadsarea 

om 1 300 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd om 13 meter.  

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande och 

föreslår bygg- och miljönämnden att godkänna yttrandet som sitt eget.  
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Uppföljning 

Ingen särskild uppföljning krävs annat än att den fortsatta planprocessen 

kommer att följas av förvaltningen och vid behov återkoppla till nämnden.      

Beslutsunderlag 

 Förslag till samrådshandling för detaljplan Bista 3:6 med flera 

fastigheter.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens, Plan- och exploateringsavdelningen  
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§ 79 Dnr 2019/00054  

Tillstånd att inrätta reningsverk som avloppsanordning 
för 34 hushåll,  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att 

1. Tillstånd lämnas till enskild avloppsanordning med reningsverk på 

fastigheten  med villkor för tillståndet enligt punkterna 1-26.   

2. Avgift för handläggning av ärendet är 22 200 kronor i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden att fatta 

beslut i enlighet med förslag till beslut med tillhörande villkor. 

Villkor för tillstånd 

Allmänna 

1. Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända av entreprenören 

och övriga som arbetar med utförande och underhåll av 

avloppsanordningen. 

2. Avloppsanordningen ska klara funktionskraven för hög skyddsnivå 

gällande miljö- och hälsoskydd. 

3. Reningsverk och ledningsdragningar, ska vara täta fram till 

kvittblivningsbädden. 

4. Reningsverket ska vara av typ Topas 200 eller likvärdig anordning. 

Verket ska kunna ta emot och rena vatten från 170 personekvivalenter.  

5. Valt reningsverk ska klara testerna för reningsanordning för 

hushållsavlopp enligt EU-standarden EN-12566-3. 

6. Grovrenstank och/eller reningsverk ska tömmas på slam enligt 

tillverkarens anvisningar och av kommunen utsedd entreprenör.  

7. Reningsverket ska vara försett med driftlarm.  

8. Reningsverket och dess kvittblivning får maximalt ta emot 30 000 

liter(30,0 m3) avloppsvatten per dygn. 

9. Ovidkommande vatten, så som dräneringsvatten/regnvatten, vatten från 

pool eller spolning av dricksvattenfilter, får inte ledas till reningsverket. 

10. Oljeprodukter, färgrester, läkemedel, klorin eller andra skadliga ämnen 

får inte tillföras avloppet då det kommer att störa verkets biologiska 

reningsprocess. 

11. Kvittblivningsbädden ska ha en kontaktyta direkt mot dränerande 

naturligt markmaterial, morän eller motsvarande kvalitet minst det som 

återfanns i provgrop 1.  Bäddens kontaktyta mot underliggande mark ska 
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vara minst 600 m2. Spridarledningarna ska läggas med avstånd mellan 

varandra om högst 2,0 meter och maximalt 1,0 meter från bäddens 

långsidor. Spridarledningarna ska vara luftade.  

12. Kvittblivningsbädden ska förses med minst ett dräneringsrör och kunna 

avleda vatten ut från området mot närliggande naturlig avrinning. Denna 

anordning ska betraktas som ett nödavlopp i bruk endast under extrema 

förhållanden och till skydd mot översvämning av reningsverket. 

13. Anläggandet av avloppsrör i gatunätet ska följa de riktlinjer som anges i 

Håbo kommuns instruktioner i vid tidpunkten för utförandet aktuell 

upplaga av teknisk handbok, vatten-avlopp. 

14. Väg och uppställning för tungt fordon ska anläggas så att verk, 

grovrenstank och eventuell urintank kan slamtömmas enligt anvisning i 

föreskrift, se nedan. 

Kretslopp 

15. Samtliga bostäder ska vid nybyggnationen och dess uppförande förses 

med urinseparerande toaletter och för detta erforderliga dubbla 

rörsystem i huskropparna för sortering av urin- och fekalievatten, 17 

stycken parhus. 

16. Dubbla rörsystem för separering av urin- och fekalievatten ska anläggas 

i gatunätet i samband med nybyggnation av bostäderna.  

17. I anslutning till reningsverket ska det anläggas och inrättas tank/tankar 

för uppsamling av urin. Dessa ska rymma minst 12m3 urinlösning. 

Anlagt rörnät för urin ska leda till deras placering. 

18. Anlagd urintank/ar ska förses med larm som varnar för överfyllnad. 

Respektive tank ska vara typgodkänd för ändamålet och tömmas innan 

överfyllnad sker.  

Installation 

19. Om ni under arbetets gång av oväntade omständigheter tvingas göra 

avsteg från tillståndet måste miljöavdelningen informeras snarast.  

20. Installation och injustering av avloppsanordningen ska ske av person 

med yrkesmässig kompetens. Leverantörens anvisningar för 

installationen av valt reningsverk ska följas. Ett förslag på 

kvittblivningsbädd från FANN- va-teknik bifogas som exempel att utgå 

ifrån. 

21. Entreprenörsrapport med tillhörande foton ska lämnas in till 

miljöavdelningen senast 3 veckor efter att reningsverket tagits i drift. 

Teknisk beskrivning på valt reningsverk ska bifogas 

entreprenörsrapporten. 

Drift 

22. Vid försäljning ska köpare informeras om tillståndet, villkoren och 

skötsel.  
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23. En samfällighet eller liknade juridisk person ska bildas som har 

huvudmannaskap och ansvar för drift och skötsel av den samlade 

avloppsanordningen, rörnät, reningsverk, bädd och urintank.  

24. Sakkunnig person ska minst tre gånger årligen i övrigt gå igenom 

verkets samlade funktion. Detta kan ske genom exempelvis serviceavtal 

med installatör/ återförsäljare. Dokumentation från kontrollerna ska 

förvaras på fastigheten och kunna visas upp för miljöavdelningen. 

25. Utgående renat vatten från verket ska kunna provtas för kvittens av att 

utsläpp och funktion håller gränsvärdena för hög skyddsnivå. 

26. Observera att provtagningen på renat utgående vatten från reningsverket, 

villkor 25 ska vara så representativ som möjligt. Provtagningen avser 

minst utgående halter för parametrarna syreförbrukande ämnen (BOD7), 

börvärde understigande 30 mg/lit, samt totalfosfor(tot-P), börvärde 

understigande 1,0 mg/lit. För kväverening och hög skyddsnivå bör 

halterna understiga 40 mg/liter. För kontroll av smittämnen kan prov på 

Escherichia coli tas. Börvärdet ska då understiga 1000 CFU per 100 ml 

prov renat spillvatten. Analyserna ovan ska då göras av ackrediterat 

laboratorium.  

Lagrum 

Beslutet grundar sig på aktuella lagrum enligt följande:  

– 9 kap 7 § och 16 kap 2 § miljöbalken,  

– 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

– Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten, 

HVMFS 2016:17, Havs- och vattenmyndigheten 

– Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 

område, antagen av kommun fullmäktige 2016-11-07, § 126. 

Handlingar som ingår i beslutet 

– Ansökan   2019-03-11 

– Situationsplan  

– Översiktskarta 

– Föreläggande om komplettering   2019-04-02 

– Komplettering till ansökan   2019-06-17 

– Broschyr EcoFlush exempel på snålspolande toalett och Instruktion 

bädd för kvittblivning FANN Va-teknik 

– Yttrande på kommunicering   2019-08-16 

– Mötesantekningar VA-avdelningen  2019-03-37 

– Mötesantekningar VA-avdelningen   2019-06-18  

– Bilaga Beräkningar underlag 

Skäl till beslut 

På denna fastighet bedöms hög skyddsnivå gälla beträffande miljö- och 

hälsoskydd, detta enligt Havs och vattenmyndighetens allmänna råd. Grund 

för bedömningen är att det är ett samlat stort enskilt utsläpp.  
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Bygg- och miljönämndens bedömning är att godkänna inlämnat förslag om 

val av detta reningsverk eller ett motsvarande samt kvittblivningsbädd. 

Bygg- och miljönämnden ställer ett lägre krav på kvittblivningsbäddens 

storlek, 600 m2 istället för 800 m2. Det är rimligt att anta att alla bostäder 

inte håller upp till fem personekvivalenter samtidigt. Eftersom det är många 

bostäder, så borde de sammantaget likna snittet i landet. Eftersom bädden 

har ett nödavlopp finns en säkerhet inbyggd mot felantagande om markens 

förmåga att suga upp vatten. Även 600 m2 är taget med marginal, eftersom 

det är uppskattat från 100 procent hemvaro av i genomsnitt 106 personer i 

området, 3,1 personer per bostad. Med vald bädd finns en mycket god chans 

till fullständig infiltration av renat spillvatten i närområdet, vilket måste 

anses som viktigt för att i området kunna behålla så mycket som möjligt av 

grundvattnet genom återinfiltration. 

Motivet till att kräva kretslopp av enbart urin är att det bedöms vara det 

mest kostnadseffektiva att recirkulera och samla upp. Denna bosättning om 

34 bostäder ger en potential till att förse åtminstone 4 ha åkermark med 

återcirkulerat kväve. Fosfor, som är det mest miljöförstörande utsläppet av 

närsalt och den svårare närsalten att utvinna, ger bara 2 ha odling av 

brödsäd. I dagsläget finns dock inte en tydlig marknad och avsättning för 

mänsklig urin.  

Miljöbalkens 1 kapitel 1 § punkt fem anger tydligt att återvinning ska 

främjas så att kretslopp uppnås. Bygg- och miljönämnden anser att denna 

förberedelse för en kommande marknad för sorterat avlopp där urin 

sannolikt kan säljas som en resurs är att efterleva miljöbalken och som just i 

detta fall bedöms skäligt och meningsfullt. Dessutom förordar Håbo 

kommuns VA-policy att aktivt verka för kretsloppslösningar.  

Kommunens Va-organisation ser det inte som rimligt att ta hand om ett 

trögflytande samlat toalettavfall, varken lokalt eller med överföringsledning. 

Deras råd samt en betydande merkostnad med tryckstationer vid varje hus 

som Bjerking redovisat väger tungt i denna bedömning. Topas har i samtal 

angett att deras reningsverk behöver näring för att fungera. En slutsats att 

dra av det är att verket troligen inte klarar att vara utan näringen både från 

urin och fekalier för att kunna fungera. 

Ett annat positivt argument för extremt snålspolande och sorterande teknik 

är minskad vattenförbrukning, som enligt underlaget nedan i aktuell 

bosättning kan gå ner från 2600 liter per dag till 820 liter per dag, vilket är 

en minskning på 10 procent av det totala vattenbehovet och en potential att 

behöva ta till beroende på utvecklingen av det framtida klimatet för svensk 

del. Eftersom fekaliedelen i bygg- och miljönämndens beslut går ut 

tillsammans med bdt-vattnet så är bygg- och miljönämndens bedömning att 

det inte behövs tryckstationer till varje hus.  

Sortering av urin till tank gör att resterande utsläpp är mindre förorenande 

vad gäller näringsämnen, speciellt kväve men även fosfor. Reningsverket 
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bedöms därmed bara behöva hälften så mycket kemikalie för utfällning av 

fosfor räknat som totalmängd per år för att uppnå samma reningsresultat, då 

med avseende på rening av just fosfor.  

Med ställda villkor om försiktighetsåtgärder bedöms den tillståndsgivna 

avloppsanordningen uppfylla kraven på ovanstående skyddsnivå för miljö- 

och hälsoskydd.  

Sammanfattning  

Ansökan från Bjerking AB om att inrätta en enskild avloppsanordning på 

fastighet  inkom den 11 mars 2019. Avloppsanordningen ska 

betjäna 34 nya bostäder fördelade på 17 stycken parhus på fastigheten 

Viksjö 2:28 (beteckning juli 2019). Lokalt gatunät och anslutningsväg till 

allmänt vägnät har idag beteckningen Viksjö 2:27. Platsen är kalhuggen och 

ej tidigare bebyggd. Det är avverkad skogsmark som nu ska beredas för 

byggnation. Ansökan har på myndighetens begäran kompletterats med en 

fördjupad utredning om va-situationen som registrerats in i ärendet den 17 

juni 2019. 

 

I detaljplanen Västra måttan som antogs år 1992 står det att bygglov inte 

kan ges förrän VA-anläggning har kommit till stånd enligt plan- och 

bygglagen 5:8. Därmed behöver de bygga ut va-anläggningen för att kunna 

få bygglov. I detaljplanen framgår det att huvudmannaskapet för allmän 

platsmark är enskild och det innebär att de boende har att ansvara för drift 

och underhåll av gata samt va-ledningar.  

 

Miljöavdelningen har hittills besökt platsen den 26 mars, den 5 april och den 

25 april. De två senaste tillfällena tillsammans med representanter från 

exploatörens konsulter, Bjerkings.  Den 25 april togs tre provgropar upp för 

undersökning av markens möjlighet att infiltrera som kvittblivning av det 

renade spillvattnet som lämnar reningsverket. En grop kunde med ett prov, 

siktanalys, visa ett resultat som antyder möjlig infiltration. Bjerkings egna 

bedömning är en kapacitet i infiltration på 30 liter vatten per m2 och dygn 

för just denna plats.  

 

För driften ska det bildas en samfällighet för samtliga fastighetsägarna till 

parhusen, detta enligt sökande. Dricksvatten ska tas upp med egen brunn 

inom området och på nuvarande fastighet . Placeringen är i dess 

nordvästra del i högre terräng. Målsättningen är att få den lokala brunnen att 

leverera minst 24 m3 dricksvatten per dygn. Avloppsanordningens tänkta 

placering är strax öster om det egna området på fastighet . 

Skyddsavståndet till närliggande vattentäkter är minst 100 meter, som ligger 

ovanför eller i höjd med avloppsanordningens tänkta placering.  

 

Berörda fastighetsägare för  samt Håbo kommuns VA-avdelning 

har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Fastighetsägarna för 

Viksjö 2:3 har inte ingett några synpunkter. VA-avdelningen svarar att det 
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finns en framtida möjlighet att kunna gå in med en överföringsledning till 

området och att vald placering av reningsverket ligger lämpligt för en sådan 

anslutning.  Det sagda är under förutsättning att området beslutas ingå i det 

kommunala verksamhetsområdet. Va-avdelningen är dock inte intresserade 

av att drifta tryckstationer för var och ett av parhusen och avråder från att 

skapa ett toalettsystem med trögflytande toalettvatten, det vill säga fekalier 

och papper från extremt snålspolande system som går via längre rör. De 

anger vidare att minst en tryckstation kommer att behövas för att kunna 

trycka in avloppsvattnet i en eventuell kommande överföringsledning.  

Referenser: 

– Klosettvattensystem, Tema Nord 2006:503, Nordiska ministerrådet,  

Köpenhamn, år 2005. 

– , Produktionsledare, Relita, muntlig uppgift 2019-08-02 

 , Topas vatten, muntlig uppgift 2019-08-02 

Yttranden 

Ett första förslag till beslut har skickats till sökande den femte augusti för 

synpunkter. Yttranden med synpunkter har inkommit från sökande den 16 

augusti 2019 och finns med i handlingar som ingår i beslutet. Sökandes 

förslag till ändring är inskrivet i detta beslut i villkor fyra. De ville ha 

möjlighet att välja ett likvärdigt alternativ till deras primära val av 

reningsverk, Topas 200.   

Tillståndets giltighet  

Tillståndet gäller i fem år från ovanstående beslutsdatum, men upphör att 

gälla om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år. 

Anläggningsarbetet bör inte påbörjas innan beslut om tillstånd vunnit laga 

kraft.  

 

Ett avloppstillstånd innebär ingen rätt att disponera över annans mark. När 

annans mark berörs av avloppsanläggningen är det sökandens ansvar att 

avtala med markägaren om tillträde till mark för avloppsanordningen. I detta 

fall bör det ordnas med servitut i samband med att samfälligheten bildas. 

 

Krav från myndigheten – miljöavdelningen gällande reningsverk 

Miljöavdelningen avser att regelbundet bevaka tillståndsgivna och 

färdigställda reningsverk. Detta kommer att regleras i ett särskilt beslut där 

krav ställs på regelbunden provtagning och egenkontroll. Rapportering in 

till miljöavdelningen avser regelbunden service, kopia på driftsjournal, 

provsvar och kemikalieförbrukning gällande ett passerat driftår. 

Miljöavdelningens arbete med detta görs mot avgift enligt fastställd taxa. 

 

Slamhantering 

När reningsverket tagits i bruk ska ni göra en anmälan till Relita på telefon 

0771-103 500. Samfälligheten kommer att ansvara för att framkomlig väg 

finns för slamtömningsfordon. Avståndet mellan minireningsverket och 
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uppställningsplats för fordonet får i regel inte överstiga 20 meter, se §§ 30, 

54 och 55 i Håbo kommuns Avfallsföreskrifter. 

Handläggningsavgift 

Faktura skickas separat. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Beslutet och handlingar som ingår i beslutet delges till 

Bjerking AB, , 

expedieras med delgivningskvitto, överklagandehänvisning och 

Entreprenörskopia- beslut, situationsplan och entreprenörsrapport 

Beslutet och handlingar som ingår i beslutet delges till 

, 

expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Beslutet och handlingar som ingår i beslutet delges till 

 

Stockholm, expedieras med delgivningsman och överklagandehänvisning 

Beslutet och handlingar som ingår i beslutet delges till 

VA-avdelningen, Att:  

Kopia av beslut till 

Byggavdelningen, bygglov@habo.se 

Relita Industriservice AB, Libro ringväg 18, 752 28 Uppsala 

mailto:bygglov@habo.se
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§ 80 Dnr 2019/00055  

Avslag på ansökan om bygglov för plank,  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Ansökan avslås med stöd av att ansökan inte uppfyller kriterierna för 9 

kap. 30 § p. 4, 2 kap. 9 § samt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900; 

PBL). 

2. Avgiften för handläggningen av ärendet är 3 575 kronor i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

– Ansökan  2019-05-16 

– Situationsplan  2019-05-16 

– Fotografier på plankutformning 2019-05-16 

– Sökandens motivering till behovet 2019-05-10 

Skäl till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen nekar bygglov enligt ansökan med hänvisning 

till bygg- och miljöförvaltningens motivering 

Sammanfattning  

 har inkommit med en ansökan om att få sätta upp ett 2,0 

meter högt plank, dels i fastighetsgräns till granne , dels mot 

granne . 

Planförutsättningar 

Detaljplan Y 13, lagakraft 1971-12-10. 

Plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas i detta ärende. 

Yttranden 

Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter.  

Yttranden med synpunkter har inkommit från båda berörda grannar. 

Granne  motsätter sig planket medan granne  

välkomnar planket men ifrågasätter om sökanden är kapabel till att uppföra 

planket på ett professionellt sätt. 

Sökanden har kommunicerats, dels med inspelad meddelande på sin fasta 

telefon och dels på sin mobiltelefon den 12 augusti 2019, samt ett skriftligt 

meddelande med e-post den 13 augusti 2019, med information om att bygg- 

och miljöförvaltningen avser föreslå nämnden ett avslag på ansökan. 
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Sökanden har inte responderat på kommuniceringen. 

Bygg- och miljöförvaltningens motivering 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att plank, i den utsträckning och 

betydande höjd som söks för, inte är lösningen på det problem som 

sökanden anser är skäl till ansökan (8 kap. 1 § PBL). 

Ett två meter högt plank, i fastighetsgräns, får betraktas som en betydande 

olägenhet, när det inte går att komma överens om åtgärden (2 kap. 9 § PBL). 

Upplysningar 

Faktura skickas separat. 

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre 

veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet.   

______________ 

Bilagor 

Bilaga 1 Yttranden från fastighetsägarna till  

Bilaga 2 Yttrande från fastighetsägarna till  

 

Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 

Sökanden  

Expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut, för kännedom till 

Fastighetsägarna till  
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§ 81 Dnr 2019/00056  

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad,  
 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; 

. 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 1 139 125 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan    2019-07-04 

Situationsplan x2  2019-08-20 

Situationsplan x2  2019-08-22 

Planritningar x4  2019-08-20 

Fasadritningar x4  2019-08-20 

Fasadritning   2019-08-22 

Sektionsritning x2  2019-08-20 

Konstruktionsritning  2019-08-20 

Fasadritning   2019-08-27 

Skäl till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är planenlig och 

uppfyller tillämpliga krav enligt 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden 

beviljar bygglov för nybyggnad av en distributionscentral i enlighet med 9 

kapitlet 30 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 och 

8 kap PBL. 

Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 

placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 

samt till möjligheterna att hantera avfall. 
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Enligt 8 kap 1 § PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en 

god form- och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Enligt 8 kap 9 kap PBL ska en tomt ordnas så att:  

 naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

 betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

 det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet 

på framkomlighet för utryckningsfordon, 

 det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 

utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

 personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 

komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 

med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

risken för olycksfall begränsas. 

Sammanfattning  

Ansökan avser nybyggnad av en distributionscentral. Byggnaden blir ett 

högautomatiserat distributionslager med en byggnadsarea på cirka 102 700 

kvadratmeter (kvm) och bruttoarea cirka 122 132 kvm. Verksamheten 

innefattar mottagning samt vidare distribution av matvaror till butik, samt 

till privatpersoner genom hemleverans. Ansökan innefattar huvudbyggnad 

samt omgivande körytor, parkering och dagvattenhantering. På taket blir det 

solpaneler och kylanläggningar. Huvudentré till huvudbyggnaden utgörs av 

en gångbro från söder. 

Huvudbyggnadens fasad kommer att bestå av sandwichelement i vit kulör. 

På södra fasaden blir det sandwichelement i grå kulör med påbyggda nät i 

diagonala formationer av sträckmetall i stål. Energisnål LED-belysning 

monteras bakom fasadnätet för att förstärka diagonalerna och synliggöra 

fasadgestaltningen i mörker. Lasthus, portar och utrymningsdörrar kommer 

att vara i mörkgrå kulör. Takbeläggning blir takduk i grå kulör.   

Vid huvudbyggnadens sydöstra hörn ligger två stycken sprinklercisterner 

för lagring av vatten. 

Ärendet avser även en komplementbyggnad som blir huvudentré med en 

byggnadsarea på 84 kvm. På entréhusets södra och östra sida blir det 

glaspartier i samma indelning som sandwichelement. Hisstornet mot väster 

och norr blir perforerad högglansig plåt monterad på betong. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan Kvarter nummer 3 Logistik Bålsta, 419. 

Lagakraft 2018-01-29. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten 

får bebyggas med industri och lager. Högsta byggnadshöjd är 20 och 30 
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meter. Högsta exploateringsgrad (byggnadsarea per fastighetsarea) är 0,5 

procent. Prickmark får inte förses med byggnader. Med kryssmarkerad yta 

får marken endast bebyggas med skärmtak, komplementbyggnader och 

nätstationer. Fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas med 

särskild omsorg. 

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Riktvärden i kommunens 

dagvattenpolicy ska följas. Mark utefter huvudgata ska ges ett prydligt och 

ordnat intryck. Minst 20 procent av marken ska utgöras av plantering. 

Marken får inte användas för upplag eller förvaring. Skyltar utomhus får 

endast göra reklam för inom området existerande verksamheter och ska vara 

fasta. Skyltar som är föränderliga eller blinkande får inte förekomma. Träd 

och buskplantering ska finnas. 

Yttranden 

Förslaget har inte skickats till berörda sakägare för synpunkter då 

bygganden bedöms följa gällande detaljplan. Ärendet har kommunicerats 

med kommunarkitekten. 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 

byggherrens egen risk. 

I detta ärende krävs utstakning 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 tekniskt samråd. 

Observera att byggnaden inte får börja användas förrän slutbesked har 

lämnats. 

Faktura skickas separat. 

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre 

veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 

kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 

inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Beslutet delges till 

 

Kopia av beslut till 

Miljöavdelningen 

VA- avdelningen 

Kungörelse 

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 82 Dnr 2018/00081  

Information      

Sammanfattning  

Bygg- och miljöförvaltningens tillförordnade förvaltningschef informerar 

om ett pågående ärende där sprängning pågår. Bygg- och miljöförvaltningen 

för en dialog med ansvarig för att få ta del av information om när 

sprängningar ska genomföras så att allmänheten kan informeras.  

Bygg- och miljöförvaltningens tillförordnade förvaltningschef informerar 

vidare om ett pågående bygglovärende samt statistik för bygglov och dess 

in- och utflöde av ärenden. Informerar även om förvaltningens nöjd-kund-

index resultat som avser första halvåret av 2019.  

Miljöchefen informerar om ett pågående tillsynsärende gällande 

strandskydd.   
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