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Tisdagen den 27 februari 2018ld. 18:30-19:20, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dn r 2017/00108 

Mötets öppnande - upprop -val av justerare 

Sammanfattning 

Mötet öppnades av ordförande. 

Upprop gjordes, alla ledamöter och ersättare var närvarande. 

Till justerare valdes Inger Wallin. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§13 D nr 2017/00109 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden fastställde dagordningen efter foljande ändring: 
- Punkt 8, får~andsbesked for nybyggnad av enbostadshus-
-utgår. Arendet tas upp vid ett senare sammanträde. 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dnr 2017/00107 

Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 27 februmi 2018. 

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 delegationslistor och beslutshandling. Det är 
först efter återrapporte1ing till bygg- och miljönämnden besluten vinner laga 
kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut, 2018-01-15-2018-02-11 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 70 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 24 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 

Antal beviljade beslut: 4 stycken. 

Antal delvis bifall: 2 stycken 

Belopp: 144 210 leronor 

Antal avskrivna ärenden: 3 stycken 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygglov 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dnr 2017/0011 O 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
år 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 27 februari 2018. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 
för perioden 15 januari -11 februari 2018 

l. Länsstyrelsen, 2018-01-19 
En bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall har inkommit 
från Länsstyrelsen. Avser en verksamhetsutövare som bedriver en 
kemtvätt i centrala Bålsta (Mansängen 6:46). Avfallet som skall 
transporteras understiger en sammanlagd mängd av l 00 kg eller l 00 
liter per kalenderår. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 
projektprioritelingslista för program- och detaljplaneuppdrag daterat 
den 11 januari 2018 med följande ändringar; Logistik Bålsta levarter 5 
och 6 flyttas upp till samman prioriteringsnivå som logistik 4, samt 
Bista 15:7 flytta från lågt prioriterat till högt prioriterat. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för Smultronstället, Bålsta. I arbetet 
ska en tydlig redovisning av tidigare lämnade utredningsuppdrag 
avseende området göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
vidare att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits 
inom tre år. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att snarast 
inleda planläggningen av Dyame. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
besked att en förändring av markanvändning kan prövas genom 
planläggning. Planläggningen bedöms kunna leda fram till en antagen 
detaljplan 2021. 

5. Länsstyrelsen, 2018-02-02 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet den 5 
december 2017 på form~er. Förhandsbesked för tillbyggnad, 
altan och tak över altan,- visas åter till Bygg och 
miljönämnden för handläggning. Motiveringen är att 
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HÅBO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

kommuniceringstiden varit får kort och inte går i enlighet med 17 § 
fårvaltningslagen. 

6. Länsstyrelsen, 2018-02-06 
Länsstyrelsen avskriver ö~t om tillbyggnad/ombyggnad av 
enbostadshus på fastighet-med anledning av att 
överldagandet har återkallats. 

7. Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2018-02-08 
Förelägga tande av ärende mot bullrande radonfläkt på ...... 
fastighete 
Domshtf 
Mark- och miljödomstolen avslår överldagandena. 
Domskäl 
Mark- och miljödomstolen flnner att det funnits skäl får nämndens 
fåreläggande om att avsluta ärendet om störande buller. Mark- och 
miljödomstolen anser att de mätningar som miljöavdelningen har 
genomfårt samt redovisats i nämndens beslut har genomfårts på ett 
godtagbart sätt och de buller som uppmäts bedöms inte utgöra en 
olägenhet får människors hälsa enligt 9 kapitlet miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
- Överklagningslista 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ l 

8(18) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dnr 2018/00009 

Arsredovisning 2017 för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förslag till årsredovisning 2017 for bygg- och miljönämnden, godkänns. 

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen for fortsatt hantering mot 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Årets resultat uppgår ti1117 084 000 kronor får bygg- och miljönämnden, 
vilket är ett överskott järnfort med budget. Budgetavvikelsen är 4 308 000 
kronor. 

Drygt hälften av överskottet forklaras av högre intäkter än budgeterat. Det 
råder ett fortsatt högt bebyggelsetryck i kommunen vilket påverkar volymen 
ärenden kopplat till planverksamhet, bygglov och kart- och mättjänster och 
som därmed gav ökade intäkter får året. 

Personalomsättningen var relativt hög inom forvaltningen och i synnerhet 
inom plan- och utvecklingsavdelningen med ett flerial vakanta tjänster, 
vilket resulterade i lägre personalkostnad än budgeterat. Vakanserna 
tenderar dessutom att bli utdragna i tid, då det i regionen råder stark 
konkurrens om dessa kompetenser. 

Kostnaden får bostadsanpassning blev lägre än budgeterat trots liknande 
ärendevolym som foregående år, men det har varit fårre kostsamma 
åtgärder. 

Årsredovisningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram 
redovisas i sin helhet till bygg- och miljönämnden med fårslag om 
godkännande. 

Verksamheterna fick fåljande resultat: 

Bygg- och milj ö nämnd -184 000 kronor (överskott 3 7 000 laonor) 

Nämndadministration -186 000 leronor (överskott 96 000 kronor) 

Kart, mät, GIS -1 823 000 kronor (överskott 223 000 kronor) 

Plan- och utvecklingsavdelning - 6 466 000 kronor (överskott 2 l 06 000 
laonor) 

Bygglovavdelning - 781 000 laonor (överskott l 113 000 lcronor) 

~'!Ju l 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Förvaltningsledning- 2 291 000 leronor (underskott 202 000 lcronor) 

Konsument- och energirådgivning O leronor 

- Miljöavdelning- 2 794 (överskott 520 000 lcronor) 

- Bostadsanpassning- 2 559 (överskott 415 000 lcronor) 

- Den totala budgeten får verksamhetsåret var 21 392 000 leronor. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2017 får bygg- och miljönämnden 
- Tjänsteslcrivelse 

Beslutet skickas till: 
Kornmunfullmäktige 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 17 Dnr 2018/00012 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljning av plan för intern 
kontroll för 2017 inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 4 april2017, § 45 beslut om plan 
för intern kontroll för verksamhetsåret 2017. En uppföljning av planen har 
gjorts och bifogas tjänsteskrivelsen. 

Planen innehöll 13 rutiner med tillhörande arbetsmoment som bedömdes ha 
ett visst utvecklings- och kontrollbehov. Några av de mest angelägna 
områdena gällde digital ärendehantering bygglov, personalomsättning, 
taxor, översyn av avtalen såsom planavtal, exploateringsavtal, 
fastighetsrättsliga avtal och avtal vid markförsäljningar. 

Uppföljningen visar att det är ett fåtal rutiner som kan sägas vara i mål och 
avldarade. Inom samtliga rutiner har arbetsinsatser av olika omfattning 
gjorts. Men flertalet av dessa har inte haft förutsättningar att kunna 
genomföras. Detta beror dels på den höga arbetsvolymen, dels på bristande 
personella resurser till följd av lediga vakanser under verksamhetsåret 2017. 
Rutiner som inte har genomförts eller till del har genomförts följer med i 
planen för intern kontroll för 2018. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning av plan för intern kontroll för verksamhetsåret 2017. 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommumevisionen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 18 Dnr 2017/00018 

Synpunktsrapportering bygg- och miljöförvaltningen 
2017 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Inkomna synpunkter noteras som delgiven nämnden. 

2. Rappmieringen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 reviderad policy for 
synpunktshantering. 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 falrus och dels att ta tillvara de kommuninvånare som har 
intresse av att vara delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling. 
Dessutom ska det ge såväl tjänstemän som politiker återkoppling på vad 
våra kommuninvånare tycker och hur de upplever kommunens service och 
åtaganden. 

Rappalien sammanställer inkomna synpunkter, såsom forslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomforda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rappaliering ske till bygg- och miljönämnden. Det är i 
samband med delårsbokslut per sista augusti och i samband med 
årsbokslutet. 

Det är 25 synpunkter som har inkommit under 2017 från synpunkts
hanteringen via kommunens webb där det finns särskild tjänst for detta. 
Förvaltningen har en mycket aktiv kommunikation med invånare och 
foretagare, men oftast gäller det deras individuella ärende. Det är också 
vanligt forekommande med frågor som gäller for specifik fastighet, vilket 
tillstånd behövs och så vidare. Sådan kommunikation finns inte anledning 
att redovisa i denna synpunktshantering. 

Det finns med säkerhet mer övergripande och allmänt hållna synpunkter 
som kommer tjänstemän tillhanda, men som inte alltid diariefårs som sådan 
synpunkt som egentligen är avsikten enligt policyn for synpunktshantering. 
Därfor har forvaltningen under året sett över rutinerna for att klargöra 
hanteringen av den typen av synpunkter som inkommer via samtal, besök, 
brev, e-post eller på annat sätt. Översyn av rutin for synpunktshantering har 
funnits med i planen for bygg- och miljönämndens interna kontro112017. 

Synpunlderna som inlcommit är från privatpersoner och rör bland annat 
tillgängligheten på bygglovavdelningen och även handläggningstiderna for 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

bygglovsärenden. Det inkommer synpunkter om nedslaäpning av diverse 
föremål som bland annat sopor och vitvaror. Oljud och buller vid 
arbets byggen, järnväg eller sprängning är även förekommande synpunkter. 
Synpunktema besvaras av respektive ansvarig tjänsteman som även ser till 
lämplig åtgärd. 

Beslutsunderlag 

- Rapport, sammanställning, daterad 2018-02-12 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§19 Dnr 2018/00011 

Bygglov för nybyggnad av garage 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:900). 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

4. Avgiften for handläggningen av ärendet är 19 757 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 2017-10-30 
- situationsplan 2017-10-30 
- Planritningar x 2 2017-10-30 
- Fasadritningarx3 2017-10-30 
- sektion 2017-10-30 
- situationsplan 2017-10-30 

Skäl till beslut 

Den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser. Då 
avvikelserna är forenliga med detaljplanen syfte och åtgärden är av 
begränsad omfattning så fareslår bygg- och miljöförvaltningen att bygglov 
for åtetuppbyggnad av tillbyggnaden ska ges med stöd av 9 kap. 31 b punkt 
2, plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 

Den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser. Då 
avvikelserna är forenliga med detaljplanen syfte och åtgärden är av 
begränsad omfattning så fareslår bygg- och miljöförvaltningen att bygglov 
for åtetuppbyggnad av tillbyggnaden ska ges med stöd av 9 kap. 31 b punkt 
2 plan- och bygglagen. 

En ansökan har inkommit fOr åtetuppbyggnad av en nedbtunnen tillbyggnad 
av enbostadshus. Tillbyggnaden brann ner i december 2016. Tillbyggnaden 
har en byggnadsarea på cirka 83 kvadratmeter. Avvikelsen innebär att en del 
av tillbyggnaden är placerad på punktprickad mark (mark som inte får 
bebyggas) och placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Tillbyggnaden 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

kommer att ha en byggnadshöjd på 3 meter och en taldutning på 28 grader. 
Fasaderna kommer att bestå av liggande träpanel i samma kulör som 
befintliga huset och en takbeläggning av svarta betongpannor. 

P lanförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan K26, Prästberget Bestämmelsen innebär 
bland annat att fastigheten får bebyggas tilll/5 del och punktprickad marlc 
får inte bebyggas. 

Yttranden 

F örslaget har skickats 
synpunkter. 

Inga negativa yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påhöljas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesk ed. 

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 :faT bölja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden for överidagande 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. 

Beslutsunderlag 

~sökan,2017-10-30 

situationsplan, 2017-10-30 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Planritningar x 2, 2017-10-30 
Fasadritningar x 3, 2017-10-30 
sektion, 2017-10-30 
situationsplan, 2017-10-30 

- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

· och överldagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

16(18) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dnr 2018/00015 

Delegering till ordförande, bygglov för sju stycken 
flerbostadshus, Väppeby 6:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l . Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till nämndens ordforande 
att enligt 6 kap. 36 § i kommunallagen besluta om bygglov får sju 
stycken flerbostadshus enligt 9 kap. 30 §plan och bygglagen (2010:900), 
PBL på fastigheten Väppeby 6:1. 

Sammanfattning 

BoKlok har den 15 december 2017 inkommit med en ansökan om bygglov 
for sju stycken flerbostadshus. Ansökan avser totalt 71 stycken lägenheter i 
storleken l rum och kök till och med 4 rum och kök. De sju husen kommer 
att bestå av två stycken 4-våningshus, ett 3-våningshus och fyra stycken 2-
våninghus. 

Ärendet hann inte beredas ldart till nämndsammanträdet den 27 februari på 
grund av salmat tillgänglighetsutlåtande. 

För att vinna tid bör ett ordfårandebeslut kunna lämnas fore bygg- och 
miljönämndens nästa möte 10 april. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöfårvaltningen 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 21 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-27 

Dnr 2017/00111 

Miljöchefen informerade om det tidigare önskemålet om återkoppling av 
energitillsyn i Dalarna. Arbetssätt: Dalarna bjuder in till sammankomst 
och konferens for inspirationsforeläsningar. Inspektören gör platsbesök 
på foretagen for att ta information om hur de arbetar med energitillsyn 
och om det görs någon energibesparing i samband med det. Inspektörerna 
tipsar även om hur energirådgivama kan vara behjälpliga. 

Miljöchefen informerade om ldagomålsärendet for naturreservatet 
Granåsen. 

På dagens sammanträde presenterades nyanställda på miljöavdelningen, 
miljöchefen informerade om att ny livsmedelsinspektör har rekryterats. 

Bygglovchefen infmmerade om tillgängligheten. 

Bygglovchefen informerade även om Öppet hus for bygglovavdelningen 
forsta torsdagen i månaden. 

Den 12 juni planeras en heldag for forvattningen och nämnden i samband 
med Bygg- och miljönämndens sammanträde. studiebesök kommer att 
göras i kommunen. 
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