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Budget och mål 2015, plan 2016 · 2017

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09 KF§ 29om nämndernas
driftramar, övergripande mål och skattesats får år 2015 och plan får åren
2016-201 7.
Efter kommunfullmäktiges beslut i juni gällande Verksamhetsanalys 201520 17 få reslår tillståndsnämnden några justeringar mellan några
verksamhetsområden inom den beslutade totala ramen. Dessutom har beslut
fattats i miljö- och tekniknämnden som får tillståndsnämnden medfår ett
tillskott på 150 tia' utöver tidigare beslutad ram.
Fullmäktige beslutade att tillståndsnärrmdens budgetram fårdelas enligt
nedan.

•
•
•
•
•
•
•

-261 tla

Nämndverksamhet

-l 360 tia' BMF-Ledning
-2 942 tkr Bostadsanpassning
-l O13 tia' Byggavdelningen
-2 168 tkr Miljöavdelningen
-2 251 tkr Mät, kart och GIS
-9 995 tla Summa Tillståndsnämnden (bygg- och miljöfårvaltningen).

Förvaltningens fårslag till nämnden är enligt nedanstående med några
justeringar inom ram, och tillskott från Miljö- och telmiknämnden. I
ökningen nedan finns även ramjustering får löneökningar totalt 193 tkr får
budget 2015. I samband med att budgeten ska fårdelas ut i
kommunfullmäktige kommer fårslag på att utöka ramen avseende
internhyra, som får tillståndsnämnden blir 152 tla. Ramen blir totalt 10 490
tkr.
•

-305 tkr

•

-1 725 tkr BMF-Ledning

•

-2 970 tla Bostadsanpassning

•

-1 108 tla Byggavdelningen

•

-2 258 tkr Miljöavdelningen

•

-2 124 tkr Mät, kart och GIS

•

-10 490 tla Summa Tillståndsnämnden (bygg- och miljöfårvaltningen).
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-

Budget och mål201 5, plan 20 16-2017, Tillståndsnämnden.
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-3 1

Beslut

l. Tillståndsnämnden beslutar att anta detaljbudgeten utifrån den ram som
kommunfullmäktige beslutade 20 14-06-09 av Budget och mål 20 15, och
plan får 20 16-2017, Total ram 10 490 th inklusive 150 th som
överforts från Miljö- och tekniknämnden.
2. Tillståndsnämnden direktjusterar beslutet får återrapportering till
kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Bygg- och milj öförvaltningen
Förvaltn ingsekonom
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1 Uppdrag och ansvarsområde
Tillståndsnämnden har från och medjanuari 2014 till uppgift att fullgöra kommunens
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt ansvara får de kartoch mättelmiska uppgifterna i kommunen, geografiska informationssystem,
adressärenden, lägenhetsregister samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
Inom ramen får uppdraget arbetar nämnden får att uppnå dels en hållbar utveckling
genom att minska påverkan på miljön och människors hälsa, dels säkra livsmedel i
kommunen.
Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden får bygglov, fårhandsbesked, anmälan och
strandskydd inom ramen får gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen,
miljöbalken och angränsande lagstiftning.
Inom miljöområdet ansvarar nämnden får prövning och tillsyn enligt en mängd olika
lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen,
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska
produkter, fårorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera.
Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter inom såväl bygg- som
miljöområdet Tillsyn och kontroll innefattar alla typer av åtgärder som
tillsynsmyndigheten har rätt och ibland också skyldighet att vidta, i syfte att säkerställa
att lagens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs och att domar och beslut som
meddelats med stöd av lagen fåljs. Tillsynen är fårebyggande, kontrollerande och
uppfåljande.
Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän
intressebevakning inom verksamhetsområdena samt information och rådgivning till
invånare, bygghen·ar, fåretag och verksamheter. Nämnden har inom sitt
verksamhetsonnåde ansvar får den fysiska miljöns utveckling från estetisk, kulturell
och teknisk synpunkt.

2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014
2.1

Kval itets- och kostnadsjämförelse

Budgetfårslaget innehåller en satsning om 150 tkr inom verksamhetsområdet
bostadsanpassningsbidrag dels mot bakgrund av resultatet 2013 dels på grund av ökande
andel äldre i befolkningen. Den genomsnittliga kostnaden i Håbo kommun per invånare
är 117 kr attjärnfåra med 105 kr får hela landet (avser år 2012). Befolkningens
åldersstruktur och bebyggelsens ålder spelar här stor roll. För såväl den enskilde som
kommunen är det en stor fårdel ju längre boendesituationen hemma kan anpassas och
därmed skjuta upp flytt till särskilt boende. Den senaste kundundersökningen visar att
bidragstagarna är väldigt nöjda både med handläggning och den utfårda åtgärden.
I de kundundersökningar som har utfårts inom bygglov och miljö visar resultatet på
nöjd-kundindex som pekar på ett fårbättringsbehov. Därfår blir det viktigt att infår 2015
haft möjlighet till fokus på kvalitetsarbete med till exempel processkaiiläggningar i
syfte att effektivisera verksamheten. Föreslagen satsning 2015 inom
kompetensutveckling kommer att gagna effektivitet, service och bemötande.
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2.2 Befolkningsförändringar
Verksamhet

2015

2016

2017

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning*

150

150

150

Summa

150

150

150

*Avser bestående ramjustering ji·än och med dr 2015.

Folkmängden i komm1men fårväntas öka kommande år och i synnerhet är det andelen
äldre (+65 år) som ökar dramatiskt i jämförelse med andra åldersgrupper. Den ökade
folkmängden respektive den ökade andelen äldre medfår att fler invånare kan komma i
behov av anpassning i den egna bostaden fdr att kunna bo kvar. Åtgärder som är
bidragsberättigade enligt gällande lagstiftning beslutar Tillståndsnämnden om. Ibland
krävs det relativt omfattande ombyggnadsåtgärder i den egna bostaden får att kunna
klara de krav som finns då funktionshinder har uppkommit.
Antal anpassningar och deras storlek skiftar från år till år, men trenden visar på att
kostnaderna har ökat. Noteras kan att reparationskostnaderna får tekniska installationer
såsom hissar, lyftanordningar och dönöppnare ökar kontinuerligt i takt med att antalet
installationer blir fler. Under 2013 överskreds budget med ca 150 tkr. Mot bakgrund av
såväl den ökande andelen äldre i befolkningen och de ökade kostnaderna får
verksamheten föreslås ett tillskott i ram infår 20 15 om 150 tlu får att klara förväntat
bidragsbehov, vilket ger 2 337 tkr i total bidragsvolym får 20 I 5 och framåt.
Under 2015 prognostiserar Tillståndsnämnden en ökning av det totala byggandet i
kommunen. Detta kommer att påverka byggavdelningen samt mät-, katt och G Isverksamheten, och i förlängningen miljöavdelningen. Under 20 14-15 kommer arbete
med kvalitetsfrågor att vara prioriterat, till exempel med processkartläggning, får att
finna effektiviseringsmöjligheter, få bort tidstjuvar, arbeta smartare och liknande.
Sammantaget gör detta att inför 2015 är bedömningen att volymökningen kan hanteras
inom ordinarie driftsram, men med utfört kvalitetsarbete ges förvaltningen en god grund
inför behovsbedömning till verksamhetsåret 2016.

2.3 Förändrade lagar och förordningar
Verksamhet
Förändringar i PBL - Ökad bygglovsbefrielse
Enskilda avlopp - Skärpta krav

Summa

2015

2016

o
o
o

2017

o
o
o

o
o
o

Plan- och bygglagen kan eventuellt komma att bli föremål får förändring. I mars månad
2014 har regeringen lämnat över en proposition om dessa ändringar till riksdagen.
Lagfårslaget innehåller fyra bygglovsbefriade åtgärder. Bland annat ges möjlighet att
uppfåra ett så kallat komplementbostadshus på 25 kvadratmeter utan bygglov. Beslut
väntas tas i tiksdagen i bötjan av juni 2014 och fårslaget är att ändringama ska gälla
från och med den 2 j uli 2014.
Bygg- och miljöförvaltningen påverkas av lagfårslaget genom att färre åtgärder blir
bygglovspliktiga. Å andra sidan föreslås bygganmälan krävas liksom beslut om
startbesked. Exakt hur detta kommer att påverka resursbehov och intäktssidan är får
tidigt att dra slutsatser kring. I det fall lagfårslaget genomfårs blir det av största vikt att
bevaka konsekvenserna av fårändringarna samtidigt som informationsbehovet till
invånama kommer att vara stort.
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En annan forändring handlar om enskilda avlopp, där det finns ett remissforslag om att
delar av Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar for
hushållsspillvatten ska ersättas av föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten.
Föreskriften kornmer enligt remissforslaget innehålla mycket forändringar från de
nuvarande allmänna råden. Bland annat finns forslag på reduktionslaav for både kväve
och bakterier samt forslag på att införa ytterligare en skyddsnivå där laav ska ställas på
källsorterande anläggningar vid nybyggnation. Förslaget i sin utformning ställer även
högre krav på ansökningshandlingarna for nya avloppstillstånd. Det finns idag inget
datum får när de nya foreslnifterna ska träda i laaft, men år 20 15 kan sannolikt bli
aktuellt.
Bygg- och miljöförvaltningen påverkas av remissforslaget genom att förvaltningen
kommer att få uppdatera sina rutiner får arbetet med enskilda avlopp. Detta kommer
sannolikt leda till att miljöavdelningen under en övergångsperiod inte kommer att hinna
bedriva lika mycket tillsyn över avloppsanläggningar till dess att de nya rutinema har
satt sig. En minskad avloppstillsyn innebär i sin tur minskade intäkter. Hur pass stora
konsekvenser det kan komma att innebära är idag svårt att säga, dels med anledning av
osäkerheten om remissfårslaget kommer att antas i sin nuvarande utformning eller inte.

2.4 Kvalitetsförändringar
Verksamhet

2015

2016

2017

150

50

o

o

140

90

100

o

o

Datorer och annan !T-utrustning•

60

60

60

Komplettering av möbler och inventarier*

75

50

50

230

230

230

30

30

30

645

560

460

Övergång till nytt höjddatasystem (RH2000)
Snedbilder
Kompetensutveckling, särskild satsning

Administrativa kostnader som anpassning av ram•
Tillståndsnämnden utbildning*
Summa
*Avser bestående ramjusteringji'lln och med 2015.

l. Övergång till nytt höjddatasystem (RH2000)

För att möjliggöra en övergång till nytt höjddatasystem, RH2000, behöver inmätningar
göras i kommunen for att ha punkter att mäta ifrån. Arbetet är planerat att till del
genomforas sommartid tmder två år med studenter/praktikanter for att hålla kostnaden
nere. I dag betalar kommunen for enskilda datauppdateringar och information från
myndigheter. Arbetet har påbötjats under 2014 och beräknas avslutas under forsta
levattalet 2016.

2. Snedbilder
Som ett komplement till de traditionella flygbilderna utgör snedbilder ett effektivt
verktyg inom fysisk planering. Vid flygfotografering tas bilden rakt ovanifrån, men i
snedbilden är varje objekt fotograferat från alla fyra väderstrecken. I snedbilden går det
att mäta storlek, läge, avstånd och byggnadshöjd. Det ger ett effektivt tidsbesparande
verktyg inom till exempel stadsplanering och bygglovshandläggning. Samtidigt ökar
kvaliteten i det beslutsunderlag som tas for beslut. Förslaget är att ta fram snedbilder for
Bålsta tätort i forsta hand. Första året utfOrs flygfotografering och framställning och
kommunen betalar sedan en årlig licenslcostnad.
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3. Kompetensutveclding
En riktad satsning för att höja kompetensen hos handläggare och inspektörer i sättet att
arbeta i projekt. Genom en kvalitetshöjning i arbetssätt, metoder och roller skapas en
effektivare organisation som i stora stycken är en projektorienterad organisation.

4. Datorer och annan !T-utrustning
Utbyte av datorer och annan IT-utrustning. Inköp av några bärbara datorer behövs.

5. Komplettering av möbler och inventarier
Bygg- och miljöförvaltningen har behov av komplette1ing av möbler, kontorsstolar,
arkivskåp, mätutrustning och liknande. Ergonomirond för de anställda ska genomföras
till stöd för att bedöma erforderliga kompletteringar.

6. Administrativa kostnader som anpassning av ram
Bygg- och miljöförvaltningen har sitt första verksamhetsår under 2014 och redan mars
2014 står det klati att budgeterade medel för en del administrativa kostnader är för låg.
Till exempel saknas medel för pmio och delgivning. Här bör finnas täckning för
kostnader för deltagande i enkätundersökningar gällande levererad service. Ä ven
förvaltningsövergripande kostnader inom ramen för personalbefrämjande åtgärder
saknas. Inköp av arbetskläder med kommunlogga erfordras. En tjänst i budgeten inom
bygglovsenheten har endast till 80 % täckning, men bör uppgå från och med 2015 till
100 %.

6. Tillståndsnämnden utbildning
I och med att 2015 är första året i en ny mandatperiod och det kan komma att bli nya
ledamöter i nämnden så planeras introducerande utbildning inom verksamhetsområdet.
Dessutom finns det anledning att nämnden även framöver ges möjlighet att delta på
erforderliga konferenser.

2.5 Omprioriteringar
Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att det finns rimliga omprioriteringar att göra utan
att konsekvenserna blir för stora. Den övervägande delen av verksamheten är dessutom
myndighetsutövning där erforderliga handläggarresurser krävs för att klara de krav som
ställs på kommunen.

2.6 Förändrade lokalbehov
Bygg- och miljöförvaltningen har för närvarande inte behov av ytterligare lokaler.
Däremot är det angeläget att fårdigställa fler korttidsarbetsplatser i nära anslutning. Med
förväntad expansionstakt i kommunen och därmed ökande ärendevolymer kommer
resursbehovet att behöva ses över framöver. Med största sannolikhet kommer ytterligare
arbetsplatser att erfordras.

2.7 Sammanfattning
Förändring från budget 2014
Befolkningsförändringar
Förändrade lagar och förordningar
Kvalitetsförändringar
Omprioriteringar
Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)
Summa

Ti llståndsnämnden, Budget och mål 2015, plan 201 6-2017
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2016

2015

2017

150

150

150

o

o

o

645

560

460

o
o

o
o

o
o

795

710

610

6(14)

Bygg- och miljöförvaltningen har startat sitt första verksamhetsår 2014 och med ny
förvaltningscheffrån och med februari 2014. Förvaltningen har givits goda
förutsättningar att driva sin verksamhet under 2014, och det följer med in i nästa
verksamhetsår. Håbo kommun växer och det är många projekt som är i olika skeden i
sin planerings- och genomförandefas. Med den ökande expansionstakt som står för
dörren ser förvaltningen en ökning av ärendevolymer såväl inom bygg som miljö. Det
finns dock ännu ingen anledning att signalera ökat resursbehov, utan där kommer
kvalitetsarbete starta upp 2014 med syfte att effektivisera och arbeta smattare.
Kan också förslaget om snedbilder för Bålsta från och med 20 16 bli verklighet ger det
ytterligare effekt på effektiviteten. Ävenså de förslag om kompetensutveckling för såväl
personal som politiker kan ge avtryck inom förvaltningens och nämndens kompetens
och effektivitet.
Intäktssidan synes inte ha förutsättningar att kunna höjas, utan den ligger kvar på i stort
sett samma nivå som innevarande år. Särskilt inom bygglov finns det osäkerhet i den
uppskattade intäktsnivån eftersom det handlar helt och hållet om mängden och arten av
ärenden som inkommer. Under 2014 planeras förvisso en översyn utföras av
bygglovstaxan och humvida eventuella justeringar där kan komma att påverka
intäktsnivån kommer att kunna stå klart tmder hösten. Även taxan inom ramen för
verksamhet inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ska bli föremål för översyn
och eventuell revidering. Målet är i så fall att nya taxor kan gälla från och med 2015.
Till 2015 konkretiseras ett behov av ramtillskott inom verksamhetsområdet
bostadsanpassningsbidrag mot bakgrund av ökade kostnader synliga i föregående års
budgetöverskridande samt befolkningens ökande andel äldre.
Det finns ett par aktuella ändringsförslag i lagstiftning som kommer att påverka
verk1:>amheterna. Den ena handlar om ökad bygglovsbefrielse i en reviderad plan- och
bygglag. Det andra förslaget handlar om att ställa skarpare krav på enskilda avlopp. Den
förstnämnda ändringen förväntas träda i kraft i juli 2014 och den andra torde komma
under 2015.
Förvaltningen föreslår några smärre justeringar i ram gällande en del
förvaltningsövergripande kostnader kring administration, möjlighet till
personalbefrämjande åtgärder, inköp av arbetskläder och liknande. Dessutom föreslås
en tjänst inom bygglov som är finansierad till 80% idag ges förutsättning att bli en
heltidstjänst.

3 Mål
Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för pelioden 2012-2014. Vmje
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna pri oriterade
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens pti oriterade mål.
3.1

3.1.1

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande.
Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole-och skollokaler genom
ökad samordning mellan bygg och miljö.

Motivering

Genom en bättre samordning mellan bygg- respektive miljöenheten inom
tillsynsområdet gällande inomhusmiljön iförskole-och skollokaler bedöms att takten
Tillståndsnämnden, Budget och mål 2015, plan 2016-2017
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kan påskyndas till att nå goda inomhusmiljöer. Stärkt kompetens, ökad samordning, nya
rutiner och aktiverad dialog gentemot verksamheterna tillsammans med fastighetsägaren
är några av verktygen för att nå dit.
Målet är nytt från och med 2015 och därför kan ingajämförelser göras med föregående
år.
Nyckelindikatorer

Utfall

Måltal

2013

2014

Utfall
Augusti

2014

Måltal

2015

Ökad kompetens genom utbildning.

2

Ta fram nya rutiner.

1

Stötta verksamheter och fastighetsägare med att upprätta
plan för egenkontrolL

5

3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
3.2.1

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

Motivering
Bygg- och miljöförvaltningen startade upp sin verksamhet under 2014 och avser
fortsätta arbeta med trivsel och effektivitet för utveckla organisationen. Det finns
fortfarande en rad kvalitetsfrågor som behöver hitta sina optimala
utgångspunkter. Effektiv handläggning i nära dialog med invånare och företagare är en
viktig framgångsfaktor för att erhålla nöjda "kunder".
Nyckelindikatorer

Utfall

Måltal

2013

2014

Utfall
Augusti

2014

1

Öppet Hus

Måltal

2015
4

5

Delta i Förenkla Helt Enkelt och 2015 genomföra
förvaltningens del i handlingsplan.

7

Informationsinsatser gentemot Kontaktcenter.

3

3.2.2

Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet.

Motivering
Bygg- och miljöförvaltningen strävar efter att ha nöjda nyttjare av vår information,
service och myndighetsutövning. Genom att ha en god dialog och få kunskap om vad
mottagaren anser vara förbäthingsområden, så kan verksamheten i möj ligaste mån
tillgodose synpunkterna och dänned utveckla sin verksamhet.
Genomsnittligt enkätresultat för bygg- och miljöavdelningarnas arbete blev för 2013 ett
indextal om 58. Målet är ständiga förbättringar och att successivt klättra i dem1a
ranking. Mål för 20 15 sätts till65.
Nyckelindikatorer

Utfall

Måltal

2013

2014

Nöjd-Kund-undersökning genomförs.
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Utfall
Augusti

2014

Måltal

2015
65
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3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkom mun.
3.3.1

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

Motivering
Det finns ett flertal områden inom begreppet hållbarhet där bygg- och
miljöförvaltningen kan bidra till att på bästa sätt bevaka natur- och vattenresurser i
kommunen. En aktivitet är att höja kompetensen hos personalen, till exempel hur
dagvatten kan och bör hanteras i detaljplan, bygglov och tillsyn. Därför behövs
utbildning och gemensamma diskussioner.
Erforderlig utbildning är grunden till att förvaltningen ska kunna etablera rutiner for
detta arbete. Men också att analysera de rutiner som är etablerade, och därför föreslås att
göra en processkartläggning forst och främst for handläggningen gällande
strandskyddsfrågor i syfte att effektivisera.
När väl det finns en antagen miljöstrategi for Håbo kommun kommer efterfölj ande
arbete med handlingsplan for tillståndsnämnden att klargöra vilka aktiviteter och
prioriteringar som ska göras för att bidra till uppfyllande av miljöstrategin.
Utfall
2013

Nyckelindikatorer
Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor

Måltal
2014

Utfall
Augusti
2014

Måltal
2015

5

3

5

Genomför och slutför processkartläggning för
handläggning inom tlis!Jens från strandskydd

1

Handlingsplan kopplat till Håbo kommuns miljöstrategi.

1

4 Volymer och nyckeltal
4.1

Miljöavdelningen

Volym/nyckeltal

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
Augusti
2014

Budget
2014

Budget
2015

Antal inspekterade
livsmedelsanläggningar

69

76

52

95

95

Antal inspekterade B- och Canläggningar

29

23

11

22

22

Antal inspekterade enskilda
avloppsanläggningar

96

61

26

100

80

Antal nya enskilda
avloppsanläggningar

27

29

14

30

40

118

160

160

Andel sända inspektionsrapporter
inom 3 v(%)

97

90

90

Andel återkopplade
klagomålsärenden inom en vecka
(%)

93

95

90

Antal ärenden per handläggare

155

178
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Antal inspekterade livsmedelsanläggningar
Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som planeras att inspekteras. I
Håbo kommun finns totalt 117 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har
tillsyn över. Anläggningarna är av olika storlek och innebär därav olika stora risker ur
livsmedelssynpunl<t. Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök vatje år
medan mindre anläggningar med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall.
Under 2015 planeras det får att 95 livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök

Antal inspekterade B- och C-anläggningar
Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C)
anläggningar som planeras att få tillsyn under året. I Håbo kommun finns l O st
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter. De verksamheter som innebär störst tisk ur miljösynpunkt får
tillsynsbesök varje år och vissa verksamheter med mindre risker ur miljösynpunkt får
tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2015 planeras att totalt 22 st tillståndspliktiga
samt anmälningspliktiga verksamheter ska få tillsyn. Alla anläggningar behöver
nödvändigtvis inte inspekteras på plats utan en del kan vissa år få administrativ tillsyn.
Tillsynen ska utfåras på så vis som anges i tillsynsplanen.

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar
Detta nyckeltal visar hur många enskilda avloppsanläggningar som planeras att få
tillsyn. I Hå bo kommun finns ca l 000 befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är
med andra ord ett tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att
bedöma om de klarar lagstiftningens hav. Planeringen får denna tillsyn är dätmed
långsiktigt och miljöavdelningen har som mål att 80 st befintliga enskilda avlopp ska få
tillsyn under 2015.

Antal nya enskilda avloppsanläggningar
Detta nyckeltal visar hur många nya enskilda avloppsanläggningar som görs vatje år
och därmed hur många tillstånds- samt anmälningsärenden som rör avlopp som
miljöavdelningen handlägger varje år. Den löpande tillsyn som miljöavdelningen utfår
på befintliga avloppsanläggningar resulterar i att krav ställs på att anläggningar får göras
om vilket gör att miljöavdelningen för 2015 kommer att få in fler tillståndsansökningar.

Antal ärenden per handläggare
Detta nyckeltal visar hur många ärenden som påbörjas under året fördelat på
årsarbetskraften av handläggare.

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v(%)
Detta nyckeltal visar hur stor andel inspektionsrapporter som fårdigställs samt skickas
ut till verksamhetsutövaren inom tre veckor efter inspektionstillfället Målet är att 90 %
ska skickas ut inom 3 veckor.

Andel återkopplade ldagomålsärenden inom en vecka(%)
Detta nyckeltal visar i hur stor andel utav miljöavdelningens klagomålsärenden som den
klagande får återkoppling på hur ärendet kommer att handläggas samt den utpekade
störningskällan kontaktats inom en vecka efter att Idagemålet inkommit. Målet är att
återkopplingen ska ske inom en vecka i 90 % av alla klagomålsärenden.
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4.2 Byggavdelningen
Volym/nyckeltal
Produktivitet, st
(ansökningar/årsarbetare)

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
Augusti
2014

Budget
2014

Budget
2015

149

74

88,5

81

100

120

Produktivitet, st
(besluUårsarbetare)

90

62

41

54,4

80

90

Handläggningstid, veckor

7,9

8,5

3

3

4

4

Kundnöjdhet, anges i % nöjda
kunder för 2013 av alla tillfrågade,
och i NKI-tal för 2014

63

56

66

71

80

75

198

246

292

196

300

320

5

2

2

4

5

5

11

15

Antal beslut, st
Antal överklagade beslut, st
Tillsyn, externinitierad

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare)
Produktiviteten (ansökningar) baseras på den under året totala mängden inkomna ärenden
fOrdelat på antalet handläggare. Byggavdelningen har under 2014 haft två bygglovshandläggare,
två byggnadsinspektörer, en bygglovskoordinator och en byggchef/kommunarkitekt på heltid.
Handläggningen av bygglovsärenden har totalt beräknats ha tagit tre heltidstjänster i anspråk.
Byggnadsinspektörerna står for vardera 0.4, bygglovskoordinator 0.2 och de två handläggarna
vardera 1.0 heltidstjänster.

Produktivitet, st (bcslut/årsarbetare)
Produktiviteten (beslut) är beräknad på samma fördelning över tre heltidstjänster men
gäller totala antalet beslut tagna under året oberoende av när ärendet kommit in. I beslut
räknas även in startbesked och slutbesked.

Handläggningstid, veckor
Handläggningstiden är angiven som en genomsnittlig handläggni ngstid i veckor räknat från det
datum som ärendet är forklarat som komplett. Tiden från det att en ansökan ankomstämplats till
dess att det av handläggaren bedömts som komplett kan variera mycket och är väl den tid som
sökanden kan upplevas som lång. Dem1a tid kompliceras av och förlängs i onödan av om det
finns missforstånd kring vad som krävs i form av kompletta handlingar. Därfor är det en strävan
hos byggavdelningen att på olika sätt kommunicera vikten av kompletta handlingar ti llsammans
med råd om detta. För flertalet ärenden kan det gå två-tre veckor innan beslut, medan det for
nämndärenden kan dröja mellan 4-9 veckor. Ett realistiskt snitt for 2015 ligger därfcir på 4
veckor med en något längre tid under vår-sommar järnfort med under höst och vinter.

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kundet· för 2013 av alla tillfrågade, och i Nl(l-tal
för 2014
Sedan några år har kommunen anslutits till kornmunnätverket Stockholm Business Alliance som
har utvecklat en enhetlig modell for kundundersökningar baserat på Nöjd-Kund-Index (NKI) så
att det blir möjligt altjärnfora och mäta olika kommuners kundbemötande. studierna följer en
gemensam kravspecifikation, riktar sig tillliknande målgrupper av både enskilda och företag.
Resultatet rapporteras av kvartalsvis for varje verksamhet med analyser och eventuellt forslag
till åtgärder. Kundnöjdheten anges som ett NKI av det totala antalet tillfrågade och har ökat for
byggverksamheten under 2014.
Tillståndsnämnden, Budget och mål 2015, plan 20 16-2017
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Antal beslut, st
Detta är ett volymmått som anger den totala mängden beslut som tagits under året. Under 2014
har vi sett en trend av ett ökat antal ärenden som innebär att vi också måste ta fler beslut. I
denna ökning ligger även de ca 10 % nya anmälningsärendena får bygglovfria åtgärder.

Antal överldagade beslut, st
Detta är ett volymmått som anger det totala antalet överklagade beslut.

Tillsyn, externinitierad
Ett enkelt mått på den externinitierade tillsynen är den totala mängden ärenden under ett
år. Under 2014 har vi haft ett tiotal tillsynsärenden med mycket varierande
handläggningstid från ett par veckor till några månader. Flera tillsynsärenden innebär
uppfoljning av olovligt byggande som leder till beslut om bygglov i efterhand med
sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna är ett hårt slag for den som drabbas av det och
byggavdelningen arbetar därfor proaktivt med att informera om vikten av att folja
PBL:s regelverk där bygglov och startbesked måste filmas innan man påböljar bygget.
Vi räknar med en viss ökning av tillsynsärenden med anledning av de nya bygglovfria
åtgärderna som innebär att större enskilda byggrätter medges i strid med gällande
detaljplan. Totalt beräknas antalet tillsynsärenden öka från lltmder 20 14 till1 5 for år
2015.

4.3 stab
Volym/nyckeltal

Utfall

Utfall

Utfall

2011

2012

2013

Bostadsanpassning, kr/invånare

112

139

117

Utfall
Augusti

Budget

2014

2014
56

109

Budget

2015
117

Bostadsanpassning, ){r/invånare
Kostnaderna for bostadsanpassningsbidrag har under årens lopp ökat mot bakgrund dels
av befolkning som blir allt äldre och drabbas av olika funktionshinder, dels på grund av
att åtgärdema har blivit alltmer omfattande. Lyftanordningar av olika slag är något som
har blivit mer frekvent, och dessa åtgärder blir oftast kostsamma. I takt med att det blir
fler tekniska installationer ökar också bidragsvolymen for reparation av sådan
kvalificerad teknisk utrustning
För verksamhetsåret 20 13 uppgick kostnaderna for bostadsanpassningsbidraget till 117
la/invånare, vilket då var forknippat med ett översicridande av budget. Verksamhetsåret
2014 ligger budget på en nivå om 109 kr/invånare, och prognosen for utfall på
helårsbasis tangerar kring lagd budget. Det finns dock en viss risk for marginellt
övershidande .
Infår verksamhetsåret 20 15 har verksamheten givits resursforstärlming om 150 tia- och
budget ligger därmed på 117 kr per invånare, vilket ger relativt goda forutsättningar att
ldara en fårväntad ökning av bidragsärenden.

T~tå ndsnä~nden ,
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5 Förändringar från KF-beslut i juni
Efter kommtmfullmäktiges beslut i juni gällande Verksamhetsanalys 201 5-201 7 fareslår
tillståndsnämnden några justeringar mellan några verksamhetsområden inom den
beslutade totala ramen. Dessutom har beslut fattats i miljö- och tekniknämnden som får
tillståndsnämnden medfår ett tillskott på 150 tkr utöver tidigare beslutad ram.

Punkt l och 2 Omprioritering mellan B&M Ledning och Mät/Kart/GIS
Bygg- och miljöfårvattningens ledning kommer framöver att hantera
fårvaltningsövergripande kostnader, vilket gör att en dellicensavgifter får mjukvara, TTsupport och konsultkostnader lämpligen överfårs från Mät/Kart/GIS till bygg- och
milj öfårvaltningens ledningsfunktion .
Punkt 3 Ökad budgetram enligt beslut i miljö- och telmiknämnden
Såsom framgått av delårsbokslut per sista augusti så har det stått kla1i att en del
övergripande administrativa kostnader då bygg- och miljöfårvattningen bröts loss från
miljö- och teknikfårvattningen inte har täckts till fullo. Det var initialt svå1i att
uppskatta dessa kostnader infår uppstart av den nya fårvaltningen. Därfår har en
överfåring gjotis redan innevarande år om 150 tla, som då ökar den redan beslutade
ramen med 150 tkr infår kommande verksamhetsår.
Punkt 4 och 5 Omprioritering mellan B&M Ledning och nämndadministrationen
Tillståndsnämndens nämndselaetariat har hittills utgjorts av tio procent av en ljänst och
det har visat sig inte vara tillräckligt får att administrera nämndens administration.
Därfår överfårs medel (43 tkr) från bygg- och miljöfårvaltningens ledning till nämndsadministrationen så att en utökning möjliggörs till 20 procent av en tjänst.
Punkt 6 Lönekostnadsuppräkning
I budgetbeslutet i juni räknades lönerna upp enligt avtal och får Bygg- och
miljöfårvattningen tilldelades 193 tkr i utökad ram.

Punkt 7 Internhyra
Internhyra kommer att debiteras per rum som fårvattningen utnyttjar from 2015-01-01.
Under 2014 gjordes ingen omfåring av internhyran så fårvattningen betalade bara hyra
får bygg- och miljöavdelningarna.
Verksamhet

2015

2016

1 Omprioritering från MäUKarUGI S till B&M Ledning

-215

2 Omprioritering till B&M Ledning från MäUKarUGIS

215

3 Ökad budgetram enligt beslut i Miljö- och tekniknämnden

150

4 Omprioritering från B&M Ledning till nämndadm.

-43

5 Omprioritering till nämndadm. från B&M Ledning

43

6 Lönekostnadsuppräkning

193

7 Internhyra

152

Summa

495

TiiJ?tåndsnä~nd en,
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Drifts- och investeringsredovisning
5.1

Driftsredovisning

Tkr

Bokslut

Prognos

2013

2014

Budget

Budget

2014

2015

Förändr
budget

Tillståndsnämnden

-189

-189

-189

-220

31

Nämndsekreterare

-37

-42

-42

-85

43

-226

-231

-231

-305

74

o

-1 045

-1 045

-1 725

680

Summa Nämndverksamhet

BMF-stab

Not

14/15

Bostadsanpassning

-2 801

-2 792

-2 792

-2 970

178

Mät, kart och GIS

-1 451

-2 101

-2 101

-2 124

23

Summa

-4 252

-5 938

-5 938

-6 819

881

Byggavdelningen

-407

-863

-863

-1 108

245

Miljöavdelningen

-2 109

-2 168

-2168

-2 258

90

Summa Tillståndsnämnden

-6 994

-9 200

-9 200

-10 490

1 290

Kommentarer driftsredovisning
I samband med beslut i KF i juni fick Tillståndsnämnden utökad ramjustering avseende
löner 193 tkr. Ramen är utfördelad per verksamhet.
Internhyra kornmer att debiteras per mm som förvaltningen utnyttjar from 2015-01-0 l.
Under 2014 gjordes ingen omföring av internhyran så förvaltningen betalade bara hyra
för bygg- och miljöavdelningarna.
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar en kompletterande driftredovisning nedan som
visar bmtto gällande såväl kostnader som intäkter samt nettobudget

Kostnader och intäkter
Budget
T kr

2014
Kostnad
er

Budget

Budget

Budget

2014

2014

Intäkter

Netto

Kostnad
er

231

305

1 045

2015

Budget

Budget

2015

2015

Intäkter

Netto

305

1 725

o
o

1 725

2 792

2 970

o

2 970

BMF-stab

1 045

Bostadsanpassning

2 792

o
o
o

Mät, kart och GIS

2 891

790

2 101

2 914

790

2 124

Summa

6 959

790

6 169

7 914

790

7 124

Byggavdelningen

3 688

2 825

863

3 292

2 184

1 108

Miljöavdelningen

3 476

1 308

2 168

3 614

1 356

2 258

14 123

4 923

g 200

14 820

4 330

10 490

Nämndverksamhet

Summa tillståndsnämnen

23 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 91

TSTN 20 14/28

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Dyarne 5:98
m.fl.

Sammanfattning
Tillståndsnämnden har fått rubricerad detaljplan på remiss under dess
granskningstid. Det finns gällande detaljplaner som har behov av ändring
for att tillåta ytterligare verksamhet så som vård och utbildning.
Småindustri, handel och kontor är de tillåtna verksamheterna enligt gällande
detaljplaner. Området är till stön e delen redan bebyggt och där finns
etablerade verksamheter även inom vård och utbildning som dock inte har
stöd i gällande detaljplaner. Mot den bakgrunden har denna planändring
initierats.
Nämnden har yttrat sig vid samrådsskedet av planändringen, och då framfort
en rad synpunkter som till största delen har beaktats.

Ärendet
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 fått
granskningsfårslag till ändting av detaljplan får Dyarne 5:98 m.fl.
fastigheter for yttrande. Detaljplanen är fciremål för granskning under tiden
7 oktober till 21 oktober. Planen hanteras med enkelt planforfarande.
Planområdet är cirka 2 ha och ligger centralt i Bålsta, ca 800 m söder om
Bålsta centrum, inom den södra delen av verksamhetsområdet Dyarne. Flera
detaljplaner gäller for området, varav den äldsta är från 1969. Enligt dessa
detaljplaner är tillåten användning av kvartersmarken småindustri, handel
och kontor.
Inom planområdet finns byggnader som idag främst inrymmer
kontorslokaler av olika slag. Företagshälsovård och Bålstadoktorn är
etablerade inom området. Här bedrivs också undervisning på gyrnnasienivå.
Det finns även mark som ännu inte är bebyggd.
Syftet med aktuell planändring är att ändra två gällande detaljplaner så att
nuvarande ändamål "Småindustri, handel och kontor" utökas till att även
omfatta "vård och utbildning". Därmed blir de etablerade verksamheterna
inom vård och utbildning planenliga. Byggrätt fareslås till två våningsplan
begränsat av l Om högsta totalhöjd.
Synpunkter

De synpunkter som tillståndsnämnden har lämnat under planforslagets
samrådstid handlade fi·ämst om dagvatten, natur och plantering,
kvartersmarkens forestagna flexibla användningssätt samt radon där behov
av vissa fortydliganden eller fårändring lyftes fram.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.44 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN 2014/28

TSTN § 91

Vad gäller kvartersmarkens blandning av tillåtna ändamål har nu
planfårslagets ändringar bidragit till en fårbättring och fårutsättningarna i
kommande bygglovsskede tmderlättas. Förvisso noteras att beteclming J,
småindustri (som inte stör omgivning), finns levar får två kvarter
tillsammans med kontor och handel.
Inf01mation om radon finns nu bättre beskrivet i planbeslaivningen och
tillsammans med den nya informationen på plankartan är det bra
omhändertaget enligt bygg- och miljöförvaltningens uppfattning.
Frågan om hur dagvatten bättre kan säkerställas i en detaljplan är i dagsläget
inte en helt enkel fråga mot bakgrund av nya rättsfall inom området som
pekar på att många kommuner inte hanterat dagvattenfrågan på ett
godtagbart sätt i sin planering. Därmed finns en viss osäkerhet kring vad
som blir korrekt ochjuridiskt hållbart. Vad som emellertid alltid är viktigt är
att i planbeskrivningen tydligt besla'iva hur dagvattnet ska lösas inom hela
planområdet så att det inte påverkar recipienten, Mälaren, på ett negativt sätt
och vilken ambition kommunen har med fördröjning och rening av
dagvatten inom planområdet
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning

Med utgångspunkt från tillståndsnämndens yttrande vid samrådsskedet har
en del fårbättringar av planfårslaget gjorts till detta skede. Det som nu lyfts
fram som kvarstående synpunkt är plantel'ing av natur på fi·ämst två kvarter
samt reflektion la'ing dagvatten.
Den sammantagna bedömningen är att planfårslaget får Dyame 5:98 kan
föreslås Tillståndsnämnden får tillstyrkan under dess granskningsskede.
Beslutsunderlag

Planhandling
Sarm·ådsredogörelse
Tjänstesla-ivelse, daterad 2014-10-24
Beslut

l. Tillståndsnämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens
bedörm1ing gällande granslmingsfårslaget får detaljplanen får
Dyame 5:98 m. fl.

Beslutsexpediering

Kormnunstyrelsen
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TSTN 2014/50

Yttrande angående uttag av vatten i Lilla Ullfjärden på fastighet
Yttergran 2:11 i Håbo kommun
Sammanfattning
Bålsta Skidklubb avser att ta upp ytvatten ur Lilla Ullfjädern för att
producera konstsnö till elljusspåret i Granåsens natmTeservat. Skidklubben
har anmält denna planerade vattenverksamhet tilllänsstyrelsen i Uppsala län
som den 3 oktober 2014 har remitterat ärendet till Håbo kommun.
Ärendet

Bålsta skidklubb inkom med anmälan av anmälningspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 a paragrafen miljöbalken till
länsstyrelsen i Uppsala län den 17 september 2014. Miljöavdelningen har
för Tillståndsnämndens räkning önskat längre remisstid och länsstyrelsen
har förlängt remisstiden till den 4 november 2014.
I anmälan uppges berörd fastighet att vara Yttergran 2:11 vilken ägs av
Håbo kommun och berört vattenområde är Lilla Ullfjärden.
Dålsta skidklubb uppger i sin anmälan att vattenverksamhet ska ske i form
av bortförande av 4 000 kubikmeter ytvatten per vinter, under perioden
november till februari.

Syftet med åtgärden beskrivs vara att producera konstsnö på elljusspåret
beläget i Granåsens natuneservat. Ytvattnet ska tas upp genom dränkbar
pump, vilken ska vara placerad cirka 15 meter ut i Lilla Ullfjärden.
De åtgärder som Bålsta skidklubb planerar att vidta i samband med att
producera konstsnö kräver även strandskyddsdispens och dispens från
reservatsföreskrifterna för Granåsens natuneservat. Skidklubben har ansökt
om dispenserna och handläggningen har delvis påbötjats.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Uppsala läns remiss med diarienummer 535-5327-2014
och rubrik begäran om yttrande angående uttag av vatten i Lilla
Ulljjärden på fastighet Yttergran 2:11 i H åbo kommun inkommen till
Tillståndsnämnden 2014-10-03.
Tjänsteslaivelse, daterad 20 14-10-22
Beslut

Tillståndsnämnden beslutar att yttra sig enligt bifogad skrivelse.
Motivering

Bygg- och miljöförvaltningen har inget emot den anmälda
vattenverksamheten utifrån den information som framkommit i anmälan.
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Om länsstyrelsen innehar kunskap om att det finns risk får att livsvillkoren
får känslig flora eller fauna skulle kunna påverkas av den anmälda
verksamheten ser fårvaltningen att länsstyrelsen ska ställa krav på att Bålsta
skidldubb vidtar sådana åtgärder att risken upphör.
Bilaga

-

Skrivelse till Länsstyrelsen i Uppsala län

Beslutsexpediering

Yttrandet enligt bilaga expedieras till Länsstyrel sen i Uppsala län.
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20 14-000596

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljöavdelningen
Frida Halling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöskyddsenheten
Sara And ersson
sara. andersson@ lansstyrelsen.se

Yttrande angående uttag av vatten i Lilla Ullfjärden på fastighet
Yttergran 2:11 i Håbo kommun, diarienummer 535-5327-2014
Tillståndsnämnden har inget emot Bålsta skidklubbs anmälda vattenverksamhet utifrån den information som framkommit i anmälan.
Tillståndsnämnden vill framhäva att Lilla Ullfj ärden är ett Natura 2000 område då det inte framgår av anmälan.
Om länsstyrelsen innehar kunskap om att det finns risk for att livsvillkoren
for känslig flora eller fauna skulle kunna påverkas av den anmälda verksamheten ser fårvattningen att länsstyrelsen ska ställa hav på att Bålsta
skidklubb vidtar sådana åtgärder att risken upphör.
Till nämndens yttrande bifogas information om land- och vattenområdet i
form av utdrag från beskrivning av områden tillhörande naturvårdsplanför
Håbo kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28.

Sjunne Green
Tillståndsnämndens ordförande

Bilaga

Utdrag från beskrivning av områden tillhörande naturvårdsplanför Håbo
kommun

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

ORG.NR

HEMSIDA

E-POST

746 80 BALSTA

0 171-525 00

212000-0241

www.habo.se

kommun@hab o.se

BESOKSADRESS

TELEFAX

Centrumleden 1

0171-563 33

Lilla Ullfjärden från badplatsen i Ekillaåsens naturreservat. Foto: 23 maj 2008, 1596650 x 66 10710 mot S.

,.

Beskrivning
Området utgörs, förutom av själva Ullfjärden (30a),
av Granåsen i väster (30b), Ekillaåsen i norr (30c),
VIIivisand i söder och Bålstaåsens sluttning mellan
väg E18 och sjön.
Området är en sprickdal med framträdande sluttningar
och en största höjdskillnad på mer än 100 meter. I
dalen ligger Lilla Ull fJärden som är en djup, kalkrik
sjö med intressant fauna och fl ora. Lilla Ullt]ärden
är dock ingen riklig sjö utan är bara en avskild
vik som, genom det smala Skälsund och Stora
Ullfjärden i norr, Hr förbunden med Mälaren . Den
norra delen av området utgörs av en säreget formad
Lvärås, Ekillaåsen, med tre markanta kullar, och i
väster de drygt 50 meter höga åspartierna Granåsen
och Bålstaåsen, med tydliga svackor vid Edevi och
Grantorpel. Åsen ligger på en förkastningsbrant varför
dess sluttning mot Ullfjärden är brantare och högre än
den mot väster. I den södra delen , i en dalsänka, finns
91
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Utsikt från fornborgen vid Ullivisand. Foto 16 juli 2008,
1596665 x 6607295 mot VNV.
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strandnära, sandiga partier vid Ullevisand och en ca
10meter hög brant vid länsgränsen. Dalen fortsätter
sedan söderut och mynnar i Kalmarvi.ken. Spår efter
forna färdvägar fin ns söder om Ullfjärden i fo nn av
hålvägar (d.v.s. nedsänkta ridstigar) och släpränna
efter båtar. Gården Draget som ligger längre ned i
dalen har fått sitt namn efter att båtar drogs här över
land mellan Lilla Ullfjärden och Kalrnar·vi.ken.
Bebyggelse inom området finns huvudsakligen på
Bålstaåsens sluttning mot Lilla Ullfjärden och på
Granåsens västra sida, bl.a. ett nytt bostadsonU'åde
strax norr om Grans gård. Bebyggelsen vid fjä rden
bestod tidigare mestadels av fritidsstugor, men flera av
dessa har gjmts om till permanentbostäder.
På Granåsens branta sluttning finns en skidbacke
som anlades på 1960-talet. Andra värden för
fril uftslivet ä r bl.a. badplatsen vid Ek illaåsen, stigar
och vandringsleder, som t.ex. Upplandsleden. Vissa
strandpartier är dock inte tillgängliga för allmänheten
p.g.a. bebyggelse.
Vid Grans gård finns fasta fornlämningar i form av en
gravhög och en l ,7 meter hög gravsten från brons-/
järnåldern.
Lilla Ullfjärden med närmaste omgivningar utgör ett
för uppländska förhållanden enastående, storslaget
landskap.
Äldre barrskog och gamla grusgropar har höga naturvärden vid Ekillaåsen. Foto: 23 moj 2008, 1596550 x
6610565 mot N.

skötselförslag
Förbättra vattenkvaliten i Ullfjärden .Ingen ytterligare
bebyggelse bör ske, utan bevara och utveckla
områdets natur- och friluftsvärden .
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Lilla Ullfjärden är en djup. kalkrik sjö med unik fauna och flora. Foto: 23 moj 2008. 1596920 x 6610750 mot SV.

Beskrivning
Lilla Ullfjärden är en djup sprickdalssjö med
mycket branta stränder och ett jämförelsevis litet
tillrinningsområde. Medeldjupet för hela sjön
(Uppsala och Stockholms län) ligger på 22meter och
största djupet är 53 meter i den södra delen. Sjöns
vattentillförsel sker huvudsakligen som kalkrikt
grundvatten via undervattenskällor längs den västra
stranden. Ulloppet finns i den norra delen , genom det
smala och grunda Skälsund, till Stora Ullfjärden som
i sin tur är förbunden med Mälaren. Lilla Ullfjärden
är således ingen riktig sjö utan egentligen en Målarvik
som endast delvis är isolerad från Mälaren.
Vattnets fysikaliska-kemiska sammansättning är
ovanlig, med stort siktdjup (under oförorenade
förhållanden) och skiktning sommartid som iir stabil
med låg temperatur i bollenvattnet Fjärden har
dock gradvis eutrofierats sedan slutet av 1800-talet
och betecknas idag som mesotrof till svagt eutrof.
Egenskaperna i vattnet och fjärden s isolerade läge
har gett upphov till en rik och unik organismvärld
med bl.a. ca 175 arter växtplankton och minst 52
djurplanktonartcr. Flera arter i Lilla Ullfjärden är
relikter, vilket innebär kvarlevor från ticlen strax
efter senaste nedisningsperiodcn. Några exempel
på s.k. ishavsrelikter är brunalgen, Pleurocladia
93

Strandpryl, en liten, oansenlig växt som förekommer på
tidvis översvämmade stränder vid Lilla Ullfjärden.

' l

Nissögat är en nattaktiv, bottenlevande fisk som bara är 5-1O cm stor. Foto: Johan Persson.

lacustris och grönalgen Enteromorpha pilifera samt
kräftdjuren reliktpungräka (Mysts relicta), skorv
(även kallad ishavsgråsugga) (Saduria entomon),
vitmärla (Monoporeia affinis), taggmärla (Pallasea
quadrispinosa) och hoppkräftan Limnocalanus
1110CI'tii'I/S .

Bland övriga intressanta arter i Lilla Ullfjärden kan
nämnas brunalgen Heribaudiella.ffuviatilis, axslinga,
hornsärv, höstlånke, strandpryl och strandpilört.
Tidigare fan ns här också hårsärv och småsvalting
men dessa har troligen försvunnit.
Sjöns fiskbestånd är rikt och består bl.a. av sik,
siklöja, nors, lake, ål, stensimpa, småspigg, nissöga,
gärs , sutare, asp, gös, gädda, abborre och mört
samt inplanterad kanadaröding. stödinplantering
av gös, gädda, och ål har skett i fjärden . Gösen var
inte tidigare känd i Lilla Ullfjärden men vand rade
troligen in från Stora Ullfjärden på 1970-talen då
en ökning av närsalthalterna skedde genom ett
bakå tströmmande inflöde vid Skälsund. Anledningen
till att vatten strömmade in från Stora Ullfjärden

antogs vara kommunens successivt ökande vattenuttag
frå n Lilla Ull fjärden. Numera tillgodoses kommunens
vattenförsörjning med valten från Norra Björkfjärden.
I fjärden förekommer vissa somrar blomning av den
giftiga blågrönbakterien Planktothrix prolifica.
Det stora djupet, den dominerande grundvattentillförseln och det skyddade läget bidrar till att Lilla
Ullfjärden hör till en av Uppsala läns märkligaste och
mest skyddsvärda sjöar. Lilla Ullfjärden har länge
tilldragit sig stmt intresse och flera vetenskapliga
undersökningar har gjorts av sjön ända sedan början
av 1900-talet.

skötselförslag
Lilla Ul lfjärden bör skyddas mot föroreningar och
negativt påverkande vattentäkt. De relikta kräftdjmen
samt sik och siklöja är beroende av kallt, syrerikt
vatten , därför bör vattenkvaliteten förbättras så att
inte de syrefria bottnar breder ut sig ytterligare.
Inplantering av främmande fiskarter och andra
organismer bör förhi ndras.
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Granåsens östsluttning. Foto: 15mars 2007, 1596595 x 6609785 mot NNV.

Beskrivning
OnU"ådet består av ett barrdominerat åsparti med
brant sluttning mot Lilla Ullfjärden. Åsen ligger på
förkastningsbranten längs unefjärdens västra sida,
varför åsens östra sluttning är betydligt högre och
brantare än dess västra. Högsta punklen ligger ca 50
meter över Lilla Ullfjärdens vattenyta. På åsen finns
talrika, väl utbildade femstrandlinjer och några små
terrasser. I 011U'ådets sydvästra del finns ett system
av tre tydliga åsgropar med distinkta sluttningar och
en centralt belägen kulle. Skogen på åsen domineras
av gammal tall och gran med inslag av björk, asp,
sälg och rönn. Vid stranden växer al och i vissa
prutier finns även ck, lönn, alm och hassel. Stora
delar av skogen är omkring J00- J 30 år ganunal med
inslag av ca I 50-180 åriga överståndare. I den branta
sluttningen finns rikligt med döda, stående träd och
vindfällen.
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Den gamla kvarnkoja n. Foto: 27mars 2007.

Äldre talldominerad barrskog på Granåsen. Foto: 25 juni 20 1O, 1596530x66096BO mot NNV.

I norra delen finns en liten lodrät bergvägg. Berg
i dagen finns även på toppen av Granåsen, där en
väderkvarn tidigare stod. Området kring högsta
punkten är halvöppet och mycket torrt med bl.a.
enbuskar, ren- och islandslav. I kanten av en grusplan
(parkeringsplats) 150m sydväst om högsta punkten
finns också ton, hedartad vegetation med bl.a.
backsippor.
Bland arter som är beroende av gamla tallar ses
tallticka (Phellinus pini) och vintertagging (lrpicodon
pendulus) i området. På gran finns andra arter t.ex.
bronshjon (Callidium coriaceum), granbarkgnagare
(Microbregma emarginata), ullticka (Pheffinus
ferrugineofuscus) och grön sköldmossa (Buxbaumia
viridis). Stor aspticka (Pileiiinus populicola) och
koralltaggsvamp (Hericium coralloides) växer
däremot på asp. Skogen på Granåsen hyser dessutom
lämpliga miljöer för den fridlysta och hotade
bombmurklan (Sarcosoma globosum). Arten är hittad
på två växtplatser, men kan mycket väl finnas på flera
ställen inom onu-ådet.

Den vackra koralltaggsvampen växer gärna på
murkna asplågor.

l den branta åssluttningen finns en slalombacke
med en intressant torrbacksflora. Typiska arter är
backglim, grusviva, kattfot, ullört, vårförgätmigej,
backförgätmigej, vårstarr (Carex caryophyllea),

96

småfingerört, vanlig bockrot och berggröe.
Granåsen används även för andra friluftsaktiviteter
än slalom. Här finns grillplatser, en friluftsstuga
och elljusspår samt promenadvänliga stigar, t.ex.
Upplandsleden som passerar genom området.
En väderkvarn fanns för i tiden på den högsta
backen , men idag återstår bm·a en del av gmnden.
Det tillhörande torpet, "Kvarnkojan" finns dock kvar,
nedanför backen .
Granåsen är ett markant och tilltalande inslag i
landskapet kring Lilla Ullfjärden.

Skötselförslag
Bevara den äldre tall- och granskogen samt de små
lövrika strandpartierna . Tallskogen bör vara gles och
luftig medan de grandominerade partierna kan vm·a
tätare. Sly och yngre lövträd, framför allt häggmispel,
björk och rönn, bör bitvis röjas bort för att gynna tall
och gran. Döda, stående träd, vindfallen och lågor
sparas för att gynna vedlevande ruter.

Elljusspåre t p å å sens högsta parti. Foto: 27 mars 2007,
1596645 x 6609640 m ot NV.
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Yttrande över förslag till Håbo kommuns miljöstrategi

Sammanfattning
Plan- och utvecklingsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning har
tagit fram ett förslag till miljöstrategi for Håbo kommun. Tillståndsnämnden
har fått forslaget på remiss for yttrande fram till och med den 15 november
2014.
Bygg- och miljöförvaltningen ser mycket positivt på att en miljöstrategi
håller på att tas fram for kommunen, och föreslår tillståndsnämnden att
tillstyrka densamma. Förvaltningen lämnar ändå ett antal synpunkter och tar
upp några frågeställningar som lämnas nedan.
Miljöstrategin är upprättad i enlighet med Håbo kommtms riktlinjer for
styrdokument, och är därfor ett översiktligt aktiverande styrdokument Det
vill säga det krävs en efterföljande plan som blir mer konluet och föreslår de
medel och metoder, som ska arbetas utefter for att nå de övergripande målen
med strategin. Bygg- och miljöförvaltningen lämnar bland annat en del
synpunl<ter på kommande arbete med upprättande av handlingsplan.

Ärendet
Miljö- och telmikförvaltningen fick i böljan av 20 11 ett uppdrag att upprätta
ett forslag till miljöstrategi for Håbo kommun. Kommunstyrelsen tog vid
årsskiftet 2013/2014 över uppdraget och plan- och utvecklingsavdelningen
har nu upprättat ett förslag. Miljöstrategin ska vara Håbo kommuns sätt att
möta de 16 nationella miljömålen och syftet med strategin ska vara att
gynna hållbar utveclding av kommunen. Kommunens vision har även varit
en utgångspunkt for miljöstrategin som ska vara ett vägledande dokument
for kommunens förvaltningar och bolag i deras miljöarbete.
Miljöstrategin innefattar tre prioriterade inriktningar:
Fossilbränslefri kommun
Giftfri och resmseffektiv kommun
Naturmiljö med mångfald
I forslaget till miljöstrategi ingår även en energieffektiviseringsstrategi
under inriktningen fossilbränslefi.·i kommun.
Kommunstyrelsen har remitterat forslaget på miljösh·ategin till samtliga
nämnder for yttrande. Respektive nämnds yttrande ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2014-11 -15.
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Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter
Allmänt

Bygg- och miljöförvaltningen ser mycket positivt på att ett fårslag till en
miljöstrategi har upprättats, då förvaltningen ser att ett en sådan strategi
behövs i Håbo kommun för att kommunen ska kunna stärka sitt miljöarbete.
Utformningen av fårslaget till miljöstrategi är övergripande, och upprättad i
enlighet med Håbo kommuns riktlinjer får styrdokument Det är ett så kallat
aktiverande styrdokument, där nästa steg blir en konkretisering där medel,
metoder, vem som ansvarar och tidsaspekter med mera förtydligas.
Förslaget till miljöstrategi innehåller översiktligt ett antal nedslag inom
områden som har bedömts viktiga får kommunen att fokusera kring. Det är
värdefullt att i det miljöstrategiska arbetet fokusera på ett antal riktade
områden som då till stor del ändå inlduderar flertalet av de nationella
miljömålen. Bygg- och miljöförvaltningen anser att de tre valda
inriktningarna synes täcka relativt stort område angelägna får Håbo
kommun.
Det skulle vara av värde att komplettera strategin med en kort beskrivning
av Håbo kommuns mer specifika utmaningar inom miljöområdet En
beskrivning av hur problembilden ser ut medfår en bra ingång och ökar
förståelsen får de h·e valda inriktningarna.
I fårslaget står det att strategin ska stärka ekologiskt hållbar utveckling samt
att kommunen ska bli en ekologiskt hållbar tillväxtkommun. Bygg- och
miljöförvaltningen menar att hållbarhet optimalt nås genom att sträva efter
ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv och
ser inte att det framgår varfår just den ekologiska lyfts fram särskilt. Det
vore bra med en fåridaring kring det.
Fossilbränslefri kommun

Bygg- och miljöförvaltningen noterar att det finns en mycket hög ambition
att Håbo kommun som organisation ska vara fossilbränslefri till år 2030. Att
lyckas med den ambitionen kräver ett målinriktat och sh·ategiskt arbete,
vilket då miljöstrategin och kommande handlingsplanl-planer måste lägga
grunden får.
Giftfri och resurseffektiv kommun

Det fitms en rad goda målsättningar redovisade i miljöstrategin under giftfri
och resurseffektiv kommun. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår ändå ett
tillägg som handlar om miljö- och hälsofarliga ämnen, och där
förvaltningens myndighetsutövning spelar roll i syfte att just minska
användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SJGNATUR

UTORAGSBESTYRKNING

Nr 2014.443

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 93

TSTN 2014/45

Vad gäller frågan om våra vatten så fångas det i forslaget bland annat
genom att Mälaren ska vara frisk och livslcraftig. Bygg- och
miljöforvaltningen fareslår att strategin i detta stycke inkluderar samtliga
vattenförekomster i kommunen, där naturligtvis Mälaren är den viktigaste.
Naturmiljöer med mångfald

Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i vikten av att kommtmen har
natmmiljöer med mångfald, och föreslår att naturvärdena i strategin ges
ytterligare tyngd i den beskrivande texten. Samtidigt som naturmiljöerna är
väsentliga får människan så är de också det for djur och växtliv, vilket bör
framgå.
Vad gäller visionstextens skrivning om att Håbo kommun till år 2030 inte
har tagit nya naturområden i anspråk får ny bebyggelse ser bygg- och
miljöforvaltningen en motsättning med de expansionsplaner som får
närvarande finns. Visserligen kommer en stor del av den nya bebyggelsen
tillkomma genom förtätning, vilket då sparar naturmark Men det torde inte
gå att komma ifrån att ytterligare naturmark faktiskt tas i anspråk får
exploatering. Bygg- och miljöforvaltningen föreslår en omformulering i en
riktning om att i de fall det ta~ naturmark i anspråk for ny bebyggelse så kan
kompensationsåtgärder bli aktuella. Vid fårlust av värdefulla miljöer och
natur- och vattenvärden ska dessa ersättas och de förlorade värdena ska
kompenseras i möjligaste mån.
Här tar miljöstrategin upp begreppet ekosystemtjänster, vilket är viktigt att
uppmärksamma i en miljöstrategi. Bygg- och miljöforvaltningen ser det som
att genom att skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska
mångfalden så ges goda fömtsättningar får att kunna skapa, utveckla och
stärka ekosystemtjänster.
Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo

Under detta avsnitt tar miljösh·ategin upp några av kommunens olika roller
som på olika sätt påverkar inom ramen for kommunens miljöarbete. Byggoch miljöförvaltningen vill föreslå att det i sammanhanget kan vara lämpligt
att även belysa kommunens myndighetsperspektiv och tillsynsarbetet
Ansvar, uppföljning och utbildning

Förslaget till miljösh·ategi pekar ut hur det fmtsatta arbetet ska läggas upp
med efterföljande plan får mer konheta åtgärder, ansvarsfrågor och
tidsaspekter med mera. Det föreslås att respektive nämnd ska upprätta en
sådan handlingsplan och i sina mål och verksamhetsplaner konlaetisera hur
miljöstrategin vägs in med syfte att uppfylla miljöstrategins prioriterade
onu·åden.
Bygg- och miljöforvattningen instämmer i den utvecklingen med
handlingsplan, men skulle vilja som ett fårsta steg se att det i god dialog och
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utifrån forvattningsövergripande samverkan tas fram en
kommtmövergripande handlingsplan, som sedan i nästa steg kan bli
vägledande och styrande for respektive nämnds egen handlingsplan.
Genom ett sådant upplägg erhålls nog stöne tydlighet vilka åtgärder som är
väsentliga for kommunen totalt sett att fokusera kring. Samtidigt som det då
kan göras en beshivning av nuläge fOr olika aspekter, och utifrån det sedan
kunna folja upp hur det går i måluppfyllelse. Såväl delmål som slutmål bör
då sättas som landar mot horisontåret 2030.
Med stöd av en sådan övergtipande handl ingsplan blir med största
sannolikhet även nämndernas handlingsplaner mer framgångsrika. För att nå
målen till år 2030 är det angeläget att samtliga fOrvaltningar och
verksamheter drar åt samma håll och verkligen sponas till att lägga ribban
högt så att tillräckliga åtgärder läggs fast for att nå det hållbara Håbo.
I handlingsplanen tydliggörs då lämpligen ytterligare kring roller och vem
som ansvarar fOr vad. Även miljöombudens roll och ansvar bör tydliggöras.
Det skulle dock kunna framgå redan av miljöstrategin lite mer kring
kommunens roll och vilka möjligheter en kommun faktiskt har all påverka
och äger rådighet över.
Avslutningsvis tar fOrslaget till miljöstrategi upp vikten av utbildning och
ökad kompetens inom miljöområdet, vilket självidart kommer att vara en
viktig ingrediens for framgång.
Vid uppfOljning och utvärdering kopplat till behov av uppdaterade och
reviderade handlingsplaner framöver foreslår bygg- och miljöfOrvattningen
att forvattningsövergripande konferenser anangeras. Detta for att få bilden
så heltäckande som möjligt, och därmed fånga de viktigaste utmaningarna
for att kunna nå Håbo kommuns största möjliga framgång inom
milj ö området.
Beslutsunderlag

-

Förslag till miljöstrategi for Håbo kommun, 201 4-06-1 9
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27

Förslag till beslut

l. Tillståndsnämnden tillstyrker upprättat forslag till miljöstrategi med
beaktande av de synpunkter som bygg- och miljöforvaltningen har
redovisat enligt ovan.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, plan- och utveckling
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Tillståndsnämnden

Tid och plats

Kl. 19.00-2 1.50, Kalmarrummet, Kommun huset, Bålsta

Beslutande

Ledamöter

Sjunne Green (Båp), ordforande
Sven Erkert (S)
Inger Wallin (S)
Nils-Åke M årheden (M), vice ordfårande
Bengt Carlsson (C), ej § 103
Ulf Winberg (M),§ 103

Övriga närvarande

Ersättare

Ulf Winberg (M), §§ 90-102 samt 104-106
Stefan Wallin (MP)

Tjänstemän

Anna-Ka rin Bergvall, förva ltningschef
Klas Klasson, tf byggchef
Marie Eidestedt, miljöchef
Marie Lindeberg, förvaltningsekonom
Frida Halling, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Maria Sandgren, nämndsekreterare
Ulla Lindroth, gatuchef
Klas Ljungberg, plan- och utvecklingschef

Justering

Justerare

Nils-Åke Mårheden

Tid och p lats

2014- 11-03, Kommunhuset

Justerade paragrafer

§§94 - 106 (90- 93 omedelbar justering)

Underskrifter

sekreterare

Ordförande

Justerare

r!i' .tA!v t9tJJJhA/
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\ Nils-Åke Mårheden
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Tillståndsnämnden

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tillståndsnämnden

Sanunanträdesdatum

2014-11-03

Datum för
anslags uppsättande

2014-11-07

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum får
anslags nedtagande

2014-11-28

~HÅBO

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

Innehållsförteckning
§ 94

Fastställande av dagordning

§ 95

Redovisning av delegeringsärenden

§ 96

Redovisning av inkomna handlingar

§ 97

Extra nämndssammanträde 17 november kl. 19.00

§ 98

Synpunktshauteting per 31 augusti 2014

§ 99

Yttrande över "Uppdatering av dagvattenpolicyn" för Håbo kornmun 2014

§ 100

Yttrande över förslag till IT-policy, riktlinjer för styrning av IT-verksamhet samt riktlinjer
för informationssäkerhet i Håbo kommun

§ 101

PUL-skydd

förhandsbesked för enbostadshus

§ 102

PUL-skydd

§ 103

PUL-skydd

marklov i efterhand med sanktionsavgift

§ 104

PUL-skydd

lov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus med byggsanktionsavgift

§ 105

Frösunda 4:1 O, dispens strandskydd

§ 106

Information från förvaltningen
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nybyggnad stall/foderlada med byggsanktionsavgift

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 94

TSTN 2014/7

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Inga änchingar gjordes i dagordningen.
Beslut

Tillståndsnämnden beslutar att fastställa dagordningen.
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Redovisning av delegeringsärenden
Sammanfattning

Tillståndsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas
till Tillståndsnämnden. Redovisning innebär inte att Tillståndsnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan delegeringsrätten
återkallas av Tillståndsnämnden.
Från och med 2014-09-16 till och med 2014-10-20
Byggärenden

Antal delegationsbeslut: 57 st
Se bifogad delegationslista.
Miljö- och hälsoskyddsärenden

Antal delegationsbeslut: 37 st
Se bifogad delegationslista.
Bostadsanpassning

Antal beviljade beslut, 13 st
Antal delvis bifall, O st
Antal avslag, O st

Beslut

Tillståndsnämnden godkänner redovisning av de delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll av den 3 november 20 14.
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Redovisning av inkomna handlingar
Från och med 2014-09-16 till och med 2014-10-20

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

Beslut

Tillståndsnämnden godkänner redovisning av de inkomna handlingar som
fortecknas i protokoll av den 3 november 2014.
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Miljöavdelningen
Tillståndsnämn den

Inkomna handlingar
Från och med 2014-09-16 till och med 2014-10-20

l. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-16,
Dnr: 555-5311-14, forändringar till följd av nya forordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, E-ON Mälarkraft Värme AB.
Bakgrund
Den 18 juni böljade två nya fårordningar gälla, industriutsläppsforordning (2013:250) och miljöprövningsförordning (2013:251). Miljöprövningsförordningen ersätter bilagan till forordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet. Förändringen innebär att bolagets verksamhet behöver omklassas i enlighet med gällande verksamhetskoder i miljöprövningsforordningen. Avgiften får år 2014
tas ut enligt ldassningen i bilagan till fårordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, avgiften for år 2015 kommer däremot
tas ut enligt den nya ldassningen i miljöprövningsforordningen.

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-16,
Dnr: 555-5302-2014, forändringar till följd av nya forordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, Gyproc AB.
Bakgrund
Se bakg~und under punkt l .

'

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-18,
Dnr: 555-5344-14, föränchingar till följd av nya förordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, NCC Roads AB, Sverige Öst.
Bakgrund
Se balegrund under punkt l.
4. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-18,
Dnr: 555-5346-14, fårändringar till följd av nya förordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, Sand och Grus AB Jehander.
Bakgrund
Se bakg~m1d under punkt l.
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5. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-25,
Dnr: 555-5322-14, förändringar till följd av nya förordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, GipsRecycling Sverige AB.
Bakgrund
Se bakgrund under punlct l.
6. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-25,
Dnr: 555-5320-14, förändringar till följd av nya förordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, Håbo kommun, återvinningscentralen.
Bakgrund
Se bakgrund under punlct l.
'

7. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-25,
Dnr: 555-5318-14, förändringar till följd av nya fårordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, Håbo kommun, Bålsta avloppsreningsverk.
Bakgrund
Se bakgrund under punkt l.
8. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-25,
Dnr: 555-5319-14, förändringar till följd av nya förordningar gällande tillståndspliktiga verksamheter, Håbo kommun, Simkloster avloppsreningsverk.
Bakgrund
Se bakgrund lmder punlct l.
9. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-30,
Dnr: 403-5073-14, överidagande av Tillståndsnämnden i Håbo
kommun beslut enligt plan- och bygglagen (2010: ~BL.
Bygglov får nybyggnadenbostadshus och garage,-PUL-skydd
Beslut
Länsstyrelsen avslår överldagandet.
10. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-09-30,
Dnr: 403-441 7-14, överklagande av Tillståndsnämnden i Håbo
kommun beslut enligt miljöbalken (MB) och plan- och bygglag
~) (PBL).
PUL-skydd

.
avslag strandskyddsdispens i efterhand för brygga med fåreläggande om återställning med vite och sanlctionsavgift.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagande i den del det avser vägrad dispens
från reglerna om strandskydd.
Länsstyrelsen upphäver, på formella grunder, det överklagade beslutet i de delar det avser förelägganden och byggsanktionsavgift enligt
reglerna i PBL och visar ärendet åter till Tillståndsnämnden för fortsatt handläggning.
11. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-10-01
Dm 535-5327-2014, begäran om yttrande angående uttag av vatten i
Lilla Ullfj ärden på fastighet Yttergran 2;1 1 i Håbo kommun.
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12. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2014-10-10,
Dm: 403-4516-14, överklagande av Tillståndsnämnden i Håbo
kommun beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), nedan PBL.
PUL-skydd
förhandsbesked bygglov.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
13. Mark- och miljööverdomstolen, 2014-09-12,
För kännedom, yttrande från Falkenbord Advokatbyrå AB. Swedavia AB./. Sigtuna kommun m. fl. et v.v angående ansökan om tillstånd att vid Stockholm Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet på tre rullbanor samt vattenverksamhet, Mål nr M 11706-13

' .

14. Svea Hovrätt, 2014-10-03
Unden·ättelse, Swedavia AB./. Sigtuna kommun m .fl. et v. v angående ansökan om tillstånd att vid Stoclcholm Arlanda Airport bedriva
flygplatsverksamhet på tre rullbanor samt vattenverksamhet Bifogad
handling, aktbilaga 181 översändes för kännedom. Yttrande från Naturvårdsverket.
15. Kommunfullmäktige, 2014-09-22,
KF § 54, beslut om integrations- och flyktingpolitiskt program.
16. Överklagan, 2014-09,
Överklagan av bygglov, diarienummer B2014-000225, PUL-skydd
llliiilililil'yggs for nära balevägg garage tillhörande fastighet
PUL-skydd

17. Dricksvattenanalyser, Eurofins
18. Badvattenanalyser, Eurofins

(
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TSTN § 97

TSTN 2014/52

Extra nämndssammanträde 17 november kl. 19.00
Sammanfattning

Tillståndsnänmden har beslutat följande sammanträdesdagar fcir år 2014 :
27 januari, 17 februari, 17 mars, 5 maj, 16 jtmi, 25 augusti, 29 september,
3 november samt 8 december. Tillståndsnämndens sammanträde startar ld .
19.00.
Nu behöver Tillståndsnämnden lägga till ett sammanträdesdatum den 17
november. Detta fcir att det finns flera ärenden som inte hinner beredas till
nämnden den 3 november och de bör expedieras till sökanden innan
nämnden den 8 december.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-23

Beslut

l . Tillståndsnämnden foreslår att lägga till ett extra sammanträde den l 7
november som startar ld. 19.00.
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TSTN § 98

TSTN 2014/ 19

Synpunktsrapportering per 31 augusti 2014

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 reviderad policy får
synpunktshantering. Syftet med synpunktshanteringen är dels att tydliggöra
blister i den kommunala servicen for att kunna åtgärda dessa så att brukarna
känner att de står i fokus, och dels att ta tillvara de kommuninvånare som
har intresse 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.
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och
ldagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder.
Två gånger per år ska rapporteting ske till tillståndsnämnden. Det är i
samband med delårsbokslut per sista augusti samt i samband med
årsbokslutet. Redovisningen får tidenjanuari till augusti kommer dock
denna gång först vid sammanträdet i november.
Det är endast fem synpunkter som har inkommit till och med augusti från
synpunktshanteringen via kommunens webb där det finns särskild tjänst får
detta . Förvaltningen har en mycket aktiv kommunikation med invånare och
företagare, men oftast gäller det deras individuella ärende. Det är också
vanligt förekommande med frågor som gäller får specifik fastighet, vilket
tillstånd behövs och så vidare. Sådan kommunikation finns inte anledning
att redovisa i denna synpunktshanteti ng. Däremot fitms det med säkerhet
mer övergripande och allmänt hållna synpunkter som kommer tjänstemän
tillhanda, men som inte alltid diarieförs som sådan synpunkt som egentligen
är avsikten enligt policyn får synpunktshantering. Därfår kommer
förvaltningen att se över rutinerna får att Idargöra hantetingen av den typen
av synpunkter som inkommer via samtal, besök, brev, e-post eller på atmat
sätt. Förslagsvis tas översyn av rutin får synpunktshantering med i planen
får tillståndsnämndens interna kontroll 20 15.
Beslutsunderlag

-

Rapport, sammanställning, daterad 2014-10-24
Tjänsteslaivelse, daterad 20 14-10-24

Beslut

l. Tillståndsnämnden noterar inkomna synpunkter och utförda åtgärder
som delgiven och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
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Yttrande över "Uppdatering av dagvatten policyn" för Håbo
kommun 2014
Sammanfattning

Tillståndsnämnden har beretts tillfålle att avge yttrande över en uppdatering
av gällande dagvattenpolicy från 2012. Av remissmissivet framgår att
dagvattenpolicyn tagits fram för att "möta ett stort behov på flera
förvaltningar, för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet för vatten och som
ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljökvalitetsmålen ".
Föreliggande förslag till uppdatering avser bland annat några ändrade
detaljhav som ska föras in i detaljplane- och bygglovskedet
Bygg- och miljöförvaltningen ser svårigheter för kommunen att följa dessa
krav mot bakgrund av att möjligheterna att genom Plan- och bygglagen
(PBL) reglera dagvattenhanteringen har visat sig vara starkt begränsade.
Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter
Allmänt

Förvaltningen konstaterar att den föreslagna policyn omfattar ändringar
endast för en mindre del av den 2012 antagna policyn för dagvatten i Håbo
kommun. Förvaltningen anser att det ursprungliga syftet med en
dagvattenpolicy bör framgå tydligt även i den aktuella uppdatetingen.
Utöver det som kan komma att framgå av en formulering av syftet anser
bygg- och miljöförvaltningen att det är angeläget att främja en enhetlig
kommunal förståelse för hur dagvatten ska hanteras på långsiktigt hållbart
sätt ur ekologiska (minskad belastning på recipienter), ekonomiska
(kostnadseffektiva lösningar) och tekniska aspekter.
Frågan om hållbara system för dagvattenhantering är tyvärr något som ofta
kommer in sent i planprocessen, och vilket då kan resulterat i dyra och
krångliga efterkonstruktioner. Det fums flera nyligen avgjorda domar där
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävt detaljplaner på grund av att
dagvattnet inte bedömts hanterats på ett godtaghatt sätt i detaljplanen. MÖD
har i sina domar tydligt angett en atman imiktning på dagvattenfrågans
lösning än vad många av landets kommuner idag tillämpat som gängse
praxis.
Med anledning av den senaste raden av domar avgjorda i MÖD som får
anses vara prejudicerande för hur en kommun kan hantera frågan om
dagvatten i detaljplanen bedömer bygg- och miljöförvaltningen att det fitms
anledning att justera flera avsnitt där detaljplanering och plan- och
bygglagen (PBL) nämns i det underliggande dokumentet från 2012.
Förvaltningen välkomnar en konstruktiv dialog kring dessa frågor med VAenheten tillsammans med enheten för plan- och utveclding.
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Tekniska aspekter

Det är värdefullt att som i dagvattenpolicyn ange generella utgångspunkter
fOr dagvattenutredningar, dock anser bygg- och miljöforvaltningen att de
tekniska detaljkraven bättre skulle kunna ingå i en bilagd kravspecifikation
och checklista fOr dagvattenuh·edningar i anslutning till detaljplaner. I
policyn bör istället tydligt anvisas hur en dagvattenutredning ska hanteras i
plan- respektive genomfårandeskede. Till exempel nämns här ingenting om
kommunens olika roller och ansvar i stadsbyggnadsprocessen som i sig har
en avgörande betydelse för hur dagvattenfrågan ska kunna lösas på ett
hållbart sätt.
Detaljplaneskedet

En viktig utgångspunkt för hantering av dagvatten i detaljplaner är
kommunens roll och möjlighet som planmyndighet att verka enligt planoch bygglagen (PBL) respektive kommunen som huvudman for dagvatten.
Kommunen kan inte genom PBL påtvinga en fastighetsägare att lösa
dagvattenfrågan inom ett verksamhetsområde.
Kravet på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan därfor bara
hävdas som en ambition att sträva efter som ska vara gemensam får
kommunen som samhällsbyggare, exploatörer, enskilda fastighetsägare och
byggherrar. MÖD har i flera rättsfall varit mycket tydlig med hur en
kommtm kan och ska hantera dagvattenfrågan i detaljplaner. En snabb
analys av dessa rättsfall ger att PBL inte medger möjlighet att tekniskt
reglera dagvattenanläggningar och flöden genom planbestämmelser!
Detaljplanen ska i forsta hand visa att det är tekniskt och organisatoriskt
möjligt for V A-huvudmannen att genomfåra en hållbar dagvattenlösning.
Dagvattnets systemlösning ska beskrivas i planbeskrivning med angivande
av de tekniska, finansiella och organisatoriska genomforandeaspekterna.
PlankaLian ska framfor allt visa att det finns tillräckliga ytor får eventuella
dagvattenanläggningar i form av u-områden for ledningar, ytor och
höjdlägen får eventuellt fördröjnings- och reningsmagasin inom allmän
plats eller kvartersmark som kommunen som huvudman har rådighet över.
Bygglovskedet

Dagvattenfrågan kan mot bakgrund av ovanstående aldrig lösas som en
självständig kontrollpunkt i det tekniska samrådet efter att bygglov
beslutats. Samtidigt kan aldrig dagvattenfrågan villkoras i ett bygglov. Det
enda som kan hanteras i bygglovets tekniska samrådsskede regleras i
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Boverkets byggregler (BBR21) och handlar där uteslutande om att avleda
takvatten så att inte byggnaden skadas på den egna tomten. En "LODpraxis" som utvecklats är att den enskilda byggnadens "takdagvatten "
ansluts till en stenkista inom den egna tomten istället får att anslutas till ett
dränvattensystem och en kommunal fårbindelsepunkt.
Bygg- och miljöfårvaltningen fareslår Tillståndsnämnden besluta att alla
"ska"-krav under rubrikerna "Planskedet" respektive "Bygglovskedet" i
fareslagen uppdatering av Håbo komm1.ms Dagvattenpolicy ska bytas ut mot
"bör"-krav och vissa helt utgå.
Krav på rening

Dagvattenpolicyn tar upp att inom avrinningsområdena nr 2, 3 och 5 ska
någon fmm av reningsanläggning får dagvatten beaktas. Bygg- och
miljöfårvaltningen menar att det bör formuleras skarpare än bara beakta.
Ska målet om Håbo som en hållbar tillväxtkommun kunna uppnås är det
angeläget att på alla sätt bidra till att Mälaren som vår huvudrecipient ska
kunna klara sina miljökvalitetsnormer. Ett exempel som vore önskvärt som
förtydligande är att förorenat vatten från ::;lörre vägar, parkeringsplatser,
verksamhetsområden med mera ska forst renas innan det ritmer vidare till
recipient eller infiltreras. Det sistnämnda bör gälla inom samtliga
avrinningsornråden.
Bygg- och miljöfårvattningen noterar med tillfredsställelse att
dagvattenpolicyn nu tar upp att belastningen inte får öka i samband med
exploatering. Detta skulle mycket väl kunna kompletteras med att vid
fårtätning i redan bebyggda miljöer bör (eller ska) ambitionen vara att
genom reningsåtgärder nå en minslming av belastningen.
Dagvatten som en del av stadsmiljön

Under de senaste åren har dagvattenanläggningarnas gestaltning kommit att
spela en allt viktigare roll. Anläggningarna har gått från att vara en teknisk
konstruktion får att lösa ett problem till att bli en mångfunktionell del i
stadsmiljön, som dessutom löser ett problem.
I begreppet gestaltning innefattas då anläggningarnas anpassning till
stadsmiljön och möjligheterna att utnyttja dem får bland annat park- och
rekreationsändamåL Genom att utnyttja vattnets starka symbolvärde i
pedagogiskt syfte ökar också fårståelsen för det naturliga kretsloppet.
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Dessutom har det visat sig att en väl genomförd utformning a v
avledningssystemet för dagvatten kan bidra till att öka den biologiska
mångfalden, vilket blir en än viktigare möjlighet i den allt tätare staden. Mot
den bakgrunden föreslår bygg- och miljöförvaltningen att en sådan ambition
tydliggörs i Håbo kommuns dagvattenpolicy, så att kvantitet, kvalitet,
gestaltning och biologisk mångfald behandlas integrerat.
Beslutsunderlag

Förslag till uppdatering av dagvattenpolicy för Håbo kommun,
2014-09-25.
Tjänsteshivelse, daterad 2014-10-20

Beslut

l . Tillståndsnämnden instämmer i de synpunkter som bygg- och
miljöfårvaltningen har redovisat enligt ovan.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, va-enheten
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Yttrande över förslag tilliT-policy, riktlinjer för styrning av !Tverksamhet samt riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo
kommun

Sammanfattning
Tillståndsnämnden har erhållit framtaget forslag till IT-policy for Håbo
kommun samt riktlinjer for styrning av kommunens IT -verksamhet for
yttrande. Dessutom har riktlinjer for infmmationssäkerhet i Håbo kommun
tagits fram som samtidigt ges tillfålle till respons.
IT-policyn kommer att utgöra ett övergripande styrdokument får allt ITarbete inom Håbo kommun.
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av dessa förslag, och lämnar
några kommentarer, men föreslår att tillståndsnämnden tillstyrker de tre
mbricerade förslagen.

Ärendet
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsens IT-enhet erhållit tre
dokument for yttrande. Det är forslag till !T-Policy for Håbo kommun,
riktlinjer for styrning av !T-verksamhet samt riktlinjer for
informationssäkerhet i Håbo kommtm.
TT-Policyn utgör ett av kommunens övergripande styrdokument inom !Tområdet, och ska ange hur kommunen ska forhålla sig till och använda IT
for att stödja och utveckla verksamhetema. A v policyn framgår bland annat
syftet med kommtmens IT-verksamhet där hög säkerhet, sammanhållen och
kostnadseffektiv !T-verksamhet lyfts fram. Dessutom pekas på vikten av att
tmderlätta service och dialog med medborgarna bland annat genom digitala
tjänster. !T-Policyn avses fastställas i kommunfullmäktige.
I forslaget till riktlinj er för styrning av !T-verksamhet dokumenteras lite mer
på en detaljnivå vad som ska gälla avseende en rad aspekter. Bland annat
beshivs vad som gäller förtroendevaldas användning av IT. Dessutom
tydliggörs vilket ansvar som ligger på kommunstyrelsen respektive nämnd.
Nämnden ansvarar for att IT- policyn, Riktlinjer for styrning av !Tverksamhet samt Riktlinjer for informationssäkerhet efterföljs, och att den
egna verksamhetens lokala riktlinjer och handlingsplaner anpassas till den
övergripande policyn.
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A v riktlinjerna får styrning framgår att respektive nämnd vidare ansvarar för
att:
!T-verksamheten inom nämnden bedrivs med rätt krav på säkerhet,
skydd av personlig integritet och fårtroende hos allmänheten.
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagen samt personuppgiftslagen.
Nämnden utser en får vatje ägt verksamhetssystem en systemförvaltare
med ersättare.
Organisationen genom systemförvaltaren och dennes ersättare har
kunskap om ägda system.
Information som rör egen verksamhet i gemensamma system är korrekt.
IT-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt
tillgodoser såväl kommunens gemensamma som de enskilda
verksamheternas behov.
De regler och tiktlinjer som utfårdas ska spridas och implementeras
inom verksamheten.
Förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma ITfrågor.
All berörd personal har tillräcklig utbildning och tydliga instruktioner
får att genomfåra sina arbetsuppgifter i samband med användning av IT
på ett effektivt och säkert sätt.
Det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas
av alla anställda inom verksamheten.
Det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas
får de av förvaltningen ägda verksamhetssystemen.
Det tredje dokumentet med Riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo
komn1un har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar från
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap. I dessa riktlinjer fokuseras
på att !T-systemen ska ha en hög tillförlitlighet, hög tillgänglighet och
uppfylla sekretesskrav. Specifika mål får informationssäkerhetsarbetet tas
upp liksom organisation, roller och ansvar. En rad säkerhetsinstruktioner tas
upp dels vänt till förvaltning dels vänt till användarna.
Bygg- och miljöfötvaltningens synpunkter

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av !T-Policyn och de två nya
riktlinjerna får styrning av !T-verksamhet och informationssäkerhet
Bedömningen är att de tillsammans täcker in de frågor som är aktuella inom
!T-området. Förvaltningschefen har dessutom deltagit i visst fårarbete inför
framtagandet av dokumenten.
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Förvaltningen ser det som angeläget att det på detta vis tydliggörs vad som
ska gälla inom !T-området, som ju är grundläggande för allas vår
verksamhetsutövning. Tryggt, säkert och kmTekt känns som ledord som
genomsyrar dokumenten på ett bra sätt.
Inte minst det som bidrar till tydliggörande av roller och ansvar är värdefullt
för tillståndsnämnden framöver i sitt fortsatta kvalitetsarbete.
En framgångsfaktor får framtida förvaltning och drift blir hur policyn och
riktlinjema faktiskt efterlevs, och där blir implementeringen av reglerna och
forhållningssättet viktigt särskilt gentemot samtliga användare. Bygg- och
miljöförvaltningen önskar att det tas ett samlat grepp om att tydliggöra
främst det innehåll som vänder sig mot användama. Det kan göras genom
att ta fram ett pedagogiskt kortfattat material som sammanfattar de många
sidoma. Detta fårtar inte vilcten av att respektive förvaltning också arbetar
smart med implementetingen.
I Riktlinjerna får styrning av !T-verksamhet poängteras vikten av effektivt
resursutnyttjande utifrån bland mmat gemensam infrastrulctur, pkt 3.2. I
uppräkningen finns ärendehanteringssystem som ett exempel där gemensam
infrastruktur vore önskvärd. Det vill säga ett gemensamt
ärendehanteringsprogram som täcker samtliga verksamheters behov. Där
kan bygg- och miljöforvaltningen konstatera att det får närvarande inte
synes finnas något sådant program som klarar det uppdraget. Mot den
bakgrunden har verksamhetema inom miljö, bygg och bostadsanpassning
sedan länge verksamhetsspecifika ärendehanteringsprogram. Eftersom de
programmen stödjer verksamheten och underlättar får verksamheten är
avsikten att fotisätta med dessa till dess det i så fall utarbetas ett nytt
ärendehantetingsprogram som klara att täcka samtliga verksamheters behov.
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning

Den sammantagna bedömningen av de u·e dokumenten är att de är väl
genomarbetade och på ett bra sätt tydliggör vad som ska gälla inom
området.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår Tillståndsnänmden att tillstyrka med
beaktande av förvaltningens synpunkter. Dessutom föreslås ett uppdrag til1
förvaltningen att göra en översyn och anpassa förvaltningens interna
dokumentation kring IT-systemen och klargöra roller, samordning,
säkerhetsaspekter, utvecklingsbehov och lilmande utifrån de tre nya
dokumenten.
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Beslutsunderlag

IT-Policy får Hå bo kommun
Riktlinjer får styrning av IT-verksamhet
Riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-15
Beslut

l. Tillståndsnämnden tillstyrker forslagen till IT-Policy får Håbo kommun
och Riktlinjer for styrning av IT-verksamhet samt Riktlinjer får
informationssäkerhet i Håbo kommun med beaktande av bygg- och
miljöförvaltningens synpunker enligt ovan.
2.

Tillståndsnämnden uppdrag till Bygg- och miljöfårvaltningen att mot
bakgrund av dessa nya riktlinjer och !T-policy under 2015 göra en
översyn och anpassa förvaltningens dokumentation kring IT -systemen
och klargöra roller, samordning, säkerhetsaspekter, utvecklingsbehov
och liknande.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsens IT
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Bygg R 82012-000253

PUL-skydd

nybyggnad stall/foderlada med
byggsanktionsavgift

Sammanfattning

Ärendet avser en stallbyggnad med foderlada som tagits i bruk utan
slutbesked. Bygglov beviljades 2012-10-02. Fastigheten ligger utanfor
detaljplanerat område. Byggsanktionsarean är beräknad på stallet som utgör
halva byggnaden. Andra halvan är foderladan som bedömdes vara
bygglovsfri då msprungsägaren av fastigheten hävdade att den ingick i
j ordbruksfastighetens näring.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Nils-Åke Mårheden (M) yrkar att nämnden sätter ned
byggsanktionsavgiften till hälften.
Beslutsordning
Ordforande finner att det finns två forslag till beslut angående
byggsanktionsavgiftens storlek:

Förvaltningens forslag om att byggsanktionsavgiften fastställs till
42 358 kronor och beräknas enligt plan- och byggfårordningen 9 kap.
18§.
Nils-Åke Mårhedens (M) forslag om att sätta ned byggsanktionsavgiften
till hälften, 21 179 kronor.
Ordforande ställer forslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Nils-Åke Mårhedens (M) forslag. Eftersom byggnadsarbetena
slutforts och ingen risk för märriskors säkerhet fårelåg bedömer
Tillståndsnämnden att fårseeisen var av mindre allvarlig art och inte står i
rimlig proportion till den beräknade sanktionsavgiften och avgiften enligt
PBL 11 kap 53a därfår ska sättas ned till halva beloppet.
Beslut
Tillståndsnämnden beslutar:

l. Att en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen 11 kap. 5153 §. För att byggnaden tagits i bruk utan slutbesked.
2. Byggsanktionsavgiften fastställs till 21 179 kronor och berälrnas enligt
plan- och byggfårordningen 9 kap. 18§.
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Bygg R 82012-000253

Motivering

Vid platsbesök 2014-08-29 noterades det att stallet tagits i bruk utan
slutsamråd och utan beslut om slutbesked. Byggavdelningen blev inte heller
kontaktad av byggherren angående användning av stallet, varken före eller
efter att stallet tagits i bruk.
Enligt plan- och bygglagen l O kap. 4§ får ett byggnadsverk inte tas i bruk
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked om nämnden inte beslutar
annat.
Sanktionsarean är berälmad på stallets byggnadsarea, 192 m2 - 15 m 2 = 177
m 2 • Sanktionsavgiften blir enligt beräkning (0,6 x 44 400) + (0,002 x 44 400
x 177) = 42 358 kronor.
Byggherren har i skrivelse 2014-09-16 beskrivit omständigheterna IG-ing att
stallbyggnaden tagits i bruk innan slutbesked. Av detta framgår att det
uppstått ett akut behov av att få in hästarna under tak och stallbyggnaden var
den enda tillgängliga byggnaden.
Information

Fakturan skickas separat.
Bilagor

Yttrande från byggherren 2014-09-1 8
Protokoll fort vid platsbesök 20 14-08-29
startbesked och fastställande av kontrollplan 2013-1 1-25

Beslutsexpediering

Sökanden
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Bygg R 82014-000258

förhandsbesked för en bostadshus

Sammanfattning

Ärendet avser ett forhandsbesked for bebyggelse av ett enbostadshus i ett
plan med timmerfasad och tegeltak. Fastigheten är 2037m 2 stor och ligger i
PUL-skydd
b~
ca 3km väster om Bålsta täto1i någon kilometer innan
~eten styckades av 2011 samtidigt som fastighet
PUL-skydd
.
. _ . . _ som idag är b b •• d
tt bostadshus. Infart till
PUL-skydd
fastigheten sker lämpligast från
Ett tidigare forhandsbesked beviljades på fastigheten 2009 men slutade gälla
2011.
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. Området är av riksintresse
for det rörliga friluftslivet. I den fordjupade översiktsplanen över Bålsta
tätort som blev antagen 20 l 0-06-14 ingår området i ett så kallat tyst olTil·åde
som bör bevaras under planperioden. Tomtplatsen ligger ej inom planerat
VA-ledningsstråk på landsbygden.
Kommunikation

Miljöavdelningen i Håbo kommun har vid tidigare markundersökningar
påvisat att marken inte lämpar sig för infiltration. A vloppslösningen måste
ske med markbädd eller minireningsverk Det finns en ansökan för
anläggande av enskilt avlopp för två fastigheten och det finns uh·ymme att
anlägga markbäddar för ytterligare två fastigheter.
Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfålle
~l~ Plan
h b •• l n. Ägare av fastigheten
PUL-skydd
PUL-skydd
PUL-skydd
,och
1ar bedömts vara berörda.
Inget yttrande har kommit in till Bygg- och miljöförvalhlingen under
yttrandetiden.
Beslutsunderlag

situationsplan
Fasadritning
Plamitning
sektionsritning
Tjänsteskrivelse

JUSTERARE

2014-09-09
20 14-09-09
20 14-09-09
2014-09-09
2014- 10-17

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.452

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum
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2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 102

TSTN 2014/49

Bygg R 82014-000258

Beslut

Tillståndsnämnden beslutar att:
l . Som fOrhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (201 0:900),
PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen med nedan givna villkor.
2. Avgiften får ansökan om fårhandsbesked fastställs till 4 684 honor (i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas
separat.
Motivering

Fastigheten ligger mellan två redan bebyggda fastigheter inom
sammanhållen bebyggelse. Att bebygga fastigheten bedöms inte tillfåra
någon mer belastning på det tysta område det ligger inom. Inte heller
bedöms den nya bebyggelsen göra någon mer inverkan på det rörliga
friluftslivet än befintlig bebyggelse redan gör.
Enligt översiktplanen, bedöms fåtiätning av redan befintlig bebyggelse ge
positiva miljökonsekvenser i fmm av att behovet av transporter minskar i
jämförelse med spridd bebyggelse. I översiktplanen noteras dessutom hur
viktig närheten till naturen är får utvecklingen av kommunen. Boende i
småhus är något som efterfrågas och som man ska ta hänsyn till får framtida
markanvändning.
Vidare bedöms inte den föreslagna åtgärden öka trafik eller buller nämnvärt
i området.
Den föreslagna åtgärden uppfyller leraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL (2010:900).
Villkor

Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Information

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär fårhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas.
En anmälan om att anlägga avloppsanläggning skall lämnas in till
miljöavdelningen
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov får
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om fårhandsbeskedet vunnit
laga kraft.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.452

rnl
te'

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum
20 14-11-03

KOMMUN

Tillståndsnämnden

TSTN § 102

TSTN 2014/49

Bygg R 82014-000258

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

Bilaga l - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Katta över området
Bilaga 3 - Hur man överklagar

Beslutsexpediering

Beslutet delges sökande
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidning
JUSTERARE

~1 ~1

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.452

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 103

PUL-skydd

TSTN 2014/49

Bygg R 8 201 4-0001 16

marklov i efterhand med sanktionsavgift

Sammanfattning

Ärendet registrerades (2014-04-02) som ansökan om marklov for
uppställning av bodar och container. Efter granskningen av ansökan gjordes
ett tillsynsbesök eftersom det hade kommit till byggavdelningens kännedom
att åtgärden redan hade färdigställs.
Byggavdelningen gjorde ett samordnat besök med miljöavdelningen (201406-04) och bekräftade att markåtgärderna var redan uppforda till en stor del.
Båda tjäns
och miljöforvaltningen forklarade for
PUL-skydd
som var på plats att han borde avsluta med
de påbörjade markarbetena innan nämnden hade fattat sitt beslut. Efter
besöket ändrades rubriceringen av ärendet till marklov i efterhand.
Förutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan Nona Industriområdet Bålsta 3:23 m.fl.
(dpY14). Marken är avsedd for industriändamåL Högsta hushöjd över
grundkarians nollplan blir 50 meter. Punktprickad betecknad mark får inte
bebyggas.
Yttrande

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om
PUL-skydd
att
sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av fastighet
PUL-skydd
och-PUL- har bedömts vara berörda av
skydd

Tre av fyra remissvar som registrerades hade synpunkter/något att erima om
markåtgärden, sakägarnas synpunkter bl. a. handlade om att
•

marknivån är något högre än gratmfastigheterna och därfor kan orsaka
problem med vattenavrinning

•

ifrågasätta användningen av tomten for uppställning samt demolering av
skrotbilar med grävmaskin

•

tomten ger i allmänhet ett ovårdat intryck

•

man har utfort sprängning av berg utan att infannera grannarna

Kommuniceringen

Kommuniceringen med fastighetsägarna pågår och vi inväntar svar senast
fredag den 31 oktober 2014.
Beslutsunderlag

situationsplan
Primärkarta med höjdkurvor
situationsplan på primärkarta
Tjänsteslaivelse
JUSTERARE

~ I C4 I

EXPEDIERAD

20 14-04-02
2014-08-05
2014-08-05
2014-10-23
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Jäv

På gnmd av jäv deltar inte Bengt Carlsson (C) i beslutet. UlfWinberg (M)
tjänstgör som ordinarie under detta beslut.
Beslut

Tillståndsnämnden beslutar att:
l. Marklov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 35 § Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
2. A vgiften för marklovet är 4 000 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura för marklovsavgiften skickas separat.
3. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 17 §plan- och
PULbyggförordningen (2011 :338), PBF, påförs ägaren till fastighetenskydd
PUL-skydd
(personnr. PUL-skydd
en byggsanktionsavgift
om
agt 6 918 leronor
påbörjats utan
startbesked. En faktura kommer att skickats ut separat.

Tekniskt samräd, kontrollansvarig samt kontrollplan krävs i detta ärende.
lmllar till sammanträde.

Byggnadsin~pektör

Motivering

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska tillståndsnämnden pröva förutsättningarna för
lovet och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanl<.tionsavgift tas ut bl.a. om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-1 O kap P BL. Av giftens storlek framgår av 9
kap. 17 § PBF. Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Då åtgärden trots överträdelsen bedöms som lämplig med hänsyn till
markanvändningen som enligt gällande detaljplan finns för området och
uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens lämplighet) samt 8 kap.
PBL. Därför kan ett marklov beviljas i efterhand med stöd av 9 kap. 35 §
Plan- och bygglagen, PBL.
Förutsättningar att sätta ned sanktionsavgiften bedöms inte föreligga i detta
fall, enligt 11 kap. 53 a § Plan- och bygglagen, PBL.
Information

JUSTERARE

•

Sökande/byggherren ansvarar för att den kontrollansvmige har tillgång
till nödvändiga handlingar för att kunna utföra sitt uppdrag.

•

Tekniskt samråd, kontrollansvarig samt kontrollplan krävs i detta
ärende. Byggnadsinspektör kallar till sammanträde.
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNIN G

Nr 2014.453

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-03

Tillståndsnämnden

TSTN § 103
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•

I detta ärende krävs lägeskontrolL Behörighet krävs.

•

Byggherren/fastighetsägare samt andra sakägare uppmärksammas på att
tiden får överklagande av tillståndsnämndens beslut är tre veckor från
och med att berörda tagit del av beslutet om maridov i efterhand med
byggsanktionsavgift.

•

Marklovet fårutsätter att fastighetsägaren redovisar får byggavdelningen
hur man kornmer att ta hand om det avrinnande vattnet från tomten så att
det inte orsakar olägenheter på grannfastigheter. Så att Boverkets
byggregler BBR 21, 6:642 uppfylls.

•

Åtgärden !ar inte påbörjats förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. JO kap. 3 § PBL

•

Innan byggnadsverken får tas i bmk måste slutbesked ha meddelats. l O
kap. 4 § PBL

•

Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har bevilj ats kan
byggsanktionsavgift komma att tas ut. il kap. 51 § PBL

Bilagor

Bilaga l - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Yttranden från grannfastigheter

Beslutsexpediering

Beslutet delges sökanden/fastighetsägare
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 201 4.453

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014- 11-03

Tillståndsnämnden
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PUL-skydd

, lov i efterhand för tillbyggnad av en bostadshus
med byggsanktionsavgift

Sammanfattning
Ärendet påbörjades som en anmälan om tillbyggnad avenbostadshus
utanfår detaljplan. Efter gransimingen av ansökan bedömdes att det var en
bygglovpliktig åtgärd och därfår ändrades mbriceringen till bygglov får
tillbyggnad av enbostadshus utanfor detaljplan men efter synpunkter
inkomna till byggavdelningen tmder remisstiden gjordes ett tillsynsbesök på
fastigheten och uppdagades att byggnationen hade påbörjats utan lov och
därfår ändrades rubticetingen ännu en gång till bygglov i efterhand får
tillbyggnad av enbostadshus med 62 m 2 • Ärendet i detalj beskrivs i
kronologisk ordning nedan.

JUSTERARE

•

Den l Ojuni 2014 inkom en anmälan om tillbyggnad av enbostadshus får
fastigheten PUL-skydd till byggavdelningen. Fastigheten ligger utanfår
detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.

•

Den 8 juli skickade bygglovshandläggaren ett kompletteringsbrev till
sökanden där man begärde kompletterande handlingar samt en
bygglovansökan får den föreslagna åtgärden.

•

Den 4 augusti kommer de begärda handlingarna in och ingenstans på de
medföljande handlingarna framkommer att åtgärden redan var påbörjad.

•

Den 5 augusti skickar
ärendet på remiss till berörda
PULti~kulle
fastighetsägare, PUL-skydd
skydd
PUL-skydd
hamna 3,5 meter från tomtgräns mot grannfastighet.
..._.

•

Den 8 augusti inkommer ett remissvar från PUL-skydd
följande
synpunkt "varför får jag denna slaivelse när byggnaden redan är
halvfärdig?"

•

Den Il augusti ringde bygglovshandläggaren till
sökanden/fastighetsägare och fårklarade att byggavdelningen hade fått
kännedom om att den åtgärd man sökte lov får redan var påbö1jad.
Handläggaren uppmanade därfår fastighetsägaren under telefonsamtalet
att inte fortsätta med bygget. Fastighetsägaren hänvisade till ett samtal
med en medarbetare från byggavdelningen. Under samtalet uppfattade
fastighetsägaren att "byggavdelningen menade att hans fårslag om
tillbyggnad var bygglovsbefriad eftersom fastigheten ligger utanfor
planlagt område". Handläggaren noterade de nya uppgifterna som
framkom under telefonsamtalet och meddelade att byggavdelningen
skulle ra reda på om dessa uppgifter var korrekta men poängterade att
man ändå skulle göra ett tillsynsbesök på fastigheten for att själv
dokumentera och belaäfta informationen om påbö1jad byggnation.

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.454

f'11
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~ti

gjorde byggavdelningen ett tillsynsbesök på fastigheten
och noterade att byggnationen redan hade påböljats och
var på väg att färdigställas.

PUL-skydd
-

•

Den 25 augusti efter tillsynsbesöket skickade bygglovshandläggaren ett
lovforeläggande med en begäran om forklaring med bifogat bildmaterial
från tillsynsbesöket

•

Den 5 september lämnar sökanden/fastighetsägaren in en slaiftlig
foridaring till byggavdelningen och nyreviderade handlingar.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. I översiktsplanen anges inte
någon särskild användning for marken där fastigheten ligger.
Yttrande

Åtgärden är sådan att berörda har un.?elTättats om ansö~ tillfålle
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Agare av fastighet-PUL-skydd
och
-PUL- har bedömts vara berörda av åtgärden.
skydd
PUL-skydd
Ägaren av fa
har lämnat in en eriman mot den ansökta
är redan halvfärdig.
åtgärden som han

Kommunicering

r, i brev 2014-10-29, kommenterat
Fastighetsägarna till PUL-skydd
forslaget till tjänsteslaivelse. Fastighetsägatna anser bland annat att
byggnaden inte ingår i sammanhållen bebyggelse och att den gränsar till tre
tomter och inte till fem tomter. Vidare menar fastighetsägarna att
skatteverket inte taxerat fastigheten som gruppbebyggelse. Fastighetsägarna
anmärker också på att då ett tillsynsbesök gjordes oanmält detta inte gav en
riktig bild av hur långt bygget hade framskridit och hur tillbyggnaden såg ut
in- och utvändigt.
Beslutsunderlag

2014-09-05
2014-08-04
2014-06-10
2014-11-03

situationsplan
Plan- och sektionsritning
Fasadritning
Tjänsteskrivelse
Beslut

Tillståndsnämnden beslutar att:
l . Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
(201 0:900), PBL.

JUSTERARE

M YJ

EXPEDIERAD
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2. A vgiften får bygglovet fastställs till 18 315 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura får bygglovsavgiften skickas
separat.
3. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 7 §plan- och
PUL~rordningen
11:33 ,PBF, p~tenskydd
PUL-skydd
PUL(persoilllfPUL-skydd
och~
skydd
(personnrPUL-skydd
solidariskt en byggsanktionsavgift om
sammanlagt
får att åtgärden påbötj ats utan startbesked.
En faktura kommer att skickats ut separat.

Tekniskt samråd, kontrolltmsvarig samt kontrollplan krävs i detta äremle.
Byggnadsinspektör kallar till sammantriide.
Motivering

JUSTERARE

•

Bygga
noterar att bygglovspliktiga åtgärder har uppförts på
PUL-skydd
fastigheten
utan startbesked. Fastighetsägama har inte
anmält den påbörjade åtgärden i god tid. De anmälde inte heller
byggstarten när de fick kännedom om att det handlade om en
bygglovspliktig åtgärd (2014-07-08) utan det var byggavdelningen själv
som uppdagade överträdelsen under remisstiden först en månad senare
(2014-08-08). Detta bekräftades med både telefonsamtal med sökanden
(20 14-08-1 1) och under tillsynsbesök (2014-08-25).

•

Fastighetsägama hänvisar i både samtal per telefon med
bygglovshandläggaren (20 14-08-11) som i brev/förklaring (20 14-09-05)
till informationen de påstår att de fick från en medarbetare fi·ån
byggavdelningen om bygglovsbefiiade åtgärder utanfår detaljplanelagt
område som enligt dem innebär att "åtgärden inte är bygglovspliktig
utan bara anmälningspliktig". Enligt 1O kap 3§ Plan- och bygglagen
kräver en anmälningspliktig åtgärd ändå ett startbesked, "man får inte
påbötja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett statibesked, om
åtgärden häver en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 8 § Plan- och b ygglagen, PBL".

•

Fastighetsägarna shiver i fåridaring/brev (201 4-09-05) att efter
personligt samtal med byggavdelnings chefvid kommunhuset har de fått
kännedom att om det inte handlade om "bebyggelse i grupp" skulle
åtgärden inte anses vara bygglovspliktigt. De anser att otmådet där
fastigheten ligger ingår inte i någon bebyggelse i grupp och att därfår
enligt informationen de fick från bygglovschefen, skulle detta betyda att
det inte handlar om en bygglovspli ktig åtgärd. Definitionen av
sammanhållen bebyggelse finns i l kap. 4 § Plan- och bygglagen, PBL,
där två tomter som gränsar till varandra el. skiljs åt av en väg, park eller
lilmande med minst tre byggnader utgör en sammanhållen bebyggelse. I
EXPEDIERAD
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området finns fem olika tomter som gränsar till varandra och därmed
bedöms den aktuella tomten ingå i en sammanhållen bebyggelse. Enligt
9 kap 6 § Plan- och bygglagen finns det vissa lättnader i bygglovplikten
utanför ett område med detaljplan under förutsättning att fastigheten
ligger utanför sammahållen bebyggelse. "Det krävs inte bygglov för en
liten tillbyggnad om åtgärden inte vidtas nätmare gränsen än 4,5 meter
eller om berörda gra1111ar har gett sitt medgivande till åtgärden". Det som
i kommuniceringen med fastighetsägarna anfötis som kommentar till
tjänsteskrivelsen förändrar inte ärendet i sak
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska tillståndsnälll11den pröva förutsättningarna för
lovet och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
En1igt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl. a. om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9
kap. 7 § PBF. Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut
även om övetirädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Då åtgärden trots överträdelsen bedöms som lämplig med hänsyn till stadsoch landskapsbild och uppfyller leraven en1igt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) samt 8 kap. PBL kan ett bygglov beviljas i efterhand med stöd
av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL.
Förutsättningar att sätta ned sanktionsavgiften bedöms inte föreligga i detta
fall, enligt 11 kap. 53 a § Plan- och bygglagen, PBL.
Information

JUSTERARE

•

Sökande/byggherren ansvarar för att den kontrollansvarige har tillgång
till nödvändiga handlingar för att kunna utföra sitt uppdrag.

•

Tekniskt samråd, kontrollansvarig samt kontrollplan krävs i detta
ärende. Byggnadsinspektör kallar till sammanträde.

•

Åtgärden får inte påbötjats förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
stmibesked. JO kap. 3 § PBL

•

Im1an byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. JO kap. 4
§PBL

•

I detta ärende krävs lägeskontrolL Behörighet hävs.

•

Byggherren/fastighetsägare samt andra sakägare uppmärksammas på att
tiden för överklagande av tillståndsnämndens beslut är tre veckor från
och med att berörda tagit del av beslutet om bygglov i efterhand med
byggsanktionsavgift
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Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan
byggsanktionsavgift komma att tas ut. Il kap. 51 § PBL

Bilagor

Bilaga l - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Yth·ande från grannfastighet
Bilaga 3 - Brev/fOridaring från fastighetsägaren
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Frösunda 4:1 O, dispens strandskydd
Bakgrund
SMÅA har 2014-07-08 lämnat in en ansökan om dispens från strandskydd
för gång- och cykelvägar samt vissa anläggningar för friluftsaktiviteter i
strandområdet där strandskydd gäller utanför detaljplanelagt område.

En ny detaljplan för Frösundavik l, med syfte att möjliggöra byggnation av
bostäder, vann laga kraft 2012-12-12. Planområdet ligger sydost om Bålsta
centrum invid Mälaren. För området gäller ett utökat strandskydd om 300
meter från strandlinjen, vilket medför att stora delar av planområdet
omfattas av strandskydd. Länsstyrelsen i Uppsala län har upphävt
strandskyddet inom de delar av fastigheterna Frösunda 4: l O och Frösunda
S: l som avsatts som kvartersmark (bostäder och elnätstationer) inom
detaljplaneområdet En ansökan om upphävande av de delar av planen som
omfattar vägar och anläggningar, exempelvis pumpstationer, lämnades in
till Håbo kommun 2014-06-18.
Det område som ligger närmast stranden, se figur 2, varav den norra delen
omfattas av detaljplanen för Frösundavik l , innefattas ej i tidigare ansökan.
I denna del önskar Småa AB anlägga en strandpark för att stärka
rekreationsvärdena och göra området mer tillgängligt för allmänheten.
Denna ansökan avser dispens från strandskyddet för genomförande av
åtgärder som krävs för strandparken samt upphävande av strandskyddet för
vissa vägar och diken utanför detaljplanens område.
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Figur 1 som med rött visar områden inom detaljplanen där strandskyddet
fortfarande gäller
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PRECISERIN G AV STRANDSI<YDI

Sökandes beskrivning av områdets rekreations- och naturvärden

En stor del av området berörs av riksintresset "Mälaren med öar och
strandområden" enligt miljöbalkens 4:e kapitel. Riksintresset grundar sig på
hela Mälarens samlade värden: rela-eativa värden, kulturhistoriska värden
och värden för biologisk mångfald. Riksintresset är inte avgränsat i detalj i
miljöbalken men i antagen detaljplan för Frösundavik l framgår att det är
rimligt att anta att åtminstone de delar som omfattas av strandskyddet ingår i
riksintresset.
Naturvärdena i Frösundavik är främst lmutna till det gamla kulturlandskapet
med rester av hagmarksflora och gamla tallar och enar. Det aktuella mm·ådet
omfattas av en till planen hörande naturvärdesbesla-ivning som visar att
området sedan länge är ohävdat och igenväxande.
Längs stranden växer en smal bård med alsumpskog och partier med
naturlig strandvegetation förekmmner. Delar av området har bedömts ha
kommunalt natmvärde. Inom o1m·ådet förekommer en fridlyst art, vanlig
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snok. Inga rödlistade arter har påträffats. Två indikatorarter med högt
indikatorvärde och sex arter med visst indikatorvärde har påträffats. En
majoritet av de påträffade värdeartema är knutna till ängs- och hagmarker.

De rekreativa värdena i Frösundavik är idag främst knutna till det
småsimma kulturlandskapet med artrik flora, vattenkontakten längs
Granbackens södra strand samt den lilla badplatsen, upplevelsen av mogen
skog på Granbacken samt upplevelser av lculturmiljön laing Kalmar kyrka.
Områdets rekreativa värden begränsas av att det idag ligger något skiljt från
den kommunala grönstrukturen laing Bålsta tätort, är tämligen litet och
uppdelat i små delar och med liten variation av upplevelsevärden.
Strandlinje med vattenkontakt är svårtillgänglig vilket begränsar värdena.
Genomförandet av antagen detaljplan medför att upplevelsevärdena ändras
från naturmiljö ochjordbrukslandskap till mer bebyggd miljö vilket ändrar
områdets betydelse som rekreationsområde och att delar av naturvärdena
inom kulturlandskapet går forlorade medan andra kan bevaras genom hävd.
Nya vägar, stigar och strandpromenad forbättrar tillgängligheten, särskilt till
strandlinjen.
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Figur 2, Översiktskarta över aktuellt strandområde

Område och typ av åtgärder som är föremål för begäran om dispens
från strandskyddet

Aktuell ansökan for dispens från strandskyddet omfattar foljande:
•

en körbar gångväg med tillhörande anläggningar,

•

infartsväg till Gåsholmarnas bostadsbebyggelse forbättras och forses
med bom (inom planområdet)

•

ett mindre nätverk av gång- och cykelvägar utanfor detaljplanelagt
område i zonen med funktionen "Fri passage".

•

anordna en strandnära zon for friluftsaktiviteter

•

byggande av en mindre pumpstation får spillvatten
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Ä ven för att genomföra vissa åtgärder som krävs för anordnande av en
slitagetålig strandzon krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Åtgärderna inkluderar schakt for anläggande av 3 st l 5-20m2 stora trädäck,
markplanering och tillförsel av sand ochjord samt avverkning och
stubbrytning av träd inom 2 områden i strandzonen. De delar som avses är
markerade med gult i figur 3. Figur 4 visar en markplanerings-ritning med
forestagen utformning och omfattning. En pumpstation för spillvatten ska
byggas i områdets sydöstra del utanför planlagt område.
De av sökanden angivna särskilda skälen för dispens
Som särskilda skäl anförs att de planerade gång- och cykelvägarna gör att
tillgängligheten till strandlinjen ökar markant då dessa leder ner till
stranden. Vägsystemet innebär också att området förses med ett större antal
alternativa promenadvägar, vilket ökar de rekreativa värdena. Den planerade
strandparken kommer väsentligt att öka allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet. Nya möjligheter till rekreativa aktiviteter och
upplevelsevärden skapas i och med den utvecklade vattenkontakt, framröjda
utsikter och ny strandpromenad som förslaget innebär. Tillgängligheten for
rörelsehindrade ökar också markant. Sammantaget innebär förslaget stora
positiva konsekvenser för realueations- och friluftslivet.

Inom området finns delar som bedömts vara av kommunalt naturvärde. I
strandparken kommer gallring och rensning av träd och sly att ske. Ett stort
antal befintliga träd kommer att sparas och även ängsytor där så är möjligt. I
och med den naturvårdsirniktade skötsel som planeras bedöms påverkan på
naturvärdena bli liten. Sammantaget bör åtgärderna vara förenliga med
strandskyddets syften.
Fri passage
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten ska alltid det område
finnas som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinj en och
byggnaderna eller anläggningarna.

I den antagna detaljplanen är området närmast stranden avsatt som natur
(med tmdantag för en mindre körväg) vilket bedöms möjliggöra fri passage i
denna del. Ä ven strandzonen som ligger utanför planlagt område kommer i
huvudsak att behållas som naturmark men tillgängliggöras för allmänheten
genom anläggande av strandpromenad etc. Strandpromenaden innebär fri
passage längs sh·anden enligt 7 kap 18f § miljöbalken. Dagvattenbäckarna
utgör inte något hinder för fi'i passage.
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Karta nr 3 som med gult visar de områden som
omfattas av beslutet om dispens från strandskyddet
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Förslag till beslut

Tillståndsnämnden beslutar att:
l. Dispens från strandskyddet medges enligt de särskilda skäl som anges i
miljöbalkens 7 kap 18 c §,punkten 5 med omfattningen av den yta som
sökta åtgärder tar på marken med marginal får arbetets utförande.
Åtgärderna redovisas i en till beslutet hörande karta nr 3.
2. Dispensen lämnas med villkoret att ingrepp i befintlig trädvegetation ska
utförs enligt en får ändamålet upprättad skötselanvisning.
3. Avgiften får beslutet om dispens från strandskyddet är 4 440lu enligt
den av kommunfullmäktige beslutade taxan.

Motivering

Den fårändring av landskapet och omfattningen av föreslagna mark- och
vattenarbeten som besluivits i den urspmngliga ansökan har efter samråd
med kommunens arbetsgrupp får natur- och strandskyddsfrågor modifierats
och begränsats i omfattning. Ett nytt förslag med en irniktning av mer
naturvårdsanpassad landskapsvård har tagits fram där mer av befmtliga
albestånd bevaras.
Historiskt så sent som fram till 1960-talet har hela det aktuella
strandområdet varit en aktivt del i ett jordbmk med djurhållning där
karaktären av betade strandängar präglat landskapet. På senare år har
jordbruket ställts om, betestrycket har minskat och sammanhängande
bestånd av al har vuxit fram i strandzonen. Ä ven om strandområdet idag inte
kan anses vara ianspråktaget har det använts som bad- och solområde av
närboende. Med en högre grad av anpassning tilllandskap och natur
bedömer förvaltningen att en dispens från strandskyddet får nämnda
anläggningars yta på marken bör kunna medges.
En dispens bedörns vara möjlig med de särskilda skälen att åtgärderna
behövs får ett genomfårande av detaljplanen så att området anpassas till ett
ökat nyttjande för det rörliga friluftslivet, att naturen i området ska tåla ett
ökat slitage och inte privatiseras på ett får allmänheten avhållande sätt. Ett
villkor får dispensen är att naturvårdande åtgärder föregås och omfattas av
en skötselanvisning som ska upprättas av ansvarig markägare och fårvaltare
(Håbo kommun).
Som särskilt skäl anges att onu·ådet behövs får det allmärn1a intresset att
nyttja aktuellt strandområde får det rörliga friluftslivet på land och i vatten
på ett hållbart sätt. För det aktuella strandorm·ådet finns en
naturvärdesbedömning som ger att åtgärderna inte kan antas påverka växtJUSTERARE
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och djurlivet negativt och därmed inte motverkar syftet med strandskyddet.
Ett viktigt villkor är att åtgärdema sammantaget utfors och tydligt har en
karaktär som främj ar den allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen
och att den fria passagen utmed stranden upprätthålls med stöd av en for
ändamålet upprättad skötselanvisning får att minimera risken får slitage på
strandzonen. Dispensen gäller endast får de beskrivna åtgärdema och den
yta dessa upptar på marken med viss marginal får arbetets utförande.
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Information från förvaltningen

Gatuchefen och chefen får plan- och utvecklingsavdelningen redogjorde
får hur en del av cirkulationsplatserna finansieras och planeras.
Cirkulationsplatser prioriteras får att de sänker hastigheten och ger en
bra trafiksäkerhet.
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