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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(50) 

Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

§ 69 Dnr 2017/00004 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l . Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

§ 70 Dnr 2017/00005 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg= och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut som föltecknas i protokoll per den 13 juni 2017. 

Sammanfattning 

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

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 24 ap1i l till 
28maj2017: 

Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 87 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 94 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 26 stycken. 

Antal avslag: l stycken. 

Belopp: 383 168 kr* 

* Beloppet avser nya beslut alternativt förändring i förhållande till eventuella 
beslut i ärendet före perioden. Finns flera beslut före perioden avser 
jämforelsen det sista av dessa. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygglov 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

§ 71 Dnr 2017/00006 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg· och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och mjljönämnden godkänner redovisrungen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 13 juni 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse får 
perioden 24 april till 28 maj 2017. 

l. Mark- och miljööverdomstolen, 2017-04-24 
Avstyckning från fastigheten i Hå bo kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. 
Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står fast. 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden överldagade det ovan nämnda 
fastighetsbildningsbeslutet i januari 2017 från bevekelsegrunden att 
det strider mot byggnadsplanebestämmelsen. Mark- och 
miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet med skälet att 
fastighetsbildillngsbeslutet skett i full överensstämmelse med aktuell 
byggplanebestämrnelse, i sin helhet, då stamfastighet och lott vardera 
överstiger l 200 kvm samt att ingen ny gräns tillkommer mellan 
tomtplats och väg vilket gör gränslängdsregeln ovidkommande. 

2. Kommunstyrelsen § 93, 2017-04-28 
Planbesked for Dyame 6:2 och 6:3. 
Beslut 

l . Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för Dyame 6:2 
och 6:3 enligt inlämnad ansökan. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften tilll5 680 
honor i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa. 

Sammanfattning 
En ansökan om planbesked får fastigheterna Dyame 6:2 och 6:3 har 
kornmit in med förfrågan om en relativt omfattande exploatering i 
form av flerbostadshus. A v görande skäl får att inte upprätta en ny 
detaljplan får området är att en ny detaljplan får föregås av en 
samordnad planering får ett stön·e område i form av ett planprogram. 
Ett planprogramarbete bör inte påböljas innan beslut tagits beträffande 
ny översiktsplan. 

3. Kommunstyrelsen § 95, 2017-04-28 
Redovisning av projektprioriteringslista får program och 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

detaljplaneuppdra g. 
Beslut 

l . Kommunstyrelsen godkänner fareslagen 
projektprioriteringslista får program- och detaljplaneuppdrag 
daterad den27mars 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217 att 
projektprioriteringslistan ska tas upp till varje 
kommunstyrelsesammanträde får beslut. Förvaltningen redovisar 
pågående program- och detaljplaneuppdrag i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017, § 13. De revideringar 
som i övrigt har gjmts handlar omjustering av tidplaner samt 
uppdatering av skede och status får några uppdrag. De planärenden 
som får närvarande befinner sig i ett intensivt skede är Dragelund, 
Kyrkcentrum, Viby skola, Resecentrum, Björkvallen, Katrinedal, 
Tvåhus, Kalmarsand och S:t Eriks. Rådande resursläge inom plan- och 
utvecklingsavdelningen, tekniska avdelningen samt extern hos 
konsulter och vid Länsstyrelsen påverkar fåmtsättningarna att aktivt 
arbeta med program- och detaljp1aneuppdrag. 

4 . Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-05-03 
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig 
verksamhet för Cementa AB på fastigheten Bista 4:28 i Håbo 
kommun. 
Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, 
fårelägger med stöd av 22 kap. 2 § miljöbalken Cementa AB att i 
ärende rörande ansökan om hamn- och depåverksamhet på fastigheten 
Bista 4 :28. 
Kompletteringar ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen 
senast den 2 juni 2017. Bland annat ska fåretaget redovisa om 
fattygstrafiken kan orsaka stranderosion eller påverka bottenlivet i 
Kalrnarviken, komplettera bullerutredningenmed bullerpåverkan från 
fartyg, påverkan från vibrationer från verksamheten m.m. 

5. Kommunfullmäktige§ 62,2017-05-17 
Reviderad timtaxa i Plan- och bygglovstaxan. 
Beslut 
Kommunfullmäktige reviderar timtaxan i gällande plan- och 
bygglovtaxa till1 150 kr per timme, enligt bygg- och miljönämndens 
förslag. Den nya taxan gäller från och med den l juni 2017. 
Sammanfattning 
Gällande plan- och bygglovtaxa antogs den 19 december 2011 och 
innehåller bland annat en konstruktion får en timtaxa kopplat till 
myndighetsutövningen inom verksamheten får planering och bygglov. 
Konstruktionen utgår från de i ärendet ingående tjänstemännens olika 
lönenivåer vilket anses otidsenligt. Därtill bör timtaxan justeras får att 
uppnå bättre täckningsgrad för verksamhetens kostnader. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

Utgångspunkt for den reviderade tuntaxan har varit Sveriges 
Kommuner och Landstings senaste rekommenderade modell. 

6. Mark- och miljödomstolen, 2017-05-17 
Ansökan om tillstånd att vid Stockholm Arlanda Airport bedriva 
flygplatsverksamhet m.m.(mål nr M 2284-11); nu uppskjutna frågor. 
Domslut 
Domslutet gäller landningsforfarande och krav på redovisning av 
konsekvenser fOr bland annat säkerhet och flygkapacitet Den tidigare 
uppskjutna frågan om bananvändning avslutas utan ytterligare 
åtgärder. Därtill foreskriver mark- och miljödomstolen särskilda 
villkor fOr buller från verksamheten. 
Bakgrund 
Mark- och miljödomstolen gav i deldom den 27 november 2013 
Swedavia AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att bedriva 
flygplatsverksamheter på tre rullbanor vid Stockholm Arlanda Airport 
samt att operera flygplatsen enligt ett bananvändningsmönster med 
samtidiga starter och landningar. Frågor om landningsforfarande och 
alternativ bananvändning sköts upp for vidare utredning. Dä1till 
beslutades om en provisorisk foreskrift vad gäller buller från 
verksamheten under prövotiden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

8(50) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr 2017/00064 

Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus, 
SKOKLOSTER 2:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (2010:900), 
P BL. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomfårandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens fårslag till kontrollansvarig: 

4. Avgiften får handläggningen av ärendet är 21 325 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 
s ituationsplan 
Fasadritningar 
Plan/ sektionsritning 
Beslut länsstyrelsen 

Skäl till beslut 

2016-07-04 
2016-09-13 
2016-07-04 
2016-07-04 
2017-05-09 

Förslaget bedöms uppfylla de krav som gäller enligt 9 kap. 31 § PBL, och 
bedöms uppfylla de krav som fåljer av 2 kap. och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 
och 18 §§ PBL i de delar som inte prövats i områdesbestämmelser. 

Förslaget ligger inom Ugglebo naturreservat men i övrigt strider inte fårslaget 
mot några områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom riksintresse får 
kulturmil j ö vården. 

Länsstyrelsen har beslutat att det inte finns något hinder att uppfåra ett nytt 
hus på samma plats med avseende på naturreservatet. 

Bygg- och miljöfårvaltningen bedömer att bygglov kan ges fcir fårslagen 
åtgärd och fareslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
En1igt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges får en åtgärd utanfår ett område med 
detaljplan, om åtgärden: 

l. inte shider mot områdesbestämmelser, 

2. inte fårutsätter plan1äggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 

3. uppfyller de krav som fciljer av 2 kap. och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9- 13, 17 
och 18 §§. 

Åtgärden bedöms fåren1ig med en från allmän synpun1ct lämplig användning 
av området enligt 2 kap. PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och 
kommunens översiktsplan. Åtgärden behöver inte föregås av detaljplanering 
på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Åtgärden bedöms 
uppfylla kraven i 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 6 § forsta stycket 1 och 5 ska byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt möjligheterna att hantera avfall. 

En byggnad ska enligt 8 kap. l § vara lämplig får sitt ändamål, ha en god 
form-, fårg och materialverkan och vara tillgänglig och användbar får 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfonnåga. 

Sammanfattning 

PUL-skydd ansöker om bygglov får att ersätta ett nedbnmnet 
bostadshus med ett nytt. Ansökan kom in den l juli 2016 och kompletterades 
den 13 september 2016. Länsstyrelsens yttrande inkom den 9 maj 2017. 

Det nya bostadshuset överensstämmer bra i storlek med det tidigare och 
placeringen är på samma plats. Fastigheten ligger inom naturreservatet 
Ugglebo men berörs i öv1igt inte av några områdesbestänunelser. Fastigheten 
ligger enskilt och grannar har inte möjlighet att se bostadshuset. 

Länsstyrelsen har ingen eriruan till att bostaden återuppbyggs enlig ansökan. 
Dispens från naturreservatsforeskriftema medges. 

Vatten och avloppsfrågan är löst och tillstånd finns. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till myndigheter för synpunkter. I övrigt bedöms inga 
andra sakägare vara berörda av åtgärden. 

Upplysningar 

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

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

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

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

Faktura skickas separat. 

Jäv 

Daniel Pettersson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet. Berith 
Skiöld (L) tjänstgör istället. 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Sökanden expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen Uppsala län 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

§ 73 Dn r 2017/00065 

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus 
VÄPPEBY 6:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2. Tekniskt samråd laävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
P U L-skydd 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 136 752 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

- situationsplan 

- Planritningar 

- Fasadritningar 

sektionsritning 

- Nybyggnadskarta 

- Bullerutredning 

- Kontrollplan 

Skäl till beslut 

2017-03-31 
2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-03-31 

Platsen ligger utanför detaljplanelagt område. Förslaget strider inte mot 
fördjupad översiktsplan eller några områdesbestämmelser och bedöms 
uppfylla de krav som gäller enligt 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL i de delar som 
inte har prövats i ornrådesbestämmelser. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden kan beviljas 
och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden: 

l . inte strider mot ornrådesbestämmelser, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 

ochl8§§. 

Enligt 4 kap. 2 § ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för: 

l. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till 
omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang, 

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan 
som avses i 9 kap. 4 a§, och 

a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, eller 

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som 
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som 
omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna a v all varliga kemikalieolyckor. 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan 
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (20 15 :235). 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kultUJvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan, samt med möjlighet att hantera avfall. 

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

l. nattuförutsättningama så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte 

uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten 

samt anordningar som medger nödvändiga transpotier och tillgodoser 
leravet på framkomlighet för utryclmingsfordon, 
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4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme for parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsformåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om 
det med hänsyn till terrängen och forhållandena i övrigt inte är 
orimligt, och 

6. risken for olycksfall begränsas. 

Sammanfattning 

Håbohus AB ansöker om bygglov for att uppfora två flerbostadshus i två 
våningar med sammanlagt 27 lägenheter utanfor detaljplanelagt område. 
Husen kOturner att fungera som gruppbostäder. 

Ansökan inkom den l november 2016 och kompletterades senast den 4 maj 
2017 och bedömdes då som fullständig. 

Ytan som blir i anspråkstagen for åtgärden uppgår ti116 474 kvm och berörs 
inte av några områdesbestämmelser. 

Platsen som sådan bedöms lämplig for bostadsbebyggelse och ansluter till 
befintlig bebyggelse på ett naturligt sätt. Då området inte är planlagt har vissa 
forutsättningar varit nödvändiga att utreda. En bullerutredning är utford och 
det visar på att det finns forutsättningar att uppfylla riktvärdena for buller. 
Den sökande har visat att det går att uppfylla gällande lagar och krav. 

Det mindre av de två husen kommer i plan ett att bestå av åtta stycken 
enrumslägenheter på cirka 30 kvm med pentry och gemensamt kök och 
gemensamhetslokaL Plan två består av fem stycken 2:or med kök på cirka 60 
kvm. 

Det större huset kommer på plan ett bestå av sex stycken enrumslägenheter på 
cirka 30 kvm och gemensamt kök. Samt två stycken tvårumslägenheter på 
cirka 60 kvm med eget kök. På plan två ryms fem tvårumslägenheter med 
eget kök samt en tretumslägenhet på cirka 90 kvm med eget kök. 

Husen kommer att fårgsättas i ljusgrått (NCS S 2500-N) och engelskt röd 
(NCS 4746-Y77R). 

A v fallshanteringen ska ske i underjordiska behållare placerade enligt 
situationsplan. 

Planförutsättningar 
Det finns ingen detaljplan eller övriga mmådesbestämmelser for aktuell plats. 

Yttranden 
Enligt 9 kap. 25 § PBL ska byggnadsnämnden, om ansökningen avser en 
åtgärd som ska tltf6ras i ett 01måde som inte omfattas av en detaljplan eller 
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omrädesbestämmelser, underrätta de som avses i 5 kap. Il § forsta stycket 2 
och3om ansökningen och ge dem tillfålle att yttra sig. 

Förslaget har skickats till sökande/berörda grannar/myndigheter for 
synpunkter. Yttranden har inkommit. 

Bland annat anser man att en arkeologisk undersökning ska utföras. Ärendet 
är skickat tilllänsstyrelsen i Uppsala län som gjort bedömningen att någon 
tillståndsprövning enligt 2 kap. kultmmiljölagen inte fodras i detta fall. 

Några berörda grannar önskar att en återuppbyggnad av tidigare rivet staket. 
Denna fråga behandlas inte i detta bygglov och ärendet hänvisas till Håbohus 
AB. 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

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

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plante1ing eller på annat sätt ändra eller skada en fast 
fornlämning. Om ni under pågående markarbeten påträffar en fornlämning, 
måste du omedelbart avbryta arbetet och meddela länsstyrelsen. 

Observera att byggnaden inte rar bölja användas förrän slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden for överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 
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§ 74 Dnr 2017/00068 

Bygglov för sju flerbostadshus (38 lägenheter) och 
komplementbyggnader 
VÄPPEBY 6:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (201 0:900), 
P BL. 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en ce1iifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas bygghenens förslag till kontrollansvmig; 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 132 698 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 
Färgsättning 

- Markplanering 

situationsplan 

Plamitningar 

Fasamitrungar 

Sektion 

Skäl till beslut 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och bedöms uppfylla kraven som 
följer av 9 kap 30 § PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Inom ett område som omfattas av detaljplan ska, enligt 9 kap 30 § PBL, 
bygglov ges till en åtgärd som överensstämmer med gällande detaljplan och 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket l och 5 PBL och 
8 kap. l §, 2 § första stycket samt 9- 1 O §§ P BL. 

Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan, samt med möjlighet att hantera avfall. 
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Bygg- och miljönämnden 

Enligt 8 kap l § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en god 
fmm- fårg-och malenalverkan samt vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

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

l. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter for omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transpolier och tillgodoser kravet 
på framkomlighet for utryckningsfordon, 

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

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsformåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på allilat sätt använda tomten, om 
det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, 
och 

6. risken för olycksfall begränsas. 

Sammanfattning 

Det har inkommit en ansökan om bygglov for nybyggnad av flerbostadshus 
och komplementbyggnader. Ansökan omfattar totalt 38lägenheter fordelade 
på 7 huskroppar. I ansökan redovisas även miljöhus för avfallshauteting samt 
lägenhetsforråd och parkeringsplatser. 

Huvudbyggnaderna uppförs i två våningar med entreer direkt från utsidan till 
samtliga lägenheter (utan invändigt trapphus). På andra våningen nås 
lägenheterna via en så kallad loftgång. 

I ansökan redovisas 39 parkeringsplatser, vilket är miniroinivå enligt den 
parkeringsnorm som används i kommunen. Parkeringsnormen har tagits fram 
i samband med en parkeringsutredning 2003. Med anledning av att dessa 
byggnader inte kommer att placeras i direkt närhet till pendeltågstationen har 
bygglovavdelningen gjort den bedö1mlingen att behovet av parkeringsplatser 
är något större än denna miniminivå. Platserna kan vara tillräckliga för de 
boende, men for besökande och funktionshindrade bör platser tillkomma. 
Bygglovavdelningen har kommunicerat detta med sökanden och inväntar en 
komplettering av ansökan. 
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Lägenheterna fordelar sig enligt nedanstående tabell. 

Byggnad BYA BTA Lägenhet BOA 

HusA 201m2 339m2 4RoK 84m2 

3RoK 69m2 

3RoK 84m2 

2RoK 69m2 

Hus B 201m2 339m2 4RoK 84m2 

3RoK 69m2 

3RoK 84m2 

2RoK 69m2 

Hus C-G 231m 463m 4RoK 81m 
3RoK 81m2 

2RoK 53m2 

3RoK 69m2 

3RoK 69m2 

2RoK 53m2 

Den sammanlagda byggnadsarean får flerbostadshusen (huvudbyggnaderna) 
uppgår till l 787 m2 och komplementbyggnadernas sammanlagda 
byggnadsarea uppgår till 307m2

. 

Planförutsättningar 
Aktuellt område omfattas av en detaljplan, Väppeby äng (plankad 425). Den 
största tillåtna byggnadsarea for huvudbyggnader respektive komplement
byggnader i aktuellt kvat1er är l 800m2 och 350 m2

. Huvudbyggnaderna får 
uppforas i två våningsplan. 

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

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

Det måste hållas ett tekniskt samråd i detta ärende, och då läggs också 
kontrollplan fast. Kontrollansvarig måste finnas. Byggnadsinspektör kallar till 
tekniskt samråd. 
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Observera att byggnaden inte !ar bölja användas förrän slutbesked har 
lä1m1ats. 

Faktura skickas separat. 

sökande/byggherren uppmärksanunas på att tiden for överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Sökande, expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Fastighetsägare av följande fastigheter: 

- ENEBY 1:37 
- ENEBY 1:44 
- ENEBY 1:60 
- V ÄPPEBY 6:2 
- VÄPPEBY 6:3 
- V ÄPPEBY 6:5 
- V ÄPPEBY 6:6 
- V ÄPPEBY 6:7 
- V ÄPPEBY 6:8 
- VÄPPEBY 6:9 
- VÄPPEBY 6:10 
- VÄPPEBY 6:11 
- VÄPPEBY 6:12 
- VÄPPEBY 6:13 
- VÄPPEBY 6:14 
- VÄPPEBY 6:15 
- VÄPPEBY 6:16 
- VÄPPEBY 6: 17 
- VÄPPEBY6:18 
- VÄPPEBY 6: 19 
- V ÄPPEBY 6:20 
- VÄPPEBY 7:1 
- V ÄPPEBY 7:46 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 75 Dnr 2017/00060 

Bygglov för nybyggnad av industrihall med kontorsdel 
BRUNNA 1:16 (Björnängsvägen 15) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

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

2 . Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomforandet av åtgärden laävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvaiig godtas byggherrens forslag till kontrollansvarig: 

4 . Avgiften for handläggningen av ärendet är 86 332 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

- s ituationsplan 

- Markplanering 

- Plamitningar x 2 

- Fasadritningar 

- Sektion 

- Nybyggnadskarta 

- V A-ritning 

Skäl till beslut 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-29 

Den sökta åtgärden stätruner överens med de planfOtutsättningar som finns i 
området och bedöms uppfylla de krav som foljer av 9 kap. 30 § PBL, varfor 
bygg och miUöförvaltningen foreslår att bygglov för nybyggnad av 
industrihall for husbilsforsäljning och verkstad ska ges.' 

Sammanfattning 

Ansökan har inkommit fOr nybyggnad av en industrihall med entresolplan för 
husbilsforsäljning och verkstad. Ansökan avser en byggnad med en 
byggnadsarea på l 188 kvm och en bruttoarea på l 848 kvm. Entresolplanet 
kommer att bli 660 kvm. Fastigbeten är totalt 6 549 kvm. Byggnaden uppförs 
med fasader av plåt med grå kulör och med en takbeläggning av plåt i en 
mörkgrå kulör. Byggnaden komn1er att ha en byggnadshöjd på 7 meter i 
nockhöj d. In- och utfart kommer att ske i södra delen av fastigheten. I 
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Bygg- och miljönämnden 

ansökan ingår även flettalet parkeringar for bland annat får uppställning av 
försäljningsobjekt. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan Västerskogs industriområde, plankod 395. 
Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten :far bebyggas med 
industri, kontor eller handel. Högst halva fastighetsarean f'ar bebyggas och 
nockhöjden f'ar vara maximalt 7 meter. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges for en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplan och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 
kap. PBL. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
samt till möjligheterna att hantera avfall. 

Enligt 8 kap. l § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en 
god form- och materiaiverkan samt vara tillgänglig och användbar for 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Den sökta åtgärden stämmer överens med de planfårutsättningar som finns i 
området och därför kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. Bygg 
och miljöforvaltn.i.ngen bedömer att fareslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 kap. och 8 kap. PBL. 

Upplysningar 

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

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. Åtgärden får dock inte påhöljas forrän bygg- och 
miljönämnden har lämnat startbesked. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

Observera att byggnaden inte får börja användas fön·än slutbesked har 
lämnats. 

Faktura skickas separat. 

:4i0J l 
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Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden får överidagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöfårvaltningen om någon överidagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
P U L-skydd 

Kopia av beslut till 
Fastighetsägare: 
Sh Lokalen AB, Industrivägen 3, 746 40 Bålsta 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Bygg- och miljönämnden 

§ 76 Dnr 2017/00067 

Rivning av befintligt ridhus och bygglov för nytt ridhus 
LUNDBY 2:1 (Kräggavägen 25) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 §plan- och bygglagen (2010:900), 
P BL. 

2. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

4. För genomforandet av åtgärden Jcrävs en cett ifierad kontTOllansvarig. Som 
godtas byggherrens forslag till kontrollansvarig; 

5. Avgiften for handläggningen av ärendet är 127 569 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

- Rivningsansökan 

- s ituationsplan rivning 

- Plan- och fasadritningar 

- situationsplan 

Planritning 

Skäl till beslut 

2017-05-22 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-06-02 

2017-06-02 

2017-06-02 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller tillämpliga 
bestämmelser och föreslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet 
med 9 kap. 31 och 34 §§ PBL. 

Sammanfattning 

En ansökan har inkommit gällande rivning av befintligt ridhus och 
nybyggnad av nytt tidhus med ny placering på fastigheten. 

Ridhuset beviljades bygglov på 1980-talet. Ridhuset har under en lång tid 
haft problem med kondens vilket har medfort att takkonstmktionen försvagats 
genom åren. Den stora liskfaktorn är stora mängder snö. Under hösten 2016 
har tillfälliga åtgärder vidtagits för att säkerställa taket. En renovering av 
taket var planerat till att genomföras sommaren 20 17 men det har visat sig att 
renovering av ridhustaket kommer att överstiga avsatta investeringsmedeL 
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Bygg- och miljönämnden 

Beslut togs i kommunstyrelsen den20mars 2017 om att befintligt ridhus ska 
rivas och ett nytt ska uppföras. Kommunstyrelsen beslutade även att det nya 
ridhuset ska inrymma den funktion som idag finns i klubbhuset såsom dusch, 
omklädningsrum och personalutrymmen. 

Ansökan om bygglov avser ett ridhus på 1855 kvm. Ridhuset kommer att ha 
fasader av röd plåt och tak i svart plåt. I ridhusets östra del kommer det på 
övervåningen att bli ett cafe, sekretariat samt förråd. Nedervåningen kornmer 
att inrymma omklädningsrum, personalrum samt teknilcrum. 

Från början var det tänkt att nya tidhuset skulle ha samma placering. 
Anledningen till att de väljer att byta placeringen på ridhuset är bland annat 
för att det befintliga ridhuset idag delvis står på fornlämning i form av 
lägenhetsbebyggelse, lämning efter ett torp. Det finns även hällristningar 
sydost om ridhuset. 
Det nya ridhuset kommer att vara cirka 550 kvm större än tidigare ridhus och 
för att inte göra mer skada på fornlämningarna väljer man en ny placering. 

Vid rivningen av befintligt ridhus skall såväl fornlämningar som de övriga 
kulturhistoriska lämningarna beaktas. Det är inte tillåtet att gräva i 
lämningarna, täcka över dem eller köra på dem med tunga masldner så att de 
skadas. Rivningen bör därför skefl-ån norr där det inte är lika känsligt. 
Det lo-ä vs inte något tillstånd enligt 2 kap. §l O Kulturmiljö lagen, men om 
fornlämning påträffas vid grävning ska arbetet genast avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas. 

Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte 
l. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund (LV byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde 

Enligt 9 kap. 3 J §P BL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 
l. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfYller de la·av somföljer av 2 kap. och 8 kap. l§, 2 §första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 § §, 12 §första stycket; 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på. ett sätt som är lämplig med hänsyn stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
sam.t till möjligheterna att hantera avfall. 

Enligt 8 kap l§ PBL ska en byggnad vara lämpligför sitt ändamål, ha en 
god form- och materialverken samt vara tillgänglig och användbar för 
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personer med nedsatt rörelse- och orientering:,jormåga. 

Enligt 9 kap 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfälle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor detaljplanerat område. Översiktsplanen 
redovisar att fastigheten ligger inom ett bevarandeområde for kulturmiljö, 
vilket innebär att nuvarande markanvändning bör fortsätta. Mark som är 
odlad bör forbli det för att hålla landskapet öppet. Det nya ridhuset kommer 
inte att placeras på odlad mark. Fastigheten ingår i ett område kallat Lundby. 
Gården har befunnit sig där sedan 1600-talet då det bestod av fyra gårdar. 
Numera finns två gårdar kvar och de ligger på den urspungliga bytomten. 
Lundby ligger i ett exponerat läge och är ett värdefullt inslag i 
landskapsbilden. Det är därför önskvärt att ett respektavstånd hålls till byn 
och att de två gårdarnas ekonomibyggnader som är byggda under 1910-talet 
bevaras. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar/myndigheter för synpunkter. Sista 
dag för att inkomma med yttranden är satt till den 13 juni 2017. 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

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

Observera att byggnaden inte rar bölja användas fön·än slutbesked har 
lämnats. 

Falctm·a skickas separat. 

Sökande/bygghenen uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
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kontrollera med bygg- och miljöforvaltningen om någon överidagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Håbo Konunun, P U L-skydd 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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D nr 2017/00057 

Ansökan om strandskyddsdispens för frilandsodling av 
skogsplantor och ändring av placering av två växthus 
RÖLUNDA 1:12 

Bygg· och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Med stöd av 7 kap. 18 § b punkt l, m iljöbalken (1998:808), MB, ge 
dispens från gällande strandskydd för frilandsodling på fastigheten 
Rölunda 1:12. 

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

3. A v giften för handläggningen av ärendet är 5 152 Ja.- i enl ighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan 
situationsplan 

- Planritningar 
- Översiktskarta 

Kontrollplan 

Skäl till beslut 

2017-03-16 
2017-03-16 
2017-03-16 

2017-03-16 
2017-03-16 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgä rd är möjlig med 
särskilda skäl i en lighet med 7 kap. 18 §c punkt 1 MB, att området som 
dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 b MB 
bedöms föreligga för att erhålla dispens från strandskyddsbestärnmelsema. 

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

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

l . nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

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

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 
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4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter. 

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

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

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Ansökan har den 16 mars 2017 inkommit om strandskyddsdis pens. 

Ärendet handlar om att sökande vill anlägga en yta för frilandsodling av 
skogsplantor. Ytans närmaste del mot strand är cirka 320 meter. Avsikten för 
att anlägga frilandsytan är för att kulUla ta emot en utökad produktion. 
Tomtytan är cirka 2 800 kvadratmeter. Bygg- och mjljöförvaltningen 
bedömer att åtgärden inte kommer påverka dj ur- och växtlivet eller det rörliga 
friluftslivet negativt. 

Fastigheten används idag av Lugnets plantskola med framodling av plantor 
till det svenska skogsbruket. 

Frilandsodlingen sker inom område som idag är ianspråktagen för 
verksamheten. Området, inom vilket fi1landsodlingen kommer anläggas, 
illllehåller ett flertal byggnader för odlingsverksamhet Området är en 
pågående verksarnl1et. 

Sökande avser att flytta de två växthusen som beviljades bygglov den 24 ap1il 
201 7 från nuvarande plats till cirka 20 meter nordöst. Den planerade platsen 
för växthusen anses vara en bättre placering än den tilltänkta. Området är väl 
avskilt från stranden och avståndet till Stora Ullfjärden är cirka 300 meter. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
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För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
får Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och yrkesfiske. 
Fastigheten ligger utanfor detaljplanelagt område med sammanhållen 
bebyggelse. 

Avståndet for åtgärden till strandlinjen vid Stora Ullfjärden är cirka 340 
meter. 

Strandskyddsdispens for verksamheten gavs den 24 april 2017. 

Upplysningar 

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

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

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

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges till 
Sökande: 

Fastighetsägare: 
Sveaskog Förvaltnings AB 
Torsgatan 4 
l 05 22 Stockholm 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöavdelningen 

Kungörelse 
Post- och lnrikes Tidningar 
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JUSTERARE 

§ 78 Dnr 2017/00069 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, 
FISKBRUNNA 1 :1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (201 0:900), PBL 
beviljas for den sökta åtgärden nybyggnad av två enbostadshus på 
fastigheten Fiskbrunna l :l. 

2. A v giften for handläggningen av ärendet är 4 652 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 2 st 

- situationsplan 

Yttrande från Fiskbrunna l :2 

Yttrande från Segersta l :48 

Skäl till beslut 

2016-12-08 

2017-02-13 

2017-03-10 

2017-03-10 

Området omfattas varken av detaljplan eller också områdesbestämmelser. 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver planläggas 
och att det är lämpligt med ytterligare två stycken enbostadshus då det 
ansluter väl mot befintlig bebyggelse. 

Lagstiftning, bestämmelser och förordningar 
Enligt 9 kap. 39 §plan och bygglagen, innebär forhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påhöljas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov for 
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om forhandsbesked vunnit laga 
kraft. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn stads-och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
samt till möjligheterna att hantera avfall. 

Enligt 9 kap. 25 § PBL ska bygg- och miljönämnden ge berörda sakägare 
tillfålle att yttra sig över en ansökan om den innebär en avvikelse från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan. 

Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett forhandsbesked som innebär att åtgärden kan 
tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov fors inom två år från den dag då forhandsbeskedet vann laga kraft. 
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Enligt 9 kap. 17 § PBL står att om den som avser vidta en bygglovpliktig 
åtgärd begär det, ska bygg-och miljönärrmden ge ett forhandsbesked i fråga 
om åtgärderna kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygg-och miljöförvaltningen har gjort bedö1Illlingen att tomterna inte 
påverkar det rörliga friluftslivet negativt. Tomterna kommer att ingå i den 
sammanhållna bebyggelsen i Lilla Segersta och ansluter sig väl till den 
befintliga bebyggelsen. Vatten och avlopp kommer att hanteras genom egen 
bnum och anläggning. 

Sammanfattning 

En ansökan har inkommit for förhandsbesked gällande två tomter i Lilla 
Segersta. Ansökan avser lokalisering av två nya enbostadshus. Tomterna 
kommer bli cirka 2 000 m2

• Det finns en befintlig väg till tomterna. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Enligt översiktsplanen kan 
enskild ny bebyggelse på glesbygden tilllwmma genom smärre 
kompletteringar utan planläggning, främst i anslutning till befintlig 
bebyggelse samt att VA-frågan går att lösa tillfi·edställande. Nya byggnader 
bör anpassas till befintligt bebyggelse vad gäller läge, form och utförande. 

Tomtema ligger inom liksintresse för rörligt ftiluftsliv. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar för synpunkter. Yttranden med 
synpunlcter har inkommit från Fiskbrunna l :2 och Segersta l :48. 

Yttrande fi·ån Fiskbrunna l :2 innehöll negativa synpunkter om påverkan på 
landsbygdskänslan, deras vattentillgång och kvalitet, en hårt belastad 
gemensam infartsväg och en negativ inverkan på djurlivet. 

Yttrande från Segersta l :48 innehöll negativa synpunkter om påverkan på den 
lantliga och historiska känslan, en hå1t belastad infartsväg och en negativ 
inverkan på naturliv. 

Bygg-och miljöförvaltningen bedömer att tomtemas placeting inte påverkar 
den lantliga karaktären avsevärt då denligger nära befintlig bebyggelse och 
på det sättet ansluter väl mot befintlig bebyggelse och bibehåller en bykänsla. 
Vattentillgång och kvalitet till fastighet Fiskbrunna l :2 bedöms ej påverkas 
av de nya tomterna. 

Bygg-och miljöförvaltningen bedömer att de två nya tomtema inte är 
avgörande för den hårt belastade infattsvägen enligt elinran när den redan 
idag är hårt belastad. I fråga om natur- och djurliv görs bedömningen att 
tomternas nära placering till redan befintlig bebyggelse inte påverkar det 
avsevä11. 
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Sökande uppmärksammas på att tiden för överidagande är tre veckor från och 
med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
bygglovavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Faktura skickas separat. 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Sökande: 

Kopia av beslut till 
expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 
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Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

Granne: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

35(50) 

KOMMUN 2017-06-13 

Bygg- och miljönämnden 

Granne: 

Granne: 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Dnr 2017/00066 

Förhandsbesked avslås för nybyggnad av ett 
en bostads h u s 
KATRINEDAL 3:38 (Biskops-Arnövägen 9) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (201 0:900), 
PBL meddelas att den föreslagna åtgärden ska prövas genom 
planläggning då det i området föreligger en stor efterfrågan på 
bebyggelse. 

2. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 704 kr i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 

- Översiktskarta 

- Redovisning tomt 3 

Skäl till beslut 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

Området omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygg och 
miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte kan beviljas på grund av att det 
krävs planläggning. 

Sammanfattning 

En ansökan har inkommit får fårhandsbesked gällande en tomt i Katrinedal. 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus. 
Efterfrågan på ny bebyggelse i Katrinedal har blivit stor. Det finns även ett 
önskemål om att planlägga området med ett 20-tal tomter. Sex stycken 
fOrhandsbesked förenbostadshus har beviljats i området under de senaste fem 
åren. Utöver denna ansökan finns det två stycken ansökningar om 
förhandsbesked inlämnade till Bygg- och miljöförvaltningen. De nu aktuella 
ansökningarna innehåller tillsammans totalt fem nya enbostadshus. 

Planförutsättningar och lagstöd 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I gällande översiktsplan 
redovisas det att ny bebyggelse endast bör tillkomma i anslutning till befintlig 
bebyggelse eller längs med huvudvägarna. Översiktsplanen redovisar även att 
fastigheten ligger inom ett bevarandeområde för naturmiljö och friluftsliv. 
Det innebär att nuvarande markanvändning bör fortsätta och inga större 
förändringar med nya bostadshus bör tillkomma. Fastigheten är belägen inom 
Övergrans Socken. Där finns redovisat att det är viktigt att 
jordbrukslandskapets öppna vidder värnas och att bebyggelse inte bör tillåtas 
på öppna oexploaterade områden. 
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En av de situationer där det råder ett krav på detaljplan är vid uppförande av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i områden där det råder stor efterfrågan på 
markför bebyggande (4 kap. 2 §första stycket 3 a PBL). Undantagfrån detta 
krav gäller enligt paragrafens andra stycke om förhållandena är sådana att 
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

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

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

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

Proportionalitetsprincipen vid prövning enligt plan- och bygglagen: 

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

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

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

Enligt 4 kap. l§ MB är de områden som. anges i 2-8 §§ MB, med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§och. det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
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Enligt 4 kap. 2 § MB ska främst det rörliga fi-l luftslivets intressen särsid/t 
bealdas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag vid 
Mälaren (inklusive öar och strandområden). 

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

Inom området råder högt bebyggelseh·yck Bara under de senaste två åren har 
bygg- och miljönämnden lämnat flera positiva fårhandsbesked som betyder 
uppemot sex nya bostäder. Förvisso har de nya husen lokaliserats i relativt 
god anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. Eftersom önskemålen från 
fastighetsägare fortsätter att strömma in om fårhandsbesked får 
bostadsändamål anser bygg- och miljöförvaltningen att det inte är lämpligt att 
lokalisera fler bostäder till området. Den bebyggelsegrupp som finns i 
närmaste omgivning skulle då växa och ändra områdets karaktär på ett sätt 
som inte är fårenligt med bebyggelsekaraktären på landsbygden. 
Enligt samrådsfårslaget till nya översiktsplanen, som beräknas h·ädda i kraft 
under 2018, är området inte aktuellt får planläggning. 

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

Upplysningar 

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

Faktura skickas separat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussioner yrkar Daniel Pettersson (C) att nämnden ska åtetTemittera 
ärendet till förvaltningen med motive1ingen att grannhörarr måste ske innan 
positivt fårhandsbesked kan ges. 

Christian Nordberg (MP) yrkar att protokollet ska expedieras även till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i syftet att synliggöra planläggningsbehovet i 
området. 

Beslutsgång 

Ordfårande Nils-Åke Mårheden (M) frågar forst om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande frågar därefter om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om nämnden även bifaller yrkande från Clnistian 
Nordberg (MP) och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidning 
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§ 80 Dnr 2017/00063 

Förhandsbesked avslås för nybyggnad av två 
enbostadshus på två tomter 
KATRINEDAL 3:59 (Katrinedalsvägen 72) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Som fårhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL meddelas att den foreslagna åtgärden ska prövas 
genom planläggning då det i området fåreligger en stor efterfrågan på 
bebyggelse. 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 

situationsplan 

- Översiktskruta 

- Yttrande från sökande 

Skäl till beslut 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-06-12 

Området omfattas varken av detaljplan eller också områdesbestämmelser. 
Bygg och miljöforvaltningen bedömer att åtgärden inte kan beviljas på grund 
av att det krävs planläggning. 

Sammanfattning 

En ansökan har inkommit for forhandsbesked gällande två tomter i 
Katrinedal. Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus. 
Efterfrågan på ny bebyggelse i Katrinedal har blivit stor. Det finns även ett 
önskemål om att planlägga området med ett 20-tal tomter. Sex stycken 
fårhandsbesked förenbostadshus har beviljats i området under de senaste fem 
åren. Utöver denna ansökan finns det två stycken ansökningar om 
förhandsbesked inlämnade till Bygg- och miljöförvaltningen. De nu aktuella 
ansökningarna innehåller tillsammans totalt fem nya enbostadshus. 

Planförutsättningar och lagstöd 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område. I gällande översiktsplan 
redovisas det att ny bebyggelse endast bör tillkomma i anslutning till befintlig 
bebyggelse eller längs med huvudvägarna. Översiktsplanen redovisar även att 
fastigheten ligger inom ett bevarandeområde fOr naturmiljö och friluftsliv. 
Det innebär att nuvarande markanvändning bör fortsätta och inga större 
förändtingar med nya bostadshus bör tillkomma. Fastigheten är belägen inom 
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JUSTERARE 

Övergrans Socken. Där finns redovisat att det är viktigt att 
jordbrukslandskapets öppna vidder värnas och att bebyggelse inte bör tillåtas 
på öppna oexploaterade områden. 

En av de situationer där det råder ett krav på detaljplan är vid uppförande av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i områden där det råder stor efterfrågan på 
markför bebyggande (4 kap. 2 §första stycket 3 a PBL). Undantagfrån detta 
krav gäller enligt paragrafens andra stycke om förhållandena är sådana att 
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om 
bygglov ellerförhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska bygg- och miljönämnden på begäran ge ett 
förhandsbesked i fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en viss 
avsedd plats. Av 9 kap. 31 § .fi·amgår aLt en bygglovspliktig åtgärd utanför ett 
område med detaljplan kan tillåtas endast om den inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §. 

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

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

Proportionalitetsprincipen vid prövning enligt plan- och bygglagen: 

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

3 kap. J § MB (Miljö balken) Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamålför vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samtföreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

3 kap. 4§ MB anges följande om jord- och skogsbruk: Jord- och skogsbruk är 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmarkfår tas i anspråkfor 
bebyggelse eller anläggningar enelast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
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Enligt 4 kap. l§ MB är de områden som anges i 2-8 §§ MB, med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§och det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Enligt 4 kap. 2 § MB skafrämst det rörligafriluftslivets intressen särsid/t 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag vid 
Mälaren (inklusive öar och strandområden). 

Yttrande frtm sökande 
Sökanden yrkar på att hon gärna ser två tomter till i området och att dessa två 
hamnar på Katrinedal 3:38 och Katrinedal 3:59. Sökanden yrkar även på att 
marken där hon placerat sina tomter är mest lämpliga som tomter eftersom 
det är "död" mark som inte brukas överhuvudtaget medan de övriga tomterna 
är placerade på jordbruksmark och borde bevaras så långt som möjligt. 
Sökanden ser dock gärna att Katrinedal3:38 kan få en tomt i förlängningen 
av de två tomter hon redan har fått förhandsbesked på. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att efterfrågan i området är så 
pass stor i dagsläget att en planläggning borde ses över. 

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

Inom området råder högt bebyggelsetryck Bara under de senaste två åren har 
bygg- och miljönämnden lämnat flera positiva fårhandsbesked som betyder 
uppemot sex nya bostäder. Förvisso har de nya husen lokaliserats i relativt 
god anslutning till befintliga bebyggelsegxupper. Eftersom önskemålen från 
fastighetsägare fortsätter att strömma in om förhandsbesked får 
bostadsändamål anser bygg- och miljöförvaltningen att det inte är lämpligt att 
lokalisera fler bostäder till området. Den bebyggelsegrupp som finns i 
närmaste omgivning skulle då växa på ett som änchar karaktären och som inte 
är fårenligt med bebyggelsekaraktären på landsbygden. 
Enligt samrådsforslaget till den nya översiktsplanen, som berälmas trädda i 
kraft under 2018, är området inte aktuellt för planläggning. 

En konsekvens av ökat antal boende i området ger ökade krav på kommunen 
vad gäller infrastruktur, service med mera. Eftersom det inte finns 
forutsättningar får att tillmötesgå dessa eventuella krav är det inte heller 
lämpligt att här öka antalet boende. När det råder högt bebyggelsetryck i ett 
område finns det enligt 4 kap. 2 och 3 § PBL också la'av på planläggning for 
att studera förändring i ett övergx·ipande sammanhang. 
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Upplysningar 

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

Faktura skickas separat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussioner yrkar Daniel Pettersson (C) att nämnden ska återremittera 
ärendet till förvaltningen med motiveringen att grannhöra n måste ske innan 
ett positivt förhandsbesked kan ges. 

Clrristian Nordberg (MP) yrkar att protokollet ska expedieras även till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att synliggöra planläggningsbehovet i 
området. 

Beslutsgång 

Ordforande Nils-Åke Mårheden (M) frågar först om ärendet ska åtetTemitteras 
eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordforande frågar därefter om nämnden beslutar enligt förvaltningens förs lag 
och fumer att så sker. 

Ordförande frågar vidare om nämnden även bifaller yrkandet från Christian 
Nordberg (MP) och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidning 
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l. Bygg- och miljönämnden noterar infotmationen. 

Sammanfattning 

Bygglovsstatistik 
Första halvåret visar 30 procent fler inkomna ärenden i år järnfort med 
forra året. 
Ungefår lika många ärenden kommer in via e-tjänst 2017 som 
foregående år 2016. 
Antal huvudbeslut har ökat från 185 till236 stycken. 
Kontaktcenter hanterar cirka 83 procent av de ärenden som kommer in 
via dem. 

Arbetet med ny plan- och bygglovstaxa 
Arbetet pågår med att fårdigställa ett forslag till ny plan- och bygglovstaxa. 
Den nya taxan forväntas vara klar och tas i bruk den l januari 2018. Förslaget 
planeras gå upp i bygg- och miljönämnden den 5 september. 

Bygglovchefen Yv01me Fredriksson besk1iver dem taxans nya struktur samt 
vad som gäller for solenergianläggningar i forslaget på den nya plan- och 
bygglovstaxan. 

Personalnytt 
Infor den planerade relayteringen av ny chef for plan- och 
utvecldingsavdelningen väljer forvaltningen att byta namn till plan- och 
exploateringsavdelningen som bättre beskriver avdelningens ansvarsområden 
och arbetsuppgifter. Relayteringsfåretaget Experis ansvarar får 
chefsrekryteringen. 
Till plan- och exploateringsavdelningen söks efter ett flertal projektledare 
inom exploatering och infrastruktur och två nya tjänster, en 
projektkommunikatör och en planadministratör, ska tillsättas. 
På bygg- och miljösidan ska en miljöchef, en miljö- och hälsoskyddsinspektör 
samt en bygglovkoordinator anställas. 

Verksamhetsanalys 2018-2020 
De ekonomiska forutsättningarna möjliggör två nya tjänster på forvaltningen 
2018. 

Behov av extra nämnd under sommaren alternativt ordförandebeslut 
Under sommarmånaderna har nämnden inga möten och med nuvarande 
mötesupplägg fitms en risk att överstiga gränsen för byggärendens 
handläggningstid på maximalt l O veckor. Nämnden bestämmer att vid 
brådskande ärenden ska nämnden avgöra om ärendet ska beslutas med: 
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om ärendet tas upp i nämnden den 5 september. 

Infor nästa år ska mötesplaneringen ses över for att undvika risken att 
överstiga den bestämda maximala gränsen for byggärendens 
handläggningstid. 

Utvärdering av heldagen i Enköping 
Nämnden är nöj d med heldagen och pro grampunkterna V attenparken, 
Enköpingsparkerna, Bovieran med mera. Ordforande tycker att Enköpings 
kommun tog emot oss på ett bra sätt och önskar att framfOra ett tack. 

Exempel på komplettering Mindre flerbostadshus på villatomt 
Yvonne Fredriksson informerar om två kommande ärenden: 

I. Ansökan om bygglov for flerbostadshus om 10 stycken lägenheter 
2. Ansökan om bygglov for ändrad användning - tillfälligt boende samt 

får fasadändring 

Ordforande avslutar sammanträdet och önskar alla en skön sommar! 
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