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§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

D nr 2015/0004 7 

Fastställande av dagordning 2015 

JUSTERARE 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Dagordningen fastställs 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställdes utan ändring. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 135 Dnr 2015/00048 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 
2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l . Godkänner redovisning av de inkomna handlingar som få1iecknas i 
protokoll av den 3 november 2015 

Sammanfattning 

Bygg och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar från och med 
2015-09-20 till och med 2015-10-19, enligt nedan: 

Åklagarmyndigheten Stockholm: 
Undenättelse om beslut, Miljöbrott, 2015-10-1 6 

Länsstyrelsen Uppsala län: 
Samråd enligt miljöbalken får nedgrävning av elkabel och byggande av 
nätstation på fastighet Yttergran 2: 11, 2015-09-29 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-10-21 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 136 Dnr 2015/00049 

Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Godkänner redovisning av de delegationsbeslut som fårtedmas i 
protokoll av den 3 november 2015 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönä1m1den har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordförande. Detta har nätnnden gjmi med stöd av en 
delegationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas till nälllilden för att 
vim1a laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-09-18 
till ochmed 2015-10-19. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 84 st 

Mi(jö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 26 st 

B ostadsanpassning 
Antal beviljade beslut: 22 st 
Antal delvisbifall: O st 
Avslag: O st 

Beslutsunderlag 

Delegationslista får bostadsanpassning 
Delegationslista får Miljö 
Delegationslista får Bygg 
Tjänsteshivelse, 2015-10-21 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 137 Dnr 2015/00050 

Fastställande av sammanträdestider 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

J. Bygg- och miljönänmden fastställer datt1m och tider for sammanträden 
under 2016 enligt foljande: 

2 februari 30 augusti 
l mars 4 oktober 
5 ap1il l november 
3 maj 6 december 
14 juni (heldag) 

Samtliga sammanträden är på tisdagar kl 18.30. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöforvaltningen har tagit fram forslag på sammanträdestider 
for bygg- och miljönämnden for 2016. Hänsyn har tagits till det forslag till 
sammanträdestider for kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som 
foreligger och där beslut väntas tas den 26 oktober. Det i1mebär också att 
erforderlig hänsyn har tagits till ekonomiredovisningarna under året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-10-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-1 1-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 139 Dnr 2015/00052 

Brunnsta 3:45, Lästängsvägen, Tomt A, 
Förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Förhandsbesked enligt 9 kap . 17 § plan- och bygglagen (PBL) beviljas för 
nybyggnadavenbostadshus på tomt A, fastigheten Brunnsta 3:45 
(Lästängsvägen). 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 4 6441a-onor i enlighet med taxa 
fastställd av konummfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Ett område på 6 meter närmast huvudledningen for 
markavvattning ska hållas fritt från byggnader. 

I val av flirg och matetial for tak- och fasadbeklädnad ska den nya 
byggnadens utformning anpassas till miljö- och kulturvärdena i området. 

Handlingar smn ingår i beslutet 
Översiktskarta i skala l: l O 000 
2015-03-03 
Tomtkarta i skala l :2000 
2015-03-03 
Ansökan 2015-03-03 

Skäl till beslut 
De föreslagna tomterna ligger med direkt anslutning till en gemensam 
byväg. En ny bebyggelse med småhus i detta läge bedöms lemma utgöra en 
lämplig fötiätning och komplettering av Lästängens by. De nya tomterna 
innebär att en tredjedel av fastighetens totala areal används for 
bostadsändarnål inklusive befmtlig bostad i fastighetens norra del. 
Fastigheten är idag med sin storlek och läge inte lämplig för en rationell 
j ordbruksverksamhet 

Konm1Unens Miljöavdelning har i delegationsbeslut positivt prövat 
möjligheten att ordna en enskild VA-anläggning. 

Sammanfattning 

Ärendet avser förhandsbesked för bygglov for nybyggnad av enbostadshus 
utanfor planlagt område. 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 140 Dnr 2015/00053 

Brunnsta 3:45, Lästängsvägen, Tomt B, 
Förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (PBL) beviljas för 
nybyggnadavenbostadshus på tomten B, fastigheten BRUNNSTA 3:45 
(Lästängsvägen). 

2. A v giften får fårhandsbeskedet är 4 644 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utfonnning. Ett område på 6 meter närmast huvudledningen får 
markavvattning ska hållas fritt från byggnader. 

I val av fårg och material får tak- och fasadbeklädnad ska den nya 
byggnadens utfonmring anpassas till miljö- och kulturvärdena i området. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Översiktskarta i skala l :l O 000 
2015-03-03 
Tomtkarta i skala l :2000 
2015-03-03 
Ansökan 2015-03-03 

Skäl till beslut 
De fåreslagna tomterna ligger med direkt anslutning till en gemensam 
byväg. En ny bebyggelse med småhus i detta läge bedöms kunna utgöra en 
lämplig faitätning och komplettering av Lästängens by. De nya tomterna 
innebär att en tredjedel av fastighetens totala areal används får 
bostadsändamål inklusive befintlig bostad i fastighetens norra del. 
Fastigheten är idag med sin storlek och läge inte lämplig får en ratione11 
j ordbruksverksamhet 

Kommunens Miljöavdelning har i delegationsbeslut positivt prövat 
möjligheten att ordna en enskild V A-anläggning. 

Sammanfattning 
Ärendet avser fårhandsbesked får bygglov får nybyggnad av enbostadshus 
utanfår planlagt 01m·åde. 

Prövningen gäller platsens och markens lämplighet för den avsedda 
åtgärden i1man det prövas i en mer detaljerad bygglovsprövning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

- ägare till fastigheten bar ansökt om 
förhandsbesked för avstyckning och bebyggande av två tomter för 
bostadsändamål, tomt A på ca 2000 m2och tomt B på 1800 m2 på en mindre 
jordbruksfastighet i Lästängens by ca 8 km nordväst om Bålsta tätort. 

Fastigheten som totalt är på ca l ,5 ha ligger centralt i Lästängens by och 
består av öppen jordbruksmade Den föreslagna tomtplatsen gränsar i väster 
mot föreslagen tomt A och mot norr och i öster mot öppen och obebyggd 
jordbruksmark och en bebyggd bostadstomt, Tomten gränsar 
i söder mot Lästängsvägen. 

P lanförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser 
dock inom sammanhållen bebyggelse. I översiktsplan (ÖP) för Håbo 
kommun (antagen av kommunfullmäktige 2006-06-19) beskrivs området 
som del av övriga oförändrade områden. För bebyggelseutvecklingen i detta 
område anges i ÖP :n rekommendationen: 

Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse 
eller längs huvudvägarna och under forutsättning att den är förenlig med de 
kulturhistmiska värdena samt att VA-frågan går att lösa tillfredsställande. 
Nya byggnarler hör anpassas till befintlig bebyggelse, vad gäller läge, form 
och utfarande. 

Fastigheten ligger utanför område av riksintresse för kultunniljövården och 
området hyser i sig inga speciella kulturmiljövärden eller särskilda 
kulturmiljöobjeld. 

Yttranden 
Ärendet har for de båda tomterna samtidigt kommunicerats enligt PBL:s 9 
kap, 25 §,med närliggande grannfastigheterna 

- och- varav följande har haft synpunkter enligt nedan: 

JUSTERARE 

Ägare till menar att utvecklingen av nya boende inte får 
begränsa pågående hästverksamhet med avseende på lukt, allergi, elstängsel 
och insekter. Ägarna upplyser om att befintlig huvudledning för 
markavvattning ej får påverkas av ny bebyggelse. 

Konunentar 
De foreslagna nya tomterna bedörns ligga inom relativt säker marginal för 
störningar från pågående hästverksamhet Ett avstånd från ny 
bostadsbebyggelse av minst 50 meter till beteshagar bedöms enligt nya rön 
vara tillräckligt for att minimera eventuell risk for allergier och 
luktolägenhet 

Eftersom platsen sedan länge utgörs av landsbygd med traditionell 
jordbruksverksamhet och djurhållning bör enstaka nytillkommande bostäder 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

kunna tåla så kallade lantliga förhållanden. Detta har belysts i rättsfall där 
lilmande situationer med fårhandsforfrågningar om att bygga nya 
enbostadshus i närheten av pågående jordbruksverksamhet bedömts medfåra 
att sökanden får tåla viss olägenhet av djurhållning jämfött med en situation 
i mer tätt bebyggd och planlagd miljö får bostäder. 

Läget för huvudledningen får markavvattning har utretts särskilt av en 
vattenkonsult som anger att foreslagen tomtgräns mot non ligger utmed 
ledningen och att ny bebyggelse bör placeras med ett avstånd på 6 meter 
fritt från ledningen. 

Ägare till fasti anser att områdets diken redan är 
belastade med avloppsvatten 9 hushåll och inte tål ytterligare utsläpp 
av avloppsvatten från nya enskilda anläggningar. 

Konunentar 
Den fåreslagna anläggningen for rening av spillvatten från de nya tomterna 
uppfyller tillräckligt hög grad av rening for att inte påverka recipienter som 
befmtliga diken enligt den anmälan som bedömts och godkänts av 
kommunens miljöavdelning. 

gare klagar på att ansökningar om 
forhandsbesked i samma område tidigare ej medgivits av kommunen med 
motiveringen att det utgjort värdefull jordbruksmark. Vidare lämnas samma 
synpunkter på risken med ny avloppsanläggning som ägaren till···· 

. enligt ovan. 

JUSTERARE 

Kommentar 
Värdet av jordbruksmarken bedöms minska mycket marginellt på denna 
begränsade fastighet där en sammanhängande del om totalt ca 4000 kvm 
åkermark nätmast befintliga vägar skulle avställas. Detta skulle utgöra ca 
25% av fastighetens totala areal på 16 000 kvm och som i sig är en del som 
inte är rationellt brukningsbar kringskuren av vägar och befintlig 
gårds bebyggelse. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Sammantaget bedöms ingen av synpunkterna vara inne på att diTeld 
motsätta sig en ny bebyggelse enligt fårslaget till avstyckning och ny 
bostadsbebyggelse. Lokaliseringen bedöms som vtil lämpad med hänsyn till 
landskapsbild, väganslutning och möjlighet att ordna ett enskilt avlopp på 
ett får miljön hållbali sätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-23 
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Beslutet skickas till: 
sökandemed 
Fastighetsägare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

bevis samt överldagandehänvisning. 

mottagningsbevissamt överldagandehänvisning. 

Kungörelse sker i Post och Inrikes - tidningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 141 Dnr 2015/00054 

Väppeby 7:215, Västerängen, Förhandsbesked för 
tidsbegränsat bygglov för äldreboende 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönänmden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (PBL) för ett 
tidsbegränsat bygglov enligt 33 § PBL om 5 år beviljas för uppställning av 
byggnad för särskilt boende (äldreboende) på fastigheten Väppeby 7:215. 
Beslutet itmebär en avvikelse mot gällande detaljplan enligt PBL 9 kap 31 § 
punkt c för att del av byggnaden placeras på mark som beteclmats med 
ändamålet P ARK 

2. A v giften får fårhandsbeskedet är 4 644 leronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan 
Översiktskarta i skala l :5000 
Utdrag ur primärkarta i skala l :l 000 
situationsplan i skala l :500 
rev 2015-10-22 
Planritning i skala l :200 

Skäl till beslut 

2015-08-12 
2015-08-12 
2015-08-12 
2015-08-12 

2015-10-12 

Enligt Plan- och bygglagens 9 kap 33 §får ett tidsbegränsat lov ges får en 
åtgärd som uppfyller 31 § c, punktl: 

Efter det att genomfårandetiden får en detaljplan har gått ut får bygglov ges 
får en åtgärd som avviker fi·ån detaljplanen om åtgärden är fårenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller 
allmänt intresse. 

Eftersom kommunen är markägare och fullföljer politiskt beslut om behov 
av att bygga särskilt boende får äldre och driver det i egen regi bedöms detta 
vara ett angeläget allmänt intresse. 

Sammanfattning 
Ärendet avser fårhandsbesked får ett tidsbegränsat bygglov får uppställning 
av paviljong får särskilt boende i Västerängen i Bålsta. Prövningen gäller 
platsens och markens lämplighet får den avsedda åtgärden itman det prövas 
i en mer detaljerad bygglovsprövning. Kommunens fastighetsavdelning har 
ansökt om fårhandsbesked får uppställning av en paviljong får äldreboende 
i Västerängen med 21 lägenheter i ett plan med en byggnadsyta av totalt ca 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

1850 m2. Avsikten är att utnyttja en byggrätt för kommunal anläggning, en 
så kallad A-tomt, som fim1s i gällande detaljplan. 

Gällande detaljplan K20 för Västerängens småhusbebyggelse innehåller i 
sin norra del en obebyggd så kallad A-tomt på drygt 3 100m2. Eftersom 
föreslagen placering av byggnaden delvis hamnar utanför det egentliga A
området avviker förslaget från gällande detaljplan och måste kommuniceras 
med boende sakägare i området. 

Kommunen har ett akut behov av byggbar mark i centrala lägen för 
äldreboende i olika former. Det är kommunens förvaltning för Vård och 
omsorg som ansvarar för att tillgodose behovet av nya bostäder för äldre 
med visst behov av särskilt stöd. 

Planförutsättningar 
Den föreslagna placeringen ligger ca l ,5 lan väster om Bålsta centrum vid 
Dalvägens norra del. För området gäller detaUplan K20 Västerängen II som 
fastställdes 1971-09-30, där ett kvartersområde för allmänt ändamål avsatts 
som byggrätt i planområdets norra del. Eftersom användningen inte närmare 
specificerats i planen är kravet att det är kommunen som ska kunna använda 
det med A betecknade mmådet. 

Yttranden 
Ärendet har enligt PBL:s 9 kap. 25 §,kommunicerats med närliggande 
boende utmed Spovvägen och Andvägen som har haft synpunkter enligt 
nedan: 

Boende på gemensamt inkommit med följande 
synpunkter: De anser att inte informerat tillräckligt om det 
aktuella grönområdet som idag är obebyggt och nyttjas av närboende och 
elever på Västerängsskolan. Vidare nämner man att det finns femlämningar 
i närheten som kan hotas av föreslagen byggnation. De är oroliga för att 
trafiken ska öka i området och menar att det finns bättre fårutsättningar för 
ett äldreboende som komplement för det som redan finns vid Dalängen. 
slutligen önskas mer tid för att argumentera ytterligare i ärendet. Shivelsen 
är signerad av boende på ovanstående adressplatser. 

Kommentar 
Det är begripligt att bebyggande av nuvarande ängsmark uppfattas negativt 
av närboende som ser ängen som en grönyta och tillgång för reheation. 
Eftersom ett bebyggande inte tidigare varit aktuellt har byggrätten för A
ändamål ändå funnits där sen planen fastställdes 1971. Den enda ökningen 
av biltrafik torde utgöras av personal, viss varutranspmi och besökande till 
äldreboende och försumbar jämfört med den boende- och skoltrafik som 
idag belastar vägarna i området. Vad gäller kravet på mer tid för 
argumentation så uppstår nästa tillfålle när bygglovet ska avgöras. Eventuell 
förekomst av fornlämningar ska beaktas innan bygglov lä1m1as. 
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2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Boende på gemensamt lämnat följande 
synpunkter: De hänvisar upad översiktsplan för Bålsta tätort" 
(FÖP) som de menar beskliver hur viktigt det är att bevara miljöema för 
natur och rekreation. De boende hänvisar till områdets flitiga användning 
för flera olika aktiviteter och ålderskategorier och menar att en förtätning 
uppfattas som ett kraftigt ingrepp i boendemiljön. De motsätter sig också att 
kommunen överväger att fi·ångå gällande detaljplan K20. 

Samtidigt önskas svar på en rad konkreta frågor som tiden för det 
tidsbegränsade lovet, hur och när återställande efter rivning genomfors, var 
det permanenta äldreboendet planeras samt protokollsutdrag från nämndens 
beslut i ärendet. Slaive]sen är signerad av boende på ovanstående 
adressp latser. 

Bygg- och miljöforvattningens kommentar 
Vad gäller riktlinjerna i FÖP får Bålsta tätmt är de i fårsta hand avsedda för 
områden utanför detaljplanelagt område där detta område markerats som ett 
av flera boendeområden. En fastställd byggnadsplan har samma status som 
en Jaga kraft vum1en detaljplan enligt Plan- och bygglagens övergångsregler. 

Bygg- och miljöförvaltningens sammanfattande bedömning 
För hela området Dalängen-Västerängen finns stora sammanhängande och 
öppna gräsytor som idag ägs, fårvaltas och underhålls av kommw1ens 
parkfårvaltning. I det perspektivet är den aktuella A-tomtens storlek liten 
och en bebyggelse bedörns inte närmwärt fårsämra tillgången på öppna 
gräsytor i sytmerhet som inga anläggningar i form av lekplatser, gång- och 
cykelvägar finns på platsen. Intresse och anspråk för att utveckla nuvarande 
användning av marken har inte utvecklats genom åren mer än till viss del får 
barns behov av lek- och spel ytor. 

För den begränsade yta av drygt halva A-tomtens yta som skulle tas i 
anspråk för det aktuella äldreboendet på kommunens mark finns i nuläget 
därfår inte behov av någon kompensation i form av alternativ mark eller 
anläggningar. 

Möjligheten att använda marken på ett mer effektivt och hållbart sätt får 
boende och andra aktiviteter avser kommunen pröva med en ändring av 
gällande plan. Inför ett nytt planarbete ses de boende i området som en 
värdefull resurs och en dialog om områdets framtida användning kommer 
att bli nödvändig får det fortsatta arbetet. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL, innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbötjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får åtgärden söks 
inom två år efter att beslutet om fårhandsbesked vunnit laga kraft. 
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2015-1 1-03 

Sökande uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre veckor från 
och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att kontrollera med 
byggavdelningen om någon överklagan lämnats in. 

Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-10-23 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsenheten. 
~ickas till fasti 
----samt 

mottagningsbevis och överklagandehänvisning. 
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2015-11-03 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 142 Dnr 2015/00055 

Värsta 3:1, Bygglov för en bostadshus 

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. 

Tekniskt samråd hävs i detta ärende. 
För att få genomfora åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Byggherren måste komma in med infmmation om kontrollansvarig innan 
byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 33 153 h i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar sonz ingår i beslutet 

Ansökan 2015-01-22 

situationsplan 2015-01-22 

Planritningar 2015-01-22 

Fasadritning A-F01 2015-01-22 

Fasadritning A-F02 2015-01-22 

sektionsritning 2015-01-22 

Garageritning 2015-01-22 

Tillstånd att inrätta avloppsanordning 2015-10-16 

Skäl till beslut 
I översiktplanen står det att kultmmiljölandskapet i Häggeby socken ska 
bevaras och skyddas från störande exploatering men att enstaka hus kan 
tillåtas tillkomma. 

Fastigheten Värsta 3: l är redan avstyckad tillsammans med sex andra 
tomter med syftet att uppfora enbostadshus. Fyra av tomterna har sedan dess 
blivit bebyggda och två av tomterna har stått obebyggda. 

A v loppsfrågan är utredd och miljöavdelningen har lämnat tillstånd att 
imätta enskilt avlopp. Kollektivtrafik finns i närområdet. 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Byggnaderna kommer att uppforas i traditionell stil med träpanel och 
takpannor och låg byggnadshöj d. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är positiv får området 
då tomten redan är avstyckad och länge stått obebyggd och foreslår bygg
och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 §plan- och 
bygglagen. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
-Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen. 
-Tekniskt samråd luävs med stöd av l O kap. 14 § plan- och bygg lagen. 
-Kravet på kontrollansvarig stöds av 1 O kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 
Ärendet avser uppforande av ett enbostadshus med fiistående garage på en 
sedan tidigare avstyckad tomt avsedd for en utanfor 
detaljplanerat område. Ägaren till .~.u.,,u5u ...... u, 

har inkommit med en ansökan om att få uppfora ett enbostadshus med 
fristående garage på en sedan tidigare avstyckad tomt, utanfor detaljplanerat 
område. Fastigheten ligger cirka 300 meter norr om vägkorsningen 
Sigtunavägen!Skoldostervägen i Häggeby socken ca l O lan norr om Bålsta 
tätoli. 

Fastigheten ingår i en bybildning från 1988 då det styckades av sex stycken 
tomter i en länga med syfte att bygga enbostadshus på. Fyra av tomterna är 
idag bebyggda medenbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 
Två tomter är obebyggda. 

Från fastigheten är det cirka l kilometer ti ll närmaste kollektivtrafik och 
avloppsfrågan är utredd av miljöavdelningen på bygg- och 
milj ö forval tningen. 

Sökande vill ha ett klassiskt träpanelshus om 157 kvadratmeter i ett plan 
med betongpannor som takbeläggning samt ett garage om 54,5 
kvadratmeter. Övrig utfornming, omfattning och placeting är redovisade på 
handlingar som ingår i beslutet. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanfor planlagt 
område. Fastigheten ligger inom Häggeby socken och är sedan tidigare 
(1988) avstyckad får bostadsändamål men obebyggd. 

I översiktsplanen finns mål uppsatta får kultunniljövården inom områden 
med stora kulturmiljövärden där Häggeby socken ingår. De lyder: 

"Områdets värde får kulturmiljö är betydande och skall bevaras. Det mycket 
speciella kulturmiljölandskapet skall så långt det är möjligt bevaras och 
skyddas från störande exploatering. Enstaka hus kan tillåtas tillkomma." 
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Bygg- och miljönämnden 

Ett fletial fornmimlen films utpekade i mmådet runt fastigheten. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfålle 
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygg lagen). Ägare av -
-sam~ar bedömts vara berörda. 

JUSTERARE 

Inga synpunkter har inkommit från berörda grmmar. 

Förslaget har skickats till Länsstyrelsen då utpekade fornminnen finns i 
området på Länsstyrelsen svarar att: Länsstyrelsen 
instämmer i tidigare beslut (från 1987 i samband med avstyckningen) och 
har ingen erinran mot föreslagen nybyggnad under forutsättning att angivna 
forsiktighetsåtgärder respekteras. 

Upplysningar 
Om fornlämning påträffas inom fastigheten ska detta omgående anmälas till 
Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala Län. Enligt 
Kulturmiljölagen är det straffbart att på egen hand röra, påverka eller skada 
fornlämning. 

Åtgärden får inte påbötjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
stmibesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

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

I detta ärende krävs utstalming och lägeskontrolL 

Faktura skickas separat. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem åt från den 
dag då beslutet vann laga kraft. 

Sökande/byggherren 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 
ink011m1it. Se också bifogad besvärshänvisning. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänstesluivelse, 2015-10-23 
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Beslutet skickas till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Sökanden med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 143 Dnr 2015/00056 

Bi sta 16:1, Strandskyddsdispens för 
båtupptagningsramp och brygga 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges for upptagningsramp och brygga på fastigheten 
Bista 16: l vid Mälaren i enlighet med kmia, se Bilaga l. Beslutet fattas med 
stöd av 7 kap. 18 b § miljöballcen. 

2. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4895 k:t i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Området ska vara allmänt tillgängligt och får inte inhägnas. 

Kommunens Miljöavdelning har i en särskild miljöriskbedömning 2015-10-
12 beslutat att forbjuda markarbeten inom visst område som marleerats i 
katia, bilaga 2. 

Enligt Länsstyrelsens beslut 2015 -06-04 efter anmälan om vattenverksamhet 
ska grumlande arbeten i vatten inte ske under tiden l april- 30 juni. Arbetet 
ska vara fårdigt senast den 2018-06-04 och utfåras i enlighet med ansökan. 

Handlingar som tillhör beslutet 

Ansökan 
Översiktskarta i skala l : l O 000 
01iofotokmia i skala l :3000 
situationsplan i skala l :500 
Planritning i skala l: l 00 

Skäl till beslutet 

2015-02-02 
2015-02-02 
2015-02-02 
2015-02-02 
2015-02-02 

Som särskilda skäl har godtagits att det är en anläggning som behöver ligga 
vid vatten och att behovet inte kan tillgodoses utanfor strandskyddat 
område. Det aktuella mmådet har under lång tid utgjort en del av ett 
inhägnat fabriksområde och har därmed inte varit tillgängligt for rörligt 
friluftsliv. 

Landområdet är av begränsat intresse for det rörliga friluftslivet och har inga 
höga naturvärden. De särskilda skälen i miljöbalkens 7 kap 18 § b och c 
bedöms vara uppfyllda och syftet med strandskyddet vara tillgodosett. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

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

Den fåreslagna åtgärden tillhör den rad av åtgärder som enligt 7 kap 15 § 
miljöbalken är fårbjudna inom strandskyddat område. 

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

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

Sammanfattning 
Ärendet avser anläggande av en upptagningsramp får stöne fritidsbåtar med 
tillhörande uppställningsytor med vinterfårvm·ing och service på fåre detta 
St Eriks fabriksområde i Bista. Bista Mälarstad avser att som ägare till Bista 
16:1 inom delar av St Eriks fabriksmmåde ca 3 km söder om Bålsta 
Centrum starta en verksamhet får att erbjuda upptagning, vinterservice och 
få1-varing av större motorbåtar som en kommersiell verksamhet i anslutning 
till Mälarens vatten. Bis ta Mälm·stad har tidigare ansökt om och 2013-11-05 
beviljats dispens från strandskyddet för transpmtväg och ytor får 
uppställning av båtar inom sarmna område. 

Det aktuella området utgörs av delvis naturmark i form av öppen 
gräsbevuxen mark, hårdgjorda ytor och fyllnadsmassor av industrideponi. 
Miljöavdelningen har i särskilt ärende utrett den sökta åtgärdens eventuella 
påverkan av den nedlagda cementindustrideponin som en miljörisk
bedömning och i beslut 2015-10-12 angett begränsningar får markarbeten i 
området. 

Förslag till upptagningsramp med brygga har anmälts som vattenverksamhet 
och tillstyrkts i beslut 2015-06-04 av Länsstyrelsen i Uppsala. Ärendet om 
dispens får denna del av projektet hanteras därför i detta beslut. 

Förutsättningar 
Hela det f d så kallade St Eriks fabriksområde ligger utanför detaljplan men 
omfattas av strandskydd med 300 meter på land och 1 00 meter i vatten. 

Eftersom delar av projektet krävde anmälan om vattenverksamhet valde 
sökanden att dela upp ansölmingen i två separata delar. Dispens från 
strandskyddet får transportväg och ytor får uppstäl1ning av båtar lämnades 
av Bygg- och miljönämnden i beslut 2015-05-05. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

25(32) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-03 
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JUSTERARE 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Länsstyrelsens beslut 
bör inväntas innan några åtgärder vidtas. 

I Länsstyrelsens beslut 2015-06-04 efter anmälan om vattenverksamhet har 
visst fårsiktighetsmått förelagts. Detta är att grumlande arbeten i vatten inte 
får ske under tiden l april- 30 juni. Arbetet ska vara fårdigt senast den 
20 18-06-04 och utfåras i enlighet med ansökan. 

Åtgärden laäver bygglov, det ilmebär att du inte får börja bygga fånän du 
har fått ett maridov/bygglov och ett startbesked. Bygglovet hanteras i 
separat beslut. 

Faktura på avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-10-23 

Beslutet skickas till: 
Sökanden med mottagningsbevis samt överklagandehänvisning 

Kopia av beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala Län 
Miljöavdeh1ingen i Håbo kommun. 
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JUSTERARE 

§ 144 Dnr 2015/00057 

Nyckel by 1:7, Sandhamnsvägen 2, 
Strandskyddsdispens för nybyggnad avenbostadshus 
och bastu 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges får nybyggnad av enbostadshus och brygga på 
fastigheten Nyckelby l :7 vid Mälaren i enlighet med inlämnade handlingar 
och situationsplan enligt bilaga l. 

2. Ansökan om dispens för bastubyggnad avslås. 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

3. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 895 la i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Den yta som får tas i anspråk får användningen boende framgår av 
tomtplatsavgränsning beslutad 2013-11-05 och som är markerad med 
streckprickad linje på bifogad tomtplatskarta enligt bilaga l. 

Tomtplatsens avgränsning ska markeras med staket, mur eller häck Nya 
byggnader ska utfOras med träfasader i falmöd slamfårg. Villkor får nya 
byggnaders utformning och övriga åtgärder kommer att preciseras i 
fårhandsbesked om bygglov. 

Bryggan får vara max12meter lång rälmat från strandkanten och 2,5 meter 
bred. Bryggan ska hållas fii från byggnader och utemöbler och annat som 
kan ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av anslutande 
vattenområde. Bryggan ska vara allemansrättsligt tillgänglig. 

Befmtlig vegetation inom strandområdet ska bevaras. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan 2015-05-25 
situationsplan 2015-05-25 
Planritningar 2015-05-25 
Bryggamed bastu 2015-05-25 
Fasadritningar 2015-05-25 
seletioner 2015-05-25 
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JUSTERARE 

Skäl till beslut 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalkens 7 kap 13,14 §§från strandlinjen med 
300 m på land och l 00 m i vatten. Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat 
område samt omfattas ej av områdesbestämmelser. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är möjlig och 
som särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 §c punkt l, och 
godtar att området redan är ianspråktaget som boplats och föreslår bygg
och miljönämnden att fatta beslut om dispens får åtgärderna. 

Den föreslagna bastuns placering och utformning bedöms ha en 
privatiserande och får allmänheten avhållande inverkan på bryggan enligt 7 
kap, 15 § miljöbalken så att en dispens från strandskyddet enligt samma 
kapitel 18 § inte kan beviljas för denna byggnad. Bryggan ligger utanfår 
tomplatsavgränsingens område. 

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

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

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

Sammanfattning 
Ärendet avser rivning av befintlig torpstuga och uppförande av ett nytt betydligt 
större bostadshus inom en i tidigare beslut avgränsad tomtplats med ny brygga och 
tillhörande bastubyggnad. Robert Tiblom har som ägare till fastigheten Nyckelby ' 
l :7 vid Mälaren får samma boplats i Tillståndsnätm1dens beslut 2013-1 1-05, 
beviljats dispens från strandskyddet får rivning och nybyggnad av bostadshus, 
ombyggnad av befintlig brygga och anslutning till befintlig brulmingsväg från 
nordost. Beslutet omfattade även en tomtplatsavgränsning i en till beslutet hörande 
karta. 

När nu ansökan om nybyggnad av ett nytt bostadshus kommit in avser detta 
en byggnad som är tre gånger större än befintligt bostadshus som 
tillsammans med föreslagen ombyggnad av ladan pekar på en mman och 
mer intensivt, permanent boende eller verksamhet än vad som normalt 
uppfattas som fritidsboende. Den delvis fårändrade funktionen och 
projektets omfattning bedöms laäva beslut om ny dispens från 
sh·andskyddet får boende och förenas med nya villkor. 

Platsen har använts som boställe sedan 1800-talets senare hälft och fram till 
1970-talet då det omvandlades till fritidsbostad. Byggnaden har sedan dess 
varit uthyrt till fritidsboende. Området med marken närmast byggnaderna 
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och mellan byggnaderna och vattnet är sedan 1800-talet ianspråktagen får 
bostadsändamåL Befintlig torpbyggnad finns beskriven i kommunens 
kulturmiljöprogram och är där markerad med grönt som betyder att 
byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde med följande 
värdebeslaivning. 

Sandhamn har ett kultm- och arkitekturhistoriskt värde då det är ett 
välbevarat torp, som tydligt visar hur en torpmiljö med sitt månghussystem 
såg ut under andra hälften av 1800-talet. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets, bodens och källarbodens tii1U11erstommar och stengrunder 
liksom de äldre fånster som finns bevarade, den röda slamfårgen och 
lertegeltaket på källarboden. Det är betydelsefullt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 

Samtidigt söks om fårhandsbesked om bygglov för samma projekt med nytt 
enbostadshus och ombyggnad av lada till kontor. Ur strandskyddssynpunkt 
har det betydelse att nya byggnader anpassas tilllandskapets 
kulturhistoriska förutsättningar enligt ovan får att inte skapa en 
dominerande och onödigt avhållande effekt får den aBemansrättsliga 
tillgängligheten. Att området omfattas av riksintresse får rörligt friluftsliv 
och turism förstärker leravet på en anpassad utformning och storlek. Villkor 
för storlek och utformning kornmer att hanteras i ärendet om 
förhandsbesked. 

Planförutsättningar 
Den föreslagna tomtplatsen ligger utanfor område med detaljplan och 
sammanhållen bebyggelse. 

För detmadelav fastigheten Nyckelby 1:7, Sandhamnstorpet, gäller 
strandskydd 300 meter på land och l 00 meter i vatten. Fastigheten omfattas 
även av riksintresse får Mälaren med öar och stränder avseende rörligt 
friluftsliv och turism. 

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

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därfår avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 
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Arbete i vatten kan också kräva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt 
tillstånd för vattenverksamhet Kontakta därfår Länsstyrelsen om du ska 
utfåra åtgärder i vattenområden. 

Det krävs fårhandsbesked och bygglov får åtgärden. Det innebär att du inte 
får börja bygga förrän du har fått ett bygglov och ett startbesked. Bygglovet 
hanteras i separat beslut. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, 2015-10-23 

Beslutet skickas till: 
Sökande med mottagningsbevis samt överklagandehänvisning. 

Kopia av beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala Län 
Miljöavdelningen i Håbo kommun. 

Kungörelse 
Post och Inrikes - Tidningar 
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§ 145 Dnr 2015/00058 

Information 2015 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och Miljönämnden noterar informationen 

Sammanfattning 

Styrning och Ledning 

- infmmerar om styrning och ledning. Ny modell får 2016 och ökat 
fokus på Grunduppdmget/kärnverksamheten. Vi måste skapa en plattform 
av kunskap får att kum1a leverera vettiga beslut vilket gör att det är viktigt 
att mäta rätt saker får att få bra underlag och kunna fatta rätt beslut. 

Omorganisation Bygg och Miljöförvaltningen 

•••••••• infonnerar om organisationsfårändring Bygg och 

JUSTERARE 

Milj ö fårval tningen. 

Plan och utvecklingsavdelningen kommer att ingå i Bygg och 
Miljöfårvaltningen. Detta ger fler samordningsfårdelar då Bygg och Miljö, 
och Plan och Utveclding jobbar med lilmande frågor såsom fysisk planeting, 
natur/vattenvård, strandskydd med mer. Effektivt utnyttjande av 
kompetenser stärker organisationen, stuprör blir hängrätma. 

Omorganisationen innebär att budget och personalansvar får Plan och 
Utvecklingsavdelningen kommer att finnas under Bygg och Miljönämnden. 

Frågor om fysisk planering övergripande strategiska planer och program 
samt investerings och exploateringsbudget kommer att hanteras under 
Kommunstyrelsen. 

För att detta ska gå att genomfåra måste Plan och Utvecklingschef och 
Bygglovchef återbesättas, övergripande administrativ resurs tillsättas, ny 
projektleda1·e får Bålsta Centrum behövs och arbetsplatserna behöver 
utökas. 

Förslag om omorganisation ska till Kommunstyrelsen 23:e november efter 
samverkan och riskanalys . 

Andrad användning av lokal 
Beslut kommer att fattas om ändrad användning av lokal fOr idrottsändamål, 
tillfälligt lov under 5 år för fastigheten Bålsta 3:374. 

Planerför nytt särsldlt boende ( .A'ldreboende J i Bcl.lsta 
Tillfälligt lov planeras får äldreboende mellan Västerängsskolan och 
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Västerängen 2. SamTåd har skett med boende, synpunkter har kommit in. 
Framtida planen är att skapa detaljplan får ett permanent lov. 

Planer för nytt HBV-hem i Bellsta 
Nytt HBV -hem planeras i centrala Bålsta för ensamkommande flyktingbam. 
Samrådsmöte har hållits med boende i närområdet. Viss ombyggnation 
krävs. 

Digital kallelse för nämnden 
Kommunstyrelsen får idag sina sammanträdeshandlingar digitalt. Det fim1s 
planer på att utöka utskick av digitala handlingar till Kommunfullmäktiges 
sammanträden in får nästa år. Ä ven nämndernas sanunanträdeshandlingar 
kommer börja skickas digitalt under 2016, vilket Bygg och Miljönämnden 
ställer sig positiva tilL 
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