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§ 127 

Upprop 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Upprop gjordes. Det konstateras att Kristian Leinonen och Daniel Pettersson 
inte är närvarande. Berith Sköld tjänstgör som ordinarie ledamot for Daniel 
Pettersson och Christian Nordberg tjänstgör som ordinarie for Kristian 
Leinonen. 
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§ 128 

Val av justerare, Förslag 

Bygg- och miljönämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Sven Erkert väljs till justerare. Justeringsdag bestäms till den 12 december. 
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§ 129 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Dagordningen fastställdes utan ändring. 
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§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Dnr 2017/00005 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fortecknas i protokoll per den 5 december 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 
närmastfoljande sammanträde. Anmälan sker genom en skriftlig 
sammanställning i form av delegationslistor och beslutshandling. Det är 
forst efter återrapportering till bygg- och miljönämnden besluten vinner laga 
kraft. 

Sammanställning över de/egationsbeslut, 2017-10-16 -- 2017-11-19: 
Bygglovsärenden 
Antal delegationsbeslut 81 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 74 stycken. 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 13 stycken. 

Belopp: 161 834 kronor* 

Antal delvis bifall: l stycken 

Antal avslag: l stycken 

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

Antal avskrivna ärenden: 2 stycken 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Delegationslista bygglov 
- Delegationslista miljö 
- Delegationslista bostadsanpassning 
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§ 131 Dnr 2017/00006 

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna 
handlingar som presenteras på nämnden den 5 december 2017. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse 
för perioden 16 oktober- 19 november 2017. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-16 
Överklagande ~hands besked för nybyggnad av ett 
enbostadshus,....__ 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Motivering 
Fasti · gger inom ett område med stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse. finns om att planlägga området med ett 20-
tal tomter. Sex förhandsbesked förenbostadshus har beviljats i området 
under den senast fem-sex åren och det finns ytterligare ansökningar om 
förhandsbesked inlämnade. Länsstyrelsen instämmer i de bedömningar och 
slutsatser som anges i motiveringen. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-16 
Överld d b l ft o l · fyra stycken sammanbyggda • • • • - -- -
radhus 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandena. 
Motivering 
Inga bestämmelser i byggnaders färgsättning anges i detaljplanen. Enligt 
Länsstyrelsens mening kan den tänlcta färgsättningen inte förväntas inverka 
på landskapsbilden eller natur- och kulturvärden på platsen på ett sådant sätt 
att hinder mot bygglovet föreligger. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-19 
Överklagande av · ·· om förhandsbesked för tillbyggnad 
av altan och tak över altan, 
Beslut 
Länsstyrelsen upphäver på formella grunder beslutet och visar ärendet åter 
till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning. 
Motivering 
Sökande har lämnat in en ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av 
altan och tak över altan. Bygg- och miljönämnden har avvisat en ansökan 
om bygglov för sökta åtgärder. Vad som krävs för att en ansökan ska anses 
komplett skiljer sig åt i inte ringa mån mellan ansökan om bygglov och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Bygg- och miljönämnden 

ansökan om fårhandsbesked. En kompletterande utredning avseende vad 
ansökan avser krävs. 

Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2017-10-25 
fåreläggande om att stoppa anläggningsarbete som strider mot 
strandskyddet samt återställande av brygga och strandlinje, 
Domslut 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Domskäl 
Mark- och miljödomstolen finner att det funnits fog får nämndens 
fåreläggande om att avbryta anläggningsarbetena, återställa bryggan och 
strandlinjen samt fårena fåreläggande med vite. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-27 
Dispens från strandskydd får uppfårande av bostadshus, Skadevi l :2, 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva bygg- och miljönämndens beslut om 
strandskyddsdispens. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-25 
Bestridande av faktura avseende bygglovavgift innan bygglovfråga prövats 
av nämnden. 
Beslut 
Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 
Motivering 
A v överklagandet framgår det inte är avgiftens storlek eller rätt att ta ut 
avgift utan att avgiften inte kommer att betalas fårrän efter nämndens möte. 
Eftersom detta datum passerats anses inte ärendet aktuellt längre. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-25 
Överidagande av be- lut att bevil" a lacering av in- och utfart får 
fastighetsägaren till har tolkats som att bygglov får 
nybyggnad av 15 flerbostadshus med lägenheter överldagats. 
Beslut 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 
Motivering 
Den aktuella in- och utfarten strider ej mot reglerna i gällande detaljplan. 
Det har inte stadgats något om in- och utfart i beslut om bygglov, det finns 
heller inget annat överklagningsbart beslut om in- och utfart. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-10-27 
Strandskyddsdispens får anläggande av våtmark, Rölunda l: 13. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva nämndens beslut om 
strandskyddsdispens. 

Kommunfullmäktige, 2017-10-30 
Riktlinjer får sponsring för att underlätta bedömningen och hanteringen 
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både när Håbo kommun ger och får sponsring har tagits fram enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2016-09-29 § 97. 

Kommunfullmäktige, 2017-10-30 
Delårsbokslut 2017. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
årligen upprätta minst en delårsrapport får verksamheten från 
räkenskapsårets bö:tj an. 
Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen får helåret. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-11-03 
Tillstånd till ingrepp i anslutning till fornlämningarna RAÄ 94: l och 422, 
Övergrans socken, segersta l :8. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1998:950) 
KML att lämna tillstånd till intrång i fornlämningsområde till Övergran 94: l 
samt i anslutning till Övergran 422 får fåryngringsåtgärder, med villkor. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-11-06 
• - • • l • l~-.. av beslut om bygglov for uppfårande av flerbostadshus, 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Motivering 
Eftersom den tänkta byggnaden inte kan anses strida mot gällande 
byggnadsplan är bygg- och miljönämnden inte skyldig att underrätta de som 
avses i 5 kap 11 § fårsta stycket 2 och 3 PBL, ansökningen och bereda dem 
tillfälle att yttra sig innan bygglov meddelas. Nämndens handläggning har 
uppfyllt kraven i lagrum. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-11-10 
Remiss, överklagande av beslut om miljösanlctionsavgift,
Länsstyrelsen önskar att bygg- och miljönämnden närmare utvecklar hur 
man resonerat när det gäller lämpligheten av den tillståndsgivna 
avloppsanläggningen. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017-11-10 
av bygglov får ändrad användning från snickeri till butik, 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 
Motivering 
Eftersom den ändrade användningen till butik och kontor inte kan anses 
strida mot gällande detaljplan är bygg- och miljönämnden inte skyldig att 
underrätta de som avses i 5 kap 11 § fårsta stycket 2 och 3 PBL, om 
ansölmingen och bereda dem tillfälle att yttra sig innan bygglov meddelas. 
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Länsstyrelsen finner att nämndens handläggning uppfyllt kraven i sagda 
lagrum. 

Beslutsunderlag 

- Överklagningslista 
- Tjänsteskrivelse 
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§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Dnr 2017/00101 

Strandskyddsdispens för anläggning av trappstätta 
och grind samt flytbrygga, Övergrans-Sandvik 1:3 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Med stöd av 7 kap. 18 §punkt l, miljöbalken (1998:808), MB, ge dispens 
från gällande strandskydd for anläggning av en grind och trappstätta samt 
flytbrygga på fastighet Övergrans-Sandvik l :3. 

2. Den yta som rar tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad 
karta. 

3. Strandremsan mellan markerad gräns för tomtplats och vattenbryn utgör 
fri passage for allmänheten. 

4. Avgiften for handläggningen av ärendet är 4 928 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 2017-10-16 
- situationsplan 2017-10-16 
- Ritning trappstätta 2017-10-16 
- Ritning flytbrygga 2017-10-16 
- Områdeskarta 2017-11-02 

Skäl till beslut 

Strandskydd gäller enligt miljöbalkens 7 kap. 13, 14 §§från strandlinjen 
med 300meter på land och l 00 meter i vatten. Fastigheten ligger utanfor 
detaljplanerat område samt omfattas inte av områdesbestämmelser. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder är möjligt 
som särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 18 § c punkt l MB, att området 
som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse for strandskyddets syfte och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 7 kap. 18 §punkt l, 
miljöbalken (1998:808), MB och medge strandskyddsdispens. 

Kommunens bygg- och miljönämnd har enligt 7 kap. 18 b§ miljöbalken 
befogenhet att medge undantag från forbuden om särskilda skäl föreligger. 
Att tomten är ianspråktagen för boende är ett godtagbart sådant skäl. En 
tomtplats avgränsas enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
forutsättningarna for allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor for djur- och växtlivet på land och i vatten. 

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

- nya byggnader uppföras, 
- 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, 

- grävningsarbeten eller andra fårberedelsearbeten utfåras for byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

- åtgärder vidtas som väsentligt forändrar livsvillkoren for djur- och 
växtarter. 

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

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

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse for 
strandskyddets syften, 

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

- behövs for en anläggning som for sin funlction måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfor området, 

- behövs for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
tillgodoses inom området, 

- behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området eller 

- behöver tas i anspråk for att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

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

Ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens inlcom den 16 oktober 2017. Dispensen 
avser anläggning av trappstätta vid grind till Övergrans-Sandvik får att 
underlätta passage for allmänheten över elstängsel som omgärdar 
fastigheten for skydd mot inträngande vildsvin. Trappstättan möjliggör for 
allmänheten att få tillträde till strandlinjen inom fastigheten och 
strandskyddsområdet. Ansökan gäller även en grind som är öppningsbar 
samt självstängande som kompletteras med väl synlig skylt som visar hur 
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grinden på ett mycket enkelt sätt kan öppnas av allmänheten. Därtill inom 
tomtplatsavgränsningen ansöka om att anlägga en flytbrygga i betong med 
träöverdäckning. 

Fastigheten ligger cirka 7 kilometer nordväst om Bålsta tätort och gränsar 
till ett större sammanhängande och obebyggt naturområde med en stor 
population vildsvin. I området är det sedan länge ett problem med intrång av 
vildsvin i trädgårdar som orsakar problem i anlagda trädgårdar i form av 
uppgrävda gräsmattor och rabatter. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser 
och utanför sammanhållen bebyggelse men inom strandskyddsområde. 

För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
för Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och turism. 

Fastigheten är belägen vid Mälaren och genom fastigheten passerar en väg 
som sedan historisk tid varit öppen för allmänheten eftersom bostadshuset 
vid Sandviksvägen 15 för cirka 200 år sedan har haft en funktion som 
värdshus. Fastigheten har nyligen avstyckats från en större fastighet och 
omfattar i denna del två äldre bostadshus med tillhörande uthus på var sin 
sida av en äldre byväg. 

Upplysningar 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbötjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (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 därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-10-16 
- situationsplan, 2017 -l 0-16 
- Ritning trapp stätta, 2017-10-16 
- Ritning flyt brygga, 2017-10-16 
- Områdeskarta, 2017-11-02 
- Tjänsteskrivelse 
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Beslutet skickas till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Sökande, med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Milj öa v delningen 
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PUL-skydd

HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Dnr 2017/00086 

Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 
fritidshus, Frösunda 4:5 (Gåsholmsvägen 57) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Strandskyddsdispens ges får rivning och nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Frösunda 4:5 i enlighet med karta, se bilaga. Beslutet fattas 
med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, MB. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att tomtplats avser hela fastigheten i 
enlighet med 7 kap. 18 f§ MB. 

3. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 §plan- och bygglagen, PBL. 

4. Bygglov ges får nybyggnation av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen, PBL. 

5. Avgiften får handläggningen av: 
- strandskyddsdispensen är 4 928 kronor 
- rivningslovet är 4 480 kronor och 
- bygglovet är 18 O l O kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Totalsumman blir 27 418 kronor. 

6. --är: 

A villa Byggkonsult AB 
Storgatan 21 a 
753 31 Uppsala 

Villkor 
Den yta som får tas i anspråk får användningen framgår av den avgränsade 
tomtplatsen som är markerad med streckprickad linje på bifogad 
tomtplatskarta. 

Den befintliga byggnaden ska rivas innan den nya uppfårs. 

Befintlig vegetation inom strandområdet ska bevaras. 

Strandzonen ska hållas naturlig, det vill säga inte anläggas eller skötas på 
sätt som efterliknar karaktär av privat trädgård. Platsens växt- och djurliv 
ska fortsatt ha goda förutsättningar. 

Arbete i vatten såsom mudd1ing, vassröjning och byggande av bryggor kan 
kräva en anmälan till Länsstyrelsen om vatt~mverksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan om bygglov 
- Ansökan om strandskyddsdispens 
- Nybyggnadskarta 
- Plamitningar 
- Fasadritningar x 2 

Skäl till beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

2017-11-10 
2017-07-20 
2017-11-10 
2017-11-10 
2017-11-10 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att fårslagen åtgärd är möjlig och 
som särskilda skäl i enlighet med miljöbalkens 7 kap. 18 § c punkt l, godtar 
att platsen sedan länge är ianspråktagen som boplats och föreslår bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om dispens får åtgärderna. Enligt miljöbalken 
ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk 
som tomt med en så kallad tomtplatsavgränsning. 

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att nybyggnad av ett 
enbostadshus kan beviljas då kraven i 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda 
samtidigt beviljas rivningslov får befintlig byggnad enligt 9 kap. 34 PBL. 

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

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

- nya byggnader uppföras, 
- 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, 

- grävningsarbeten eller andra fårberedelsearbeten utfåras får byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 

- åtgärder vidtas som väsentligt fårändrar livsvillkoren får djur- och 
växtarter. 

Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap. 18 b§ miljöbalken befogenhet att 
medge undantag från fårbuden 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: 

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse får 
strandskyddets syften, 

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandli~en, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

- behövs får en anläggning som får sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfår området, 

- behövs får att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
tillgodoses inom området, 

- behöver tas i anspråk får att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området eller 

- behöver tas i anspråk får att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

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

Enligt plan och bygglagen 9 kap. 34 §ska rivningslov ges får en åtgärd som 
avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsfårbud i 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kultur-historiska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde. 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges får en åtgärd utanfår ett område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte 
fårutsätter planläggning och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 
kap. 

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

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

Sammanfattning 
En ansökan har inlcommit gällande rivning av befintligt bostadshus och 
nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan på samma plats. Befintliga 
bostadshuset är cirka 45 kvadratmeter och är byggt på 60-talet, det vill säga 
innan strandskyddslagstiftningen infördes. Det nya bostadshuset kommer att 
ha en byggnadsarea på l O l kvadratmeter. Byggnadshöj den kommer att vara 
3,1 meter och taklutningen är 23 grader. Kulören på bostadshuset kommer 
att vara faluröd med vita foder och takbeläggningen kommer att vara svarta 
betongparular. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat område och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser men inom sammanhållen bebyggelse och 
strandskyddsområde. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Yttranden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Förslaget har skickats till grannar för synpunkter. Inget yttrande har 
inkommit. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 43 § PBL 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 laaft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Enligt 7 kap. 18 h § MB upphör dispens från strandskyddet att gälla om 
åtgärden inte har påbötjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från dagen då dispensbeslutet vann laga laaft. 

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 därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Arbete i vatten kan också laäva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt 
tillstånd för vattenverksamhet Kontakta därför Länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 
ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens 
görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. 
Sökanden uppmanas att själv informera grannar m. fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

Tekniskt samråd laävs i detta ärende. Kallelse till samråd skickas ut av 
byggnadsinspektör. 

Åtgärden får inte påhöljas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett 
startbesked. l O kap. 3 § PBL 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked meddelas, l O kap. 4 § P BL. 

Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut, 11 kap 51 § PBL. 

Bygglovet upphöra att gälla om åtgärderna inte påbötjats inom två år, 9 kap. 
43 § PBL. 

Om åtgärden har påbötjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga laaft. 9 kap. 43 § PBL. 

sökanden/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är tre 
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HABO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

veckor från och med berörda tagit del av beslutet om bygglov. Det är 
lämpligt att kontrollera med byggavdelningen om någon överidagan 
inkommit. 

Faktura avseende avgiften kornmer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Ansökan om bygglov, 2017-11-10 
- Ansökan om strandskyddsdispens, 2017-07-20 
- Nybyggnadskarta, 2017-11-1 O 
- Planritningar, 2017-11-1 O 
- Fasadritningar x 2, 2017-11-10 

Beslutet skickas till: 
Sökande med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
- Länsstyrelsen i Uppsala län 

7 51 86 Uppsala 
- Miljöavdelningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Dnr 2017/00096 

Strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad, Finnstaholm 1 :2 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . Strandskyddsdispens ges får en komplementbyggnad i enlighet med 
situationsplanen. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

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

3. Strandremsan mellan markerad gräns får tomtplats och vattenbryn utgör 
fri passage får allmänheten. 

4. Avgiften får handläggningen av ärendet är 4 928 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Tomtplatsavgränsning 

Skäl till beslut 

2017-09-19 
2017-10-31 
2017-11-17 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att aktuellt område har tagits i bruk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse får strandskyddets syften 17 kap. 
18c§ l pkt MB. Förvaltningen fareslår därfår att bygg- och miljönämnden 
lämnar dispens gällande strandskydd enligt 7 kap 18 b§ MB då särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c l pkt MB föreligger. 

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 
fårutsättningarna får allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor får 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 fårberedelsearbeten utfåras får byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i pkt l och 2 eller 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

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 rar 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. 

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

Sammanfattning 

En ansökan om dispens från strandskyddet inkom 2017-09-19 för 
nybyggnad av ett växthus. Från början ville sökanden ha en paviljong med 
kraftigare konstruktion på platsen. Sökanden har under prövningens gång 
ändrat sig och vill nu ha ett växthus på platsen. Växthuset kommer att bli 
ungefår 25 kvadratmeter. Idag är det inte klart om exakt utformning på 
växthuset. Det är något som redovisas när ansökan om bygglov skickas in. 
Sökanden vill dock att vi behandlar ansökan om strandskyddet i första hand. 
I Finnstaholm återfinns ett värdefullt landskapssammanhang med ett öppet 
odlingslandskap som sluttar ned mot viken Bondlaoken. Det är viktigt att 
det öppna landskapet värnas. Förtätning bör undvikas och eventuell ny 
bebyggelse bör förläggas intill befintlig och anpassas i gestaltning och 
material- och kulörvaL 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
För fastigheten gäller strandskydd. Fastigheten omfattas även av riksintresse 
för Mälaren med öar och stränder avseende rörligt friluftsliv och turism. 
Strandskyddet är utökat och sträcker sig 300 meter på land och ut över 
vattnet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

En1igt 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 
kraft (7 kap. 18 h§ rniljöbalken). 

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 ändarnål att tillvarata frilufts- , naturskydds- och 
rniljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därfor avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 

Arbete i vatten kan också kräva anmälan tilllänsstyrelsen alternativt 
tillstånd för vattenverksamhet Kontakta därfor Länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 
ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens 
görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestärnrnelsema. 
sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar 
med fler som kan beröras av åtgärden. 

Det krävs anmälan för åtgärden. Det innebär att du inte får börja bygga 
förrän du har fått ett startbesked. Anmälan hanteras i separat beslut. 

Faktura avseende avgiften kornmer att skickas separat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Ansökan, 2017-09-19 
- situationsplan, 2017-10-31 
- Tomtplatsavgränsning, 2017-11-17 

Beslutet skickas till: 

Sökande med mottagningsbevis och överldagandehänvisning 

Kopia av beslut till 
- Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala 
- Miljöavdelningen 
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PUL-skydd

HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

D nr 2017/00102 

F ö rh 
altan 

för tillbyggnad, altan och tak över 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL kan ej medges får den sökta åtgärden (tillbyggnad, altan och 
altantak) på fastigheten då det bedöms strida mot gällande detaljplan 
och avvikelsen inte kan bedömas som liten enligt 9 kap 31 b § PBL. 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Fasadritning 

Skäl till beslut 

2017-03-27 
2017-03-27 
2017-03-27 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Bygg- och 
miljöförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot gällande detaljplan och 
avvikelsen inte kan bedömas som liten enligt 9 kap 31 b § P BL. Åtgärden 
bedöms strida mot gällande detaljplan avseende antal våningar och tillåten 
byggnadshöj d. 

Ärendet 
En ansökan om fårhandsbesked har inkommit. Ansökan avser en 
tillbyggnad, altan och altantak Fastigheten är idag 3760 kvadratmeter. Då 
ärendet avser ett fårhandsbesked har inga kompletteringar laävts in då det är 

åtgärden på platsen som utreds. Hade det däremot varit en fråga om bygglov 
hade kompletteringar varit nödvändiga då vissa inskickade handlingar var 
bristfälliga och saknade flera byggnader på fastigheten. 

För den aktuella fastigheten gäller enligt plankartan bestämmelserna B, F 
och I. Dessa beteckningar fårklaras i planbestämmelserna. § 6 i 
planbestämmelserna har rubriken "V ANINGSANT AL" och bestämmelsen 
anger att "på med I betecknat område får byggnad uppfåras med högst en 
våning.". 

Eftersom byggnadsplaner ska anses ha antagits med stöd av Äldre plan och 
bygglagen (1987 :10), ÄPBL, är också definitionerna avseende bland annat. 
vind och källare i 9 §fjärde stycket plan- och byggfårordningen (1987:383) 
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Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

tillämpliga vid tolkningen av en byggnadsplan, om inte själva planen 
innehåller någon avvikande definition. 

Av 9 §fjärde stycket ÄPBF framgår att: 
Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, 

om den enligt tredje stycket beräknade byggnadshöjden är mer än O, 7 meter 

högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och källare, om golvets 

översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens 

medelnivå invid byggnaden. 

Medelmarknivån på den aktuella åtgärden är räknad till1;6 meter. Då 
räknas källaren som en våning. Utformningsmässigt går det också att tolka 
det som två våningar. Även den tillåtna byggnadshöjden skulle överskridas.· 

på tillbyggnaden med nästan l meter. Beräkningsgrundande fasad är satt till 
fasaden mot söder då det är den fasad som markerar byggnaden mot 
allmänplatsmark, mot gatan. Fasaden på andra sidan är mot växtlighet och 

enstaka enbostadshus. 

I Mark och Miljööverdomstolens avgörande i mål m P 8789-12 skrev 
domstolen nedanstående avseende tollmingen av våningsbegrepp i planer 

som ska anses antagna med stöd av ÄPBL: l ~ . ' 

Begreppet våning definieras inte i ÄPBL, i ÄPBF eller på annat ställe i 

plan- och bygglagstiftningen. Vid tolkning av detaljplanens bestämmelse om 

antalet våningar har man enligt praxis tagit ledning av hur begreppet 

dejinieras i Terminologicentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994 och 

Svensk standard (nu gällande SS 21 054:2009). Mark och 

miljööverdomstolen konstaterar att a/duell tillbyggnad är ett utrymme som 

avgränsas med ytterväggar åt fyra sidor och uppåt av ett tak. Utgående från 

definitionerna i såväl TNC som Svensk standard är tillbyggnaden en våning. 

Eftersom tillbyggnaden därmed inte är en vind är 9 §fjärde stycket ÄPBF 
inte tillämplig. Begreppet våning är definierat på motsvarande sätt i den nu 
gällande plan- och byggförordningen (2011 :338). I nuvarande 
lagf01mulering är det inte heller möjligt att bygga tillbyggnaden. 

Förhandsbesked for åtgärden kan inte beviljas då förutsättningarna enligt 9 

kap 30-31 § inte kan uppfyllas. Åtgärden har även prövats mot 9 kap 31 b 
och c och inte heller dessa kan uppfyllas. 

På fastigheten finns idag också 4 stycken contaimar uppställda. 
Byggavdelningen har 2015-05-17 fått in en anmälan på dessa från grallllar. 
Tre platsbesök har gjorts av byggavdelningens inspektörer. De har, efter 
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utredning, kunnat konstatera att containrarna har stått där i mer än l O år. 
Enligt plan och bygglagen preskriberas olagliga byggnationer efter l O år. l O 
årsregeln återfinns i 2 § Preskriptionslagen (1981: 130). I plan- och 
bygglagen är det 5 år som är gällande när det avser byggsanktionsavgift 

Enligt gällande detaljplan for området får endast en huvudbyggnad och ett 
uthus eller garage uppföras, därmed kan ett lovföreläggande aldrig krävas 
här då bygglov sannolikt inte kan medges. Däremot måste bygg- och 
miljönämnden ta hänsyn till dessa vid framtida lovprövningar. 
Bygg- och miljönämnden får inte besluta att ta ut en byggsanktionsavgift 
om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfålle att yttra sig inom fem 
år efter överträdelsen. Preskriptionstiden ska rälmas från det överträdelsen 

begicks. 

Därmed gör bygg och miljöförvaltningen bedömningen att tillbyggnaden 

betraktas som två våningar och därmed inte är en liten avvikelse eller 
forenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 30 och 31 b och c §punkt l 

och2. 

Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen inom planlagt område. Detaljplanen Hagviken, 
plankod Kl8. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten endast får 
användas for bostadsändamåL Fastigheten får bebyggas endast med hus som 
uppfors fristående. Fastigheten får bebyggas med högst Y4 del av totalarean. 
En huvudbyggnad och ett uthus eller garage får uppforas i l våning. 
Byggnadshöjden får ej överstiga 4,5 meter. 

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 lämpligför sitt ändamål, ha en 

god form- och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

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 att en bygglovspliktig åtgärd utanför 

ett område med detaljplan kan tillåtas endast om den inte förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §. 

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

detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

överensstämmer med detaljplan och uppfotler de krav som följer av 2 och 8 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

27(37) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

kap. PBL. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Enligt 9 kap 31 b trots 30 §första stycket 2, 31 §l och 31 a§ 2 får bygglov 

ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

l. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändigför att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap 31 c§ ska efter det att genomförandetidenför en detaljplan har 

gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b §ges för en åtgärd som 

avviker från detaljplanen, om åtgärden 

l. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 18§ ska ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan 

tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 

kraft. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande för synpunkter. Inga synpunkter har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan, 2017-03-27 
situationsplan, 2017-03-27 

- Fasadritning, 2017-03-27 
- Tjänsteslaivelse 

Upplysningar 

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

Faktura skickas separat. 
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Sökande med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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-v och bygglov i efterhand för pumphus, 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Byggsanktionsavgiften for att påbörja byggnationen innan startbesked 
getts, fastställs till 70 112 kronor. 
Faktura for sanktionsavgiften skickas separat. 

2. Byggsanktionsavgiften for att påbörja rivningen innan startbesked getts, 
fastställs till 7 616 kronor. 
Faktura for sanktionsavgiften skickas separat. 

3. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påfors fastighetsägare Håbo Kommun 
( org. Nr 212000-0241) byggsanktionsav giften. 

4. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 §och lO kap. 23-24 §§ 
plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). 

5. Rivningslov och startbesked ges i efterhand med stöd av 9 kap. 34 och 
lO kap. 23-24 §§ PBL. 

6. A v giften for nybyggnad av pumphuset fastställs till 9 542 kronor i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

7. A v giften for rivning fastställs till 4 480 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet 
- Ansökan 2017-05-08 
- situationsplan 2017-09-26 och 2017-11-08 
- Planritningar 2017-05-09 
- Fasadritningar 2017-05-09 
- Kontrollplan 2017-05-08 

Skäl till beslut 

Enligt lO kap. 3 §punkt l PBL får en åtgärd inte påbörjas innan bygg- och 
miljönämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov. 

Bygg- och miljöfOrvaltningen bedömer att bygglov kan ges i efterhand och 
fareslår bygg- och miljönämnden att fatta beslut i enlighet med 9 kap. 31 § 
och 11 kap. 51 § PBL. 

Enligt Plan och byggforordningen (2011 :339) 9 kap 3 a§ får en 
byggsanktionsavgift, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. 
A v giften sätts ned till hälften då byggsanktionsavgiften inte står i rimlig 
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proportion till den överträdelse som skett. Byggsanktionsavgiften för att 
påbörja byggnationen utan startbesked är därför nedsatt till hälften. 

Ärendet 
En ansökan har inkommit gällande rivningslov av befintlig pumpstation 
samt bygglov för nybyggnad en ny pumpstation. Ansökan inkom 
2017-05-08. I avvaktan på komplettering kom information från sökande att 
det gamla pumphuset redan var rivet och den nya redan byggt. Detta var 
innan bygg- och rivningslov och startbesked meddelats. 

I vissa situationer ska eller får bygg- och miljönämnden sätta ned en 
byggsanktionsavgift trots att det skett en avgiftspliktig överträdelse. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd 
har påbörjats utan startbesked. Om den avgiftsskyldige när åtgärden 
påbörjades hade fått bygglov för åtgärden eller hade anmält åtgärden ska 
dock avgiften sättas ned till hälften. 

Det är viktigt att notera att en halvering ska ske för åtgärder som laäver 
bygglov men inte för åtgärder som laäver mark- eller rivningslov. 
Enligt Plan och byggförordningen (2011 :339) 9 kap 3 a§ får en 
byggsanktionsavgift, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. 
Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre all varlig art. 

Bedömningen i detta fall är att avgiften inte står i rimlig proportion med 
åtgärden då det avser en liten byggnad och det inte varit fara för någons liv 
och hälsa. Överträdelsen har heller inte skett uppsåtligen, därför kan 
avgiften sättas ned till hälften. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
riksintressen finns på fastigheten. En stor fornlämning finns på aktuell plats 
därför har ärendet remitterats till länsstyrelsen. Fastigheten omfattas av 
Kalmar socknen. 

Dagens landskapsbild karaktäriseras främst av de senaste decenniernas 
kraftiga expansion av Bålsta tätort. Stora villa- och radhusområden samt 
industriområden har vuxit upp på Kalmarlandet I samband med denna 
expansion har en del äldre bebyggelse försvunnit. Mitt i och omlcring 
tätortsbebyggelsen finns dock några äldre miljöer av kulturhistoriskt intresse 
bevarade. 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte 
förutsätter planläggning och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

31 (37) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

kap. i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

En1igt 9 kap. 34 §ska rivningslov ges for en åtgärd som avser en byggnad 
eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsforbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kultur-historiska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde. 

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

En1igt 8 kap l § PBL ska en byggnad vara lämplig for sitt ändamål, ha en 
god form- och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar for 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsformåga. 

En1igt 11 kap. 51 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-1 O kap. eller i 
foreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. eller mot en bestämmelse i en ED-forordning om 
krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift (byggsan1<tionsavgift) en1igt fåreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 12 §. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till sökande och länsstyrelsen for synpun1<ter. 

Följande synpunkter har inkommit: 
"Den planerade pumpstationen ligger inom ett område med torpbebyggelse 
(backstugetomt), (Håtuna 240). Länsstyrelsen bedömer inte objektet som 
fornlämning. Ni kan därför uppfora den planerade pumpstationen utan 
hinder enligt kulturmiljölagen." 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse 

Plnsökan, 2017-05-08 
situationsplan, 2017-09-26 och 2017-11-08 
Planritningar, 2017-05-09 
Fasadritningar, 2017-05-09 
Kontrollplan, 2017-05-08 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbötjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga luaft. 
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Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vunnit laga kraft så sker det på 
byggherrens egen risk. 

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

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden för överidagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen om någon överidagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 

Beslut skickas till 

Håbo Kommun, Plan- och exploatering med mottagningsbevis och 
överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Dnr 2017/00105 

Dispens från föreskrifterna för Granåsens 
naturreservat för uppsättande av staket 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Meddela Bålsta Skidklubb (organisationsnummer: 802458-9627) dispens 
från föreskrifterna får Granåsens naturreservat får att anlägga staket. 

Villkor 
- staketet ska vara placerat enligt ritning i bilaga A. 
- staketet får inte överskrida l meter i höjd. 
- Öppning enligt bilaga A ska tas upp när det inte är skidsäsong. 
- Utformning av staketet ska vara enligt bilaga B. 

Lagstöd 
7 kap 7 §och 16 kap 2 § miljöbalken. 

Skäl till beslut 
Övergripande ser bygg- och miljöförvaltningen anläggning av ett staket 
enligt bilaga A och B som ett relativt litet ingrepp i reservatet om villkoren 
följs. Staketet syftar till att skydda människor från olyckor av att skidåkare 
och promenerande personer krockar. Att det finns en öppning i staketet 
medfår att personer kan gå till det befintliga elljusspåret när det inte är 
skidsäsong. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att syftet med att skydda 
människor från olyckor är ett särskilt skäl får att kunna ge dispens får 
staketet. Speciellt när staketet inte är långt och att öppningen enligt bilaga A 
är öppen när det inte är skidsäsong. 

Naturreservatets biologiska bevarandevärden är framfårallt knutna till 
åsbarrskogen och den yta som skidldubben önskar ta i anspråk innefattar 
inte åsbarrskog utan ett ungt aspbestånd där det även förekommer tallar. 
Bedömningen är att det inte är så höga naturvärden i detta område då det 
unga aspbeståndet inte har så högt naturvärde, att det är få tal tallar och att 
sträckan är kort. 

Att det inte finns kännedom om några rödlistade arter i aktuellt område är en 
av fårutsättningarna till att bygg- och miljöförvaltningen kan föreslå bygg
och miljönämnden att bevilja dispens får åtgärderna. 

I samma område har dispens getts får förlängning av barnskidbacke med 
lift. Där det ställdes villkor på att staket skulle sättas upp kring vändhjulet ur 
säkerhetssynpunkt. Den här dispensen ges på grund av att syftet har en 
säkerhetssynpunlct. 
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Länsstyrelse eller kommun får meddela dispens från föreskrifter som den 
har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut om 
dispens upphör att gälla, om det åtgärd som avses med dispensen inte har 
påbö:rjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft. (7 kap 7 § miljöbalken) 

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får 
förenas med villkor. (16 kap 2 miljöbalken). 

Sammanfattning 

Bålsta skidklubb har ansökt om dispens från föreskrifterna för Granåsens 
naturreservat för att anlägga ett staket som ska förhindra att skidåkare och 
promenerande personer krockar. 

Granåsen är ett kommunalt naturreservat som bildades av 
kommunfullmäktige 2007 där kommunen samförvaltar reservatet 
tillsammans med Upplandsstiftelsen. Enligt reservatsföreskrifterna var syftet 
med reservatsbildningen bland annat att bevara äldre åsbarrskog, strandskog 
och annan värdefull skogsmark, de geologiska bildningarna och de 
hydrologiska betingelserna samt hotade och missgynnade arter som är 
förknippade med nämnda förhållanden. Ett ytterligare syfte var att bevara 
ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som dels stimulerar till 
naturupplevelser och ett attraktivt friluftsliv och dels utgör ett grönområde 
och förbindelselänk mellan Bålsta samhälle och Ekillaåsens naturreservat. 

Enligt skötselplanen som är antagen av kommunfullmäktige ska skötseln av 
naturreservatet leda till att den äldre åsbarrskogen och strandskogen bevaras, 
utveckla naturlig lövrik skog. Skötseln ska även leda till att livsmiljöer för 
hotade och missgynnade arter bevaras och förstärks. Dessutom ska skötseln 
leda till att allmänhetens möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv 
stimuleras. I skötselplanen står det även att skidspår ska bevaras. 

Remissvar 
Ansökningshandlingarna har skickats på remiss till kommunens gatu- och 
parkenhet, Friluftsfrämjandet, Bålsta Alpin klubb och Upplandsstiftelsen. 
Kommunens gatu- och parkenhet och Friluftsfrämjandet har inkommit med 
remissvar de andra har inte svarat. 

Kommunens gatu- och parkenhet hade inga invändningar förutom att Bålsta 
skidldubb och Bålsta Alpin behöver vara överens. 

Friluftsfrämjandet lyfte fram att staket och stängsel i naturen bör minimeras, 
då denna smts byggnation dels innebär ingrepp i naturen och dels försvårar 
åtkomsten för allmänheten. Utifrån ansökningshandlingarna som 
F1iluftsfi·ämjandet fick i remissförfrågan ser de inget hinder för anläggarrdet 
av staket. Förutsatt att det byggs i samma stil som det befintliga staketet så 
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kommer det smälta in bra i omgivningen och de bedömer att det inte 
kommer att fårfula omgivningen. Förutsatt att staketet byggs på ett sådant 
sätt att det passar in i miljön och att en öppning finns får anslutningsstigen 
så har Friluftsfrämjandet inget att anmärka på. 

Förslag till beslut har kommunicerats med Bålsta skidklubb via telefon 
2017-11-21. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Bilaga A 
- Bilaga B 
- Remissvar 

Beslutet skickas till: 
Bålsta skidklubb med överklagandehänvisning och delgivningskvitto 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Dnr 2017/00023 

Prognosen får förvaltningen är ett överskott på cirka 4 miljoner bland annat 
på grund av lägre personalkostnader på plan- och utveckling samt ökade 
intäkter på bygglovavdelningen och mät- och kart. Redovisning av 
konsultkostnader är ej specificerade då många av plan- och 
utvecklingsavdelningens konsultkostnader är kopplade till projekt. 
Konsulter täcker personalbristen men anlitas även får specifika utredningar i 
olika projekt. 

Bygglovstatistik 
Bygglovchefen redovisade statistik över bygglovärenden under året. 

Kundenkät 
A v kundenkät via Stockholm Business Alliance framgår att det får 
miljöavdelningen är ett mycket bra resultat men mindre bra får 
byggavdelningen vilket gäller över hela landet .Eventuellt kan det bero på 
ny lagstiftning. 

Inspirationsföreläsning 
Förvaltningen har varit på inspirationsfåreläsning. 

Rekrytering 
För tjänsten som bygglovchef har två sökande intervjuats och några till har 
kallats till intervju. 

En ny planadministratör samt en planarkitekt har börjat. Fler planarkitekter 
börjar i januari. Som stöd till förvaltningschefen har en konsult anlitats. 

En projektkommunikatör börjar i december och ny nämndsekreterare i 
januari 2018. 

Rekrytering pågår av bygglovhandläggare samt mark- och 
exploateringsingenjör får att ersätta de som slutat. 

Omorganisation 
En riskanalys har gjmts får de två fårslagen till omorganisation får plan
och utvecklingsavdelningen, direkt under kommunstyrelsen eller under 
tekniska. Omorganisation har samverkats på KOMSAM. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

37(37) 




