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Bygg- och miljönämnden 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 85 D nr 2016/00092 

Bygglov för tillbyggnad av skola på fastighet, 
BALSTA 2:194 (ldrottsvägen 5), omedelbar justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. § 30 plan- och bygglagen (20 l 0:900). 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
S 1 tr 11 dt b herrens förslag till kontrollansvarig: t • • • -- --PUL-skydd 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 49 599 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

5. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan & redovisning av kontrollansvarig 2016-07-05 

- situationsplaner 

- Plan-, fasad- och sektionsritningar 

- Färg- och materialredovisning 

- Utlåtande tillgänglighet 

- Reviderad planritning 

Skäl till beslut 

2016-07-05 

2016-07-05 

2016-07-05 

2016-09-02 

2016-09-07 

Den sökta åtgärden överensstämmer med de planfömtsättningar som finns 
i området och därför föreslår bygg- och miljöförvaltningen att bygg- och 
miljönänmden beviljar lov för tillbyggnad av skola med stöd av 9 kap. § 
30 plan- och bygglagen (2010:900). 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

- 9 kap. § 30 plan- och bygglagen (2010:900) 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Ärendet 

Håbo kommun ansöker om bygglov for tillbyggnad av tillagningskök, 
matsal och grupprum samt nybyggnad av miljöhus på Västerängsskolan. 
Ansökan avser också ett nytt skärmtak vid huvudentre, ny utvändig trapp 
till fläktrum, ny angöringszon for inlastning samt hämtning och lämning 
av elever. Tillbyggnaden uppfors i en våning med en byggnadsarea på 700 
kvm. Miljöhuset med placering utanfor det nya tillagningsköket har en 
byggnadsarea på 34 kvm. Fasader uppfårs i en ljusgrå cementfiberskiva, 
samma utseende som befintlig byggnad. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 307, Västerängsskolan. Bestämmelserna 
innebär bland annat att marken får bebyggas med skola, med en högsta 
byggnadshöjd på 8 m. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda myndigheter får synpunkter. Inga 
yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

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

Om åtgärden påbörjas innan beslutet har vum1it laga haft så sker det på 
byggherrens egen risk. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

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

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

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

Faletura skickas separat. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Beslut skickas till 

Beslutet med tillhörande handlingar delges till 
Håbo kommun, expedieras med mottagningsbevis och 
överldagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Imikes Tidningar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 86 D nr 2016/00093 

Bygglov för nybyggnad av förskola, del av 
fastigheterna Frösunda 6:8 och Frösunda 6:12, 
omedelbar justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov för nybyggnad av förskola ges med stöd av 9 kap. 30 § plan
och bygglagen (2010:900). 

2. Tekniskt sanuåd krävs i detta ärende. 

3. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

PUL-skydd 

4. Avgiften för handläggningen av ärendet är 85 367 kr i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

5. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Ansökan & redovisning av kontrollansvarig 2016-07-11 

- Plan-, fasad- och sektionsritningar 

- Markplaneringsplan 

- situationsplan- arbetsbodar 

- Utlåtande tillgänglighet 

- situationsplan - förskola 

Skäl till beslut 

2016-07-11 

2016-07-11 

2016-07-11 

2016-07-1 1 

2016-09-09 

Den sökta åtgärden överensstämmer med de planförutsättningar som finns 
i området och därför föreslår bygg- och miljöförvaltningen att bygg- och 
miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förskola med stöd av 9 
kap.§ 30 plan- och bygglagen (201 0:900), PBL. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

- 9 kap. § 30 plan- och bygglagen (201 0:900), PBL. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Ärendet 

Håbo kommun har inkommit med en ansökan for nybyggnad av forskola 
for åtta avdelningar med tillhörande gård på fastigheten Frösunda 6:12. 
Ansökan avser en byggnad som uppfors i två plan med en byggnadsarea på 
969 kvm och en bruttoarea på 1770 kvm. Fasader uppfors i två olika 
träytor, en slät och en med lockläkt, båda i kiselbehandlad furu. 
Byggnaden kommer ha ett sedumtak med takvinidarna 14 respektive 25 
grader och en byggnadshöjd på 6,94 m. Bygglov kommer att sökas separat 
for utvändiga komplementbyggnader. Under byggtiden kommer 
byggbodar att ställas upp på fastigheten Frösunda 9:3. Den nya fastigheten 
kommer att avstyckas från fastigheterna Frösunda 6:12 samt 6:8 och avser 
en yta på 5974 kvm. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 386, Frösundavik Bestämmelserna 
innebär bland annat att marken får bebyggas med skola i högst två plan. 
Högsta exploateringsgraden for fastigheten är 30 procent i bruttoarea. Tak 
får ha en takvinkel på 14 till 3 8 grader. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda myndigheter for synpunkter. Yttrande 
har inkommit från kommunens avfallsavdelning där de anser att 
soprummets placering och storlek är godtagbar och att Ragnsells är 
positiva till åtgärden, bara anläggningsytan är tillräcklig for att deras bil 
ska kunna komma fram. 

Upplysningar 

Sökande/bygghenen ansvarar for att den kontrollansvarige har tillgång till 
nödvändiga handlingar för att kunna utfora sitt uppdrag 

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

Om åtgärden påböijas innan beslutet har vunnit laga haft så sker det på 
bygghenens egen risk. 

Åtgärden får inte påbö1jas fonän bygg- och miljönämnden har lämnat 
startbesk ed. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. 

Om den lovgivna åtgärden påhöljas utan startbesked eller tas i bruk utan 
slutbesked har beviljats kan byggsanktionsavgift komma att tas ut. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggnadsinspektör kallar till 
sammanträde. 

Faletura skickas separat. 

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

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Håbo kommun, expedieras med mottagningsbevis och 
överldagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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Tid och plats 
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Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

JUSTERARE 
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2016-10-04 

1 (31) 

Kl. 18:30 tisdagen den 4 oktober 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke Mårheden (M), Ordförande 

Daniel Pettersson (C), 1 :e vice ordförande 

Sven Erketi (S) 

Inger W all in (S) 

Kristian Leinonen (SD) 

Kurt Hedman (S) 

Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 

Marie Eidestedt, Miljöchef 

Yvonne Fredriksson, Bygglovchef 

Susanna Nordström, Nämndsekreterare 

Sven Erkert 

Kl. 20:20 tisdagen den 4 oktober 2016, Övergransalen 

§§ 74-84, 87-90 

Sven Erkert 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

§ 77 D nr 2015/00060 
Fastställande av dagordning .................................... .. .................................................... 4 

§ 78 D nr 2016/00048 
Redovisning av delegationsbeslut ............................ ............. ...................................... .. 5 

§ 79 Dnr 2016/00011 
Redovisning av inkommande handlingar av betydelse ......... ........................................ 6 

§ 80 Dnr 2016/00100 
Bygg och miljöfOrvaltningens delårsuppfoljning augusti 2016 .................................... 9 

§ 81 Dnr 2016/00096 
Synpunktsrapportering per 31 augusti 20 16 .................. .................................... .......... I l 

§ 82 Dnr 2016/00076 
Förbud mot utsläpp av wc-vatten från vv~,u~u,,15 anordning forenat 
med löpande vite på fastighet, .. ............. ................ .. 12 

§ 83 Dnr 2016/00090 
Bygglov for nybyggnad av industrigarage, del av fastighet V ÄPPEBY 
7:231 ............................................................................................................................ 15 

§ 84 Dnr 2016/00091 
Bygglov for nybyggnad av pir, båtupptagningsrarnp, brygga samt 
uppställningsyta, BISTA 16:1 (Kalmarleden 38-44) .................................................. 18 

§ 87 Dnr 2016/00098 

.................... 21 

§ 88 Dnr 2016/00099 
Strandskyddsdispens i efterhand for bl(lll~lJUll~ och inhägnad 
av del av fastighet, ...... .................................. 25 

LUUILl t u•, häck och träd intill utfartskurva, 
........................................... .. ................... ......... .... ... 28 

Information ............................. ......... ........... .................................. .......................... ..... 31 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§77 

Fastställande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Dagordningen fastställs. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr 2015/00060 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 78 Dn r 2016/00048 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegationsbeslut som fårtecknas i protokoll per den 4 oktober 2016. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordförande. Detta har nämnden gjort med stöd av en 
delegationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas till nämnden för att 
vinna laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden l 7 augusti 
2016 till20 september 2016: 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 111 stycken. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 13 stycken 

Bostadsanpassningsärenden 
Antal beviljade beslut: 5 stycken 
Antal avslag: l stycken 
Antal avskrivna ärenden: 2 stycken 

Belopp: 6 782 kr* 

* Beloppet avser nya beslut och ändringsbeslut Ändringsbeslut innebär att 
beslutsbeloppet ändrats efter fakturering. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygg 
Delegationslista miljö 
Delegationslista bostadsanpassning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 80 Dn r 2016/00100 

Bygg och miljöförvaltningens delårsuppföljning 
augusti 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar foljande: 

l. Godkänner redovisningen av delårsuppfoljningen for augusti 2016 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Förutsättningarna for delårsuppfoljning per sista augusti är att folja upp 
driftbudget, investeringsbudget, mål med sina indikatorer samt de olika 
måtten. Då bygg- och miljöforvaltningen inte har någon investeringsbudget 
så finns inte heller något att redovisa. 

Bygg- och miljöförvaltningen startade året med en ny organisation då plan
och utvecldingsavdelningen från och med den l januari 2016 tillhör bygg
och miljöfårvaltningen. Under perioden har de olika planeringsaktiviteterna 
inom den fysiska planeringen haft stmt fokus. Arbete med framtagande av 
ny översiktsplan har pågått i ett brett forvaltningsövergripande upplägg. 

Det råder ett högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks dels på 
volymen plan- och bygglovsärenden, dels på den uppmärksamhet som 
exploatörer visar får kommunens byggplaner. 

Måluppfyllelsen är relativt god så här långt in på året. A v nämndens sex mål 
är det dock två målområden där det är oklart om de kan nå måluppfyllese till 
årets slut. 

Vad gäller det ekonomiska utfallet redovisas en prognos får årets resultat 
om nästan 2,6 miljoner kronor i överskott. Till del fåridaras överskottet av 
vakanta tjänster under viss tid och ökade intäkter for katt- och mättjänster. 
största överskottet forklaras dock av införande av tidsredovisning får plan
och exploateringsprojekten vilket medfår att intäkterna kommer mer 
löpande under året istället for som tidigare efter det att projekten avslutats. 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat delårsuppföljning får perioden 
januari-augusti och foreslår bygg- och miljönämnden att godkänna 
densamma och delge rapporten till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning per den 31 augusti 2016 får bygg- och 
milj ö förvaltningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

D 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 81 Dnr 2016/00096 

Synpunktsrapportering per 31 augusti 2016 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Inkomna synpunkter noteras som delgiven nämnden. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 en reviderad policy får 
synpunktshantering i Håbo kommun. Syftet med synpunktshanteringen är 
att synliggöra brister i den kommunala servicen. Det skapar möjlighet till 
fårbättring och får brukarna att känna att de står i fokus. Samtidigt 
tillvaratas kommuninvånarnas intresse av att vara delaktiga i kommunens 
verksamhetsutveckling. 

Rapportering sker två gånger per år till bygg- och miljönämnden, dels i 
samband med delårsbokslut per sista augusti, dels i samband med 
årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

- Rappoli, daterad 2016-08-31 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöfårvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

Målgruppen är småforetagare som är i behov av garage och ett litet 
kontor/fikanunltoalett. 

Byggnaden kommer att vara 60 meter x 20 meter och ha en bruttoarea på 
840 kvm. På fasadens långsida blir det tio garageportar. Det kommer även 
att finnas ett entresolplan. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 325, Dragets industriområde. 
Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med max 
30 procent av fastighetsarean. Högsta byggnadshöjd är nio meter med 
maximalt två våningar. Punktprickad mark får inte bebyggas och byggnader 
ska placeras minst 4,5 meter fiån gräns mot grannfastighet. 

Fastigheten, Väppeby 7:231, kommer att styckas av till fler mindre 
fastigheter. Fastighetsregleringen är dock inte klar hos Lantmäteriet än. Den 
planerade fastighetsbildningen och byggnaden strider inte mot planen med 
de nya gränserna. 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL 

Åtgärden får inte påhöljas forrän bygg- och miljönämnden har lämnat 
start besked. 

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

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

Faktura skickas separat. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden får överidagande är tre 
veckor från och med att berörda har tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med bygg- och miljöforvaltningen om någon överklagan 
inkommit. Se också bifogad besvärshänvisning. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Sökande 
B 322 Fastigheter AB 
Box43 
7 46 21 Bålsta 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

JUSTERARE 

Meddelande om beslutet per brev delges till 
Fastighetsägare 
Carcat Fastigheter AB 
R 5 Capital AB 
Box 42214 
126 30 Hägersten 

Fastighetsägare 
Håbo Fastighets AB 
sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 

expedieras med överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

vinterservice och förvaring av större motorbåtar som en kommersiell 
verksamhet i anslutning till Mälarens vatten. Bista Målarstad har tidigare 
ansökt om dispens från strandsskyddet for anläggningen som beviljades den 
3 november 2015. 

Det aktuella området utgörs delvis av naturmark i form av öppen bevuxen 
mark, hårdgjorda ytor och fyllnadsmassor av industrideponi. 

Miljöavdelningen har, i en särskild miljöriskbedömning daterad den 12 
oktober 2015, utrett den sökta åtgärdens eventuella påverkan av den 
nedlagda industridepån och man har i beslutet angett begränsningar får 
markarbeten i området. 

Planförutsättningar 
Hela det före detta så kallade St: Eriks fabriksområde ligger utanfor 
detaljplan men omfattas av strandskydd med 300 meter på land och l 00 
meter i vatten. Anläggningen har dispens från strandskyddet som beviljades 
av bygg- och miljönämnden den 3 november 2015, Dnr B2015-000056. 

Yttranden 
Förslaget har skickats till berörda grannar for synpunlcter. Inga yttranden har 
inlmmmit. 

Upplysningar 

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

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

I detta ärende krävs lägeskontroll 

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

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

Faktura skickas separat. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

19(31) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Beslut skickas till 

Beslutet delges till 
Bista Mälarstad AB 
Virebergsvägen 28, bv 
169 30 SOLNA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

expedieras med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

arbete med rivning av muren måste fortgå och avslutas så att ingen 
risksituation längre finns med muren. 

Ä ven den 26 maj 2015 utfårdes ett tillsynsbesök på fastigheten där fokus 
mer låg på parkeringssituationen och tomtens skick. Anmälan hade gjorts 
angående ovårdad tomt och behov av att inte parkera trafikfarligt. Skrivelse 
daterad den l O juni 2015 tillställdes efter besöket fastighetsägaren med 
anmodan att åtgärda bristerna. Till del har då bristema successivt 
avhjälpts. 

Förnyad anmälan angående muren inkom den 20 juli 2016 till 
bygglovavdelningen, att stödmuren efter att delvis rivits, böljat utgöra fara 
for allmänheten, men också att ett träd och en häck störde sikten for 
trafiken. Samma dag utfördades ett tillsynsbesök på fastigheten och det 
kunde konstateras att större delen av muren var riven med farligt spetsiga 
metallforemål, som utgör armering, stickandes ut mot gatan. 

Samma dag den 20 juli 2016 skickades ett brev ut till fastighetsägaren med 
uppmaning att skyndsamt ta bort eller på annat sätt göra muren ofarlig for 
allmänheten, samt klippa ner växtligheten intill utfartsvägen. 

Den 23 augusti 2016 utfordes tillsyn på platsen igen och det konstaterades 
att ingen åtgärd hade utförts for att ta bort eller minska faran. 

Fastighetsägaren har inte hört av sig av for att bemöta uppmaningama om 
rättelse. 

Ett tillsynsbesök på fastigheten är planerat till den 4 oktober 2016 for att se 
om rättelse är utförd. 

Yttrande 
Förslaget har skickats till sökande får synpunkter. Yttrandet ska ha 
inkommit till Håbo kommun, byggavdelningen senast 3 oktober 2016. 

Förvaltningschefens förslag om ändring av beslut 
Förvaltningschefen föreslår bygg- och miljönämnden ändringar i 
beslutspunktema ett och två, dels att fortydliga att det är löpande vite, dels 
att åtgärderna ska vara avslutade den l O november istället for den 4 oktober. 
Är inte åtgärderna verkställda den lO november böljar det löpande vitet att 
gälla. 

Bygg- och miljönämnden antar och beslutar enligt förvaltningschefens 
förslag. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

§ 90 Dm 2016/00016 

Information 

Bygg- och miljönämndens beslut 

l. Bygg och Miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Paviljonger vid Gröna Dalenskolan 
Håbo kommun har ansökt om tidsbegränsat bygglov om tio år för 
skolpaviljonger vid Gröna Dalenskolan. Paviljongerna ska rymma fyra nya 
klassrum och möta det tillfälligt ökade behovet av utrymme för elever. 
Aktuell åtgärd innebär att högsta tillåtna byggrätten överträds men är enligt 
plan- och bygglovslagen tillåtet utifrån givna villkor. Bygglovsansökan är 
ännu inte beviljad. 

Dagsläget Futurum 
I dagsläget är det inte bestämt vad som ska göras med Futurum, 
ombyggnation eller nybyggnation. Det extrainsatta sammanträdet i KS i juli 
ledde inte till beslut eftersom det råder ovisshet i ärendet. Ärendet ska 
utredas och tas upp igen. Miljöavdelningen överväger som 
tillsynsmyndighet att lägga in ett föreläggande om åtgärdsplan. Paviljonger 
ska ersätta delar av skolans lokaler och en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för etapp två har kommit in. Bygg- och miljöförvaltningen har inte 
delegation på omfattningen av bygglovet och ett ordförandebeslut bör tas 
innan nästa närnndsammanträde. 

/CA Maxi-etablering 
ICA vill etablera sig som ett ICA Maxi och byta till större lokaler. 

Etableringen ska gärna samspela med centrumets övriga utveckling och iden 
om en mer utsträckt centrumfunktion som möter Gröna Dalen. Visionen för 
Gröna Dalen är en långsiktig utveckling av olika slags aktivitetsytor som 
fotbollsplan, stadspark med mera. Det finns ett intresse för att ICA Maxi 
placeras nedanför Bålsta Centrum, vid Gröna Dalens IP. Nuvarande 
idrottsplats skulle då behöva flyttas och en lösning som diskuteras är i 
Gröna Dalen. 
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