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Sammanträdesdatum:

Bygg- och miljönämnden

2019-11-07

Plats och tid

Gemaket, 2019-11-07, kl. 15:00 – 18:00

Ajournering

16:30 – 16:40
Ledamöter

Närvarande ersättare

Börje Wredén (L), ordförande
Jane Eklund (S)
Göran Malmestedt (M), 1:e vice
Andreas Åström (M)
ordförande
Kristina Henriksson (V) §§ 103,
Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande
104
Rasmus Lindstedt (S)
Agneta Holmenmark (S)
Britt-Marie Gerdin (S)
Bo Nersing (SD)
Erling Weibust (M)
Tjänstgörande ersättare
Katarina Olofsson (SD)
Mats Zettmar (SD)
Jarl Teljstedt (KD)
Kristina Henriksson (V) §§ 105 –
Per Lindahl (C)
118
Erik Karlsson (V), §§ 103, 104
Olle Nykvist, kommunsekreterare
Olof Forsberg, bygglovschef
Åsa Berström, miljöchef
Karin Kollinius, miljöinspektör, § 103
Tomislav Dragoja, bygglovshandläggare, § 106, 108, 109
Markus Dalaholm Lervik, byggnadsinspektör, § 106
Erik Sandqvist, bygglovshandläggare, § 110

Beslutande

Övriga deltagare

Jan Lannefelt (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-11-12
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 103, 106 – 118

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist

Ordförande

Börje Wredén (L)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Jan Lannefelt (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Datum för anslagsuppsättande:

2019-11-12

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

....................................................................

Olle Nykvist
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 103

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Rapport gällande SKÅABs verksamhet
inom Stäket 1:32

Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten och beslutar att nämnden ska
fatta beslut med anledning av inkommen anmälan om att återvinna icke-farligt
avfall för anläggningsändamål på ett område i anslutning till nuvarande
anläggning.

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten och beslutar att nämnden ska
fatta beslut med anledning av inkommen anmälan om att återvinna icke-farligt
avfall för anläggningsändamål på ett område i anslutning till nuvarande
anläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 104

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag om riktvärden för bullernivåer
inom Upplands-Bro kommun
Dnr Bygg.2019.438

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-0408 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga oavsett
väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder och kostnader
för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska nämnden ska ta
fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart från kommunala
vägar.
2. Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning
Tekniska nämnden har den 28 juni 2019 remitterat förslag om riktvärden för
bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden för
inhämtande av synpunkter.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Tekniska
nämndens remiss om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler av kommunens invånare och områden
kommer att utsättas för ökade bullernivåer eller mer buller. För att begränsa
bullrets negativa påverkan på människor och miljön finns behov att en
handlingsplan för bulleråtgärder ska upprättas. För att kunna gå vidare med
upprättandet av en handlingsplan för bulleråtgärder föreslår Tekniska
avdelningen, som första del av processen, vilka riktvärden för bullernivåer som
kommunen ska eftersträva. Miljöavdelningen ser inte någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för bullernivåer i Upplands-Bro kommun
än Regeringens beslutade riktvärden.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374
Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan om buller”

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till Tekniska
nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 201904-08 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga
oavsett väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder
och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska
nämnden ska ta fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart
från kommunala vägar.

Yrkande
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) yrkar
bifall till kontorets förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Per Lindahl (C) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) bifall Börje Wredéns (L)
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) tillåts
lämna följande protokollsanteckning:
”Tekniska nämnden har till Bygg- och miljönämnden remitterat frågan om
riktvärden för buller inom kommunen. Nämnden har därför inget uppdrag att ta
ställning till åtgärder avseende väghållningsansvar.”
Erik Karlsson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 105

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för
Upplands-Bro kommun
Dnr ADM.2018.511

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;
a)
6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.
b)
7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.
c)
10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) reserverar
sig enligt följande text:
”Grundvattentäkter § 7 bör i sin helhet ingå i föreskrifterna då detta föreskrivs i
9 kap. 10 § miljöbalken. Eldning § 10 Då övriga närliggande kommuner
tillämpar föreslagna tidsperioder är det bland annat ur tillsynssynpunkt bättre
att ha samma period. Vidare är det lämpligare att avsluta eldningen tidigt på
våren då störningarna av utevistelserna på grund av eldning blir mer frekventa
än på sen sommar.”

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019,
reviderad 21 oktober 2019.
 Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70
 Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12
 Miljöbalken (1998:808)
 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF
2010-12-16, § 147)
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
Cirkulär 12:41, SKL, 2012.
 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016
(FÖP 2016)
 VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13
 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018
 Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FNförbundet, 2019.

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag
om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla
från och med 1 januari 2020.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering
Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;
d)
6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.
e)
7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.
f) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 106

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
uppställning av containrar på
fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1
Dnr Bygg.2019.225

Beslut
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet med uppdrag att fortsätta
handläggning på grund av den förändrade ansökan.

Sammanfattning
Sökande har skickat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning
av containrar på fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1 till 31 december 2020.
Sökande hade skickat en ansökan om bygglov för parkering på samma plats.
Denna ansökan beviljades i Bygg- och miljönämnden 29 augusti 2019.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förutsättningarna för att bevilja
tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd
som uppfyller någon eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§
får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och om åtgärden avses
pågå under en begränsad tid.
Åtgärderna är inte redovisade att pågå under en begränsad tid och ingen
avvecklingsplan är redovisad. Dessutom har sökande meddelat de har ett
permanent behov av uppställningsplatser för markentreprenören som har
verksamhet i området. Sökande har ställt frågor till förvaltningen om
kommunen har några alternativa tips på placeringar för denna uppställning.
Förvaltningen kvarstår vid sin bedömning att denna typ av uppställningar inte
är lämpliga inom ett bostadsområde utan är mer lämpade inom en
industrifastighet.
Bygglovsavdelningen föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden avslår
ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar. Detta i
enighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §.

Beslutsunderlag








Justerandes sign

Ansökan som inkom 22 augusti 2019
Situationsplan som inkom 22 augusti 2019
Illustration, produktblad som inkom 9 september 2019
Tjänsteskrivelse upprättad 9 september 2019
Beräkning av sanktionsavgift för containrar
Beräkning av byggsanktionsavgift för uppställningsplats
Situationsplan från lovärende p-platser, Bygg.2018.443, inkom 14 juni
2019
Fotografier
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden


Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Yttrande från sökande som inkom 14 oktober 2019

Förslag till beslut
1. Avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar
på fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1 med stöd av 9 kap 33 §, Planoch bygglagen, PBL.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, §
57
Bygglovsprövning:
3 162 kr
3. Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen, PBL
riktas mot HSB Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro för att trots
förbudet i 10 kap. 3 § PBL ha påbörjat en sådan anläggning som kräver
lov enligt 9 kap. 8 § PBL innan bygg- och miljönämnden har gett ett
startbesked.
Summa:
42 664 kr
4. Rättelseföreläggande enligt 11 kap 20 § riktas mot HSB
Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro i fråga om byggnadsverk
som uppförts i strid mot Plan- och bygglagen. Byggnaderna ska ha
flyttats från platsen innan den 1 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet med uppdrag att fortsätta
handläggning på grund av den förändrade ansökan.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat
bifall till kontorets förslag till beslut och frågar om nämnden kan besluta enligt
detta. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Sökande – delgivningskvitto

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 107

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om bygglov för nybyggnad av
industri på fastigheten Stäket 1:21
Dnr Bygg.2019.126

Beslut
1. Bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten
Stäket 1:21 då förslaget uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, Plan- och
bygglagen, PBL.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, §
57
Bygglov
Startbesked
Kommunicering
Kungörelse
Summa

11 160 kr
15 345 kr
1 860 kr
273 kr
28 638 kr

Sammanfattning
Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 7 maj 2019 om att bygga
en industrilokal på fastighet Stäket 1:21. Byggnaden har en byggnadsarea på ca
277 kvadratmeter. Lokalen kommer användas till förråd, spolhall och utrymme
för mindre renovering av maskiner.
Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om
bygglov för nybyggnad av industri på den angivna fastigheten då förslaget
uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, PBL och inte strider mot översiktsplanen.

Beslutsunderlag








Ansökan om bygglov som inkom 7 maj 2019
Verksamhetsbeskrivning som inkom 24 maj 2019
Situationsplan som inkom 24 september 2019
Reviderad planritning som inkom 24 september 2019
Sektionsritning som inkom 25 juni 2019
Fasadritning söder och öst som inkom 25 juni 2019
Fasadritning norr och väst som inkom 25 juni 2019

Förslag till beslut
1. Bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten
Stäket 1:21 då förslaget uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, Plan- och
bygglagen, PBL.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, §
57
Bygglov
Justerandes sign

11 160 kr
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Startbesked
Kommunicering
Kungörelse
Summa

Sammanträdesdatum:

2019-11-07
15 345 kr
1 860 kr
273 kr
28 638 kr

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Sökande med delgivningskvitto

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 108

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om bygglov i efterhand för
nybyggnad av poolhus på fastigheten
Berga 3:2
Dnr Bygg.2019.227

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen

för komplettering av ärendet med bedömning av
kulturmiljöanpassning samt med hänsyn till Bygg- och
miljönämndens beslut 2019-05-23 i tillsynsärende Bygg.2016.585
rörande fastigheten Berga 3:2.
2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors
handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9
kapitlet 27 § PBL.

Reservation
Göran Malmestedt (M) och Erling Weibust (M) reserverar sig enligt följande
text:
”Moderaterna yrkar bifall till förvaltningens förslag då vi anser att det är två
olika ärenden, och att ärende Bygg.2019.227 ej ska sammankopplas med det
pågående ärendet på fastigheten.”

Sammanfattning
Sökande har kommit in med en ansökan den 23 augusti 2019 om bygglov i
efterhand för nybyggnad av poolhus. Poolhuset har en byggnadsarea och
bruttoarea på 132 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i kommunens Norra
del. Fastigheten är också utanför detaljplan.
Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9
kap 31 a §, PBL. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar
bygglov i efterhand för nybyggnad av poolhus med stöd av 9 kap. 31 a § planoch bygglagen (PBL).
Bygglovsavdelningen gör bedömningen att tekniskt samråd ska hållas i
efterhand där byggherren ska redovisa att byggnaden uppfyller
egenskapskraven i PBL.

Beslutsunderlag





Justerandes sign

Ansökan som inkom 23 augusti 2019
Situationsplan som inkom 23 augusti 2019
Fasadritningar som inkom 23 augusti 2019
Plan- och sektionsritningar som inkom 5 september 2019
Yttrande från granne Berga 3:3 som inkom 7 oktober 2019
Utdragsbestyrkande

13 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden


Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Tjänsteskrivelse upprättad 16 september 2019

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad
av poolhus med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen.
2. Kontrollansvarig är Alf Johansson
3. Villkor:
a) För att åtgärden ska få startbesked och slutbesked i efterhand
krävs ett tekniskt samråd. Byggherren kommer att bli kallad till
detta. Detta enligt de krav som följer av 10 kap. Plan- och
bygglagen (PBL) för att byggherren ska redovisa att byggnaden
uppfyller de tekniska egenskapskraven i PBL.
b) Det är en förutsättning för bygglovet att strandskyddsdispensen
för byggnaden beviljas och vinner laga kraft
4. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Bygglov:
8 928 kr
Startbesked
12 273 kr
Kommunicering
2790 kr
Kungörelse:
273 kr
Summa:
24 264 kr

Yrkande
Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen

för komplettering av ärendet med bedömning av
kulturmiljöanpassning samt med hänsyn till Bygg- och
miljönämndens beslut 2019-05-23 i tillsynsärende Bygg.2016.585
rörande fastigheten Berga 3:2.
2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors
handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9
kapitlet 27 § PBL.

Yrkande
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto
Meddelande om kungörelse till:
Berga 3:1, Ryttarberget 1:1, Solberget 1:1, Berga 3:3

Utdragsbestyrkande

15 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 109

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
uppställning av återvinningscontainrar
och nybyggnad av plank på fastigheten
Ekhammar 4:21
Dnr Bygg.2019.148

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2029-11-07
för uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank med
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt startbesked enligt
10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL med villkor att dagvattenkontroll,
utförande och åtgärder, tillförs föreslagen kontrollplan.
2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Bygglov:
1 823 kr
Startbesked
2 790 kr
Kommunicering
5 580 kr
Kungörelse:
273 kr
Summa:
10 466 kr

Sammanfattning
Sökande har kommit in med en ansökan den 27 maj 2019 om bygglov för
uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank på fastigheten
Ekhammar 4:21. Den första föreslagna platsen som skickades in i samband
med ansökan har ändrats till en ny placering inom samma fastighet. Sökande
har efteråt kommit in med ett tidsbegränsat bygglov om tio år för samma
placering av denna anläggning.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förslaget följer inte detaljplanen att
åtgärden delvis placeras på prickad mark och delvis på naturmark.
Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och
bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om
sökande begär det och om åtgärden avses pågå under en begränsad tid.
Förslaget bedöms uppfylla dessa villkor.
Åtgärderna är redovisade att pågå under en begränsad tid. Avvecklingsplan är
redovisad.
Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat
bygglov till 2029-11-07 för uppställning av återvinningscontainrar och
nybyggnad av plank med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt
startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Beslutsunderlag












Ansökan reviderad som inkom 19 september 2019
Situationsplan som inkom 10 september 2019
Illustration, behållare som inkom 27 maj 2019
Ritning, behållare som inkom 27 maj 2019
Illustration/ritning plank som inkom 27 maj 2019
Förslag till kontrollplan som inkom 27 maj 2019
Yttrande från avfallsavdelningen som inkom 1 juli 2019
Yttrande från exploateringsavdelningen som inkom 16 september
2019
Yttrande från Trafikverket som inkom 10 september 2019.
Avvecklingsplan som inkom 22 oktober 2019
Tjänsteskrivelse upprättad 12 september 2019

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2029-11-07
för uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank med
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt startbesked enligt
10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL.
2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Bygglov:
1 823 kr
Startbesked
2 790 kr
Kommunicering
5 580 kr
Kungörelse:
273 kr
Summa:
10 466 kr

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår:
1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2029-11-07
för uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank med
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt startbesked enligt
10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL med villkor att dagvattenkontroll,
utförande och åtgärder, tillförs föreslagen kontrollplan.
2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Bygglov:
1 823 kr
Startbesked
2 790 kr
Kommunicering
5 580 kr
Kungörelse:
273 kr
Summa:
10 466 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat
bifall till kontorets förslag till beslut och frågar om nämnden kan besluta enligt
detta. Han finner bifall.

Protokollsanteckning
Göran Malmestedt (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Moderaterna vill att det görs en utredning av dagvatten som översvämmar
området vid regn.”

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto
Meddelande om kungörelse till: Ekhammar 4:199, Ekhammar 4:200,
Ekhammar 4:205, Ekhammar 4:206, Ekhammar 4:268, Ekhammar
4:270, Ekhammar 4:429, Kungsängens Kyrkby 1:37, KungsängensTibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:331, Kungsänges-Tibble 1:477

Utdragsbestyrkande

18 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 110

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om bygglov för nybyggnad av
hotell- och konferensanläggning samt
tillbyggnad av befintlig
konferensanläggning på fastigheten
Granskog 2:7
Dnr Bygg.2019.175

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad och
tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning på fastigheten
Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift
tas därför ut.
Bygglov:
Startbesked:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

40 176 kronor
55 242 kronor
1 860 kronor
274 kronor
97 552 kronor

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader
avsedda för hotellverksamhet samt tillbyggnad av befintlig
konferensanläggning på fastigheten Granskog 2:7. Ansökan inkom till Byggoch miljönämnden den 19 juni 2019 tillsammans med en ansökan om
strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. Ansökan om
strandskyddsdispens handläggs i ett separat ärende hos Bygg- och
miljönämnden.
Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några
områdesbestämmelser. Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är förenlig
med riktlinjerna för ny bebyggelse i kommunens fördjupade översiktsplan för
landsbygden, FÖP 2016. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon
ny användning av markområdet, utan snarare en expansion av den befintliga
verksamheten. Byggnadernas placering, invid befintliga tennisbanor och
konferensbyggnad, innebär att verksamhetens fysiska expansion blir relativt
begränsad. Den mark där byggnaderna placeras bedöms som redan
anspråkstagen av verksamheten. Bygglovsavdelningen bedömer därmed att
förslaget uppfyller kraven om att markområden ska användas för de syften som
de ur allmän synpunkt är bästa lämpade för, enligt 2 kap. 2 och 4 § PBL.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Placeringen och utformningen av åtgärden bedöms även vara väl anpassat till
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL
samt uppfylla kravet på god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap. 1 §
PBL. Byggnaderna anpassas till höjdskillnader på tomten, genom
suterrängvåning, och har tydligt horisontell utformning, vilket i kombination
med den dova färgsättningen medför att byggnaderna inte bedöms som
dominerande i landskapsbilden.
Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden uppfyller
förutsättningarna för bygglov och föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden
beslutar att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Beslutsunderlag



















Ansökan som inkom 2019-06-19
Situationsplan som inkom 2019-06-19
Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19
Illustrationsplan som inkom 2019-06-19
Översiktssektion som inkom 2019-06-19
Fasadritningar paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19
Planritningar paviljong 1 som inkom 2019-06-19
Planritningar paviljong 2 som inkom 2019-06-19
Sektionsritning paviljong 1 som inkom 2019-06-19
Sektionsritning paviljong 2 som inkom 2019-06-19
Material- & kulörbeskrivning paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19
Fasad- och sektionsritning klubbhuset som inkom 2019-06-19
Planritningar klubbhuset som inkom 2019-06-19
Kulör- & materialbeskrivning klubbhuset som inkom 2019-06-19
Ytsammanställning som inkom 2019-06-19
Reviderat tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-10-18
Skrivelse gällande vatten och avlopp som inkom 2019-10-22
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad och
tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning på fastigheten
Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift
tas därför ut.
Bygglov:
Startbesked:
Kommunicering:
Justerandes sign

40 176 kronor
55 242 kronor
1 860 kronor
Utdragsbestyrkande

20 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Kungörelse:
Summa:

Sammanträdesdatum:

2019-11-07
274 kronor
97 552 kronor

Yrkande
Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto

Utdragsbestyrkande

21 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 111

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om bygglov för nybyggnad av
parkering på fastigheten Granskog 2:7
Dnr Bygg.2019.177

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av parkering
på fastigheten Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och
bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift
tas därför ut. Avgift för startbesked debiteras separat.
Bygglov:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

3 360 kronor
1 860 kronor
274 kronor
5 494 kronor

Sammanfattning
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering på
fastigheten Granskog 2:7. Syftet med åtgärden är att möta behovet av fler
parkeringsplatser i och med en planerad expandering av konferens- och
hotellverksamhet på samma fastighet. Åtgärden innehåller sammanlagt
parkeringsplatser för 84 personbilar och två bussar. Parkeringen består av
grusad yta, viss stenläggning, planteringar och belysning.
Parkeringen placeras invid skogsbrynet till den öppna åkermarken på
fastigheten. Vid den föreslagna parkeringen finns en befintlig grusväg.
Åtgärden placeras dels på obebyggd naturmark och dels på åkermark.
Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att åtgärden uppfyller
utformningskraven enligt 2 och 8 kap. PBL och att förutsättningarna för att
bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda i ärendet. Bygg- och
miljönämnden föreslås därmed besluta om att bevilja bygglov för nybyggnad
av parkering enligt ansökningshandlingarna.
Åtgärden är belägen inom strandskyddat område och kräver således ett beslut
om strandskyddsdispens innan den får utföras. Detta ärende gäller endast beslut
om bygglov och innefattar inte någon prövning av förutsättningarna för dispens
från strandskyddet. Bestämmelser gällande strandskydd respektive bygglov
regleras i olika lagstiftningar och ska prövas separat.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Ansökan som inkom 2019-06-19
Utdragsbestyrkande

22 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden






Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Situationsplan som inkom 2019-06-19
Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19
Marksektion som inkom 2019-06-19
Skrivelse gällande dagvatten som inkom 2019-09-05
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av parkering
på fastigheten Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och
bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift
tas därför ut. Avgift för startbesked debiteras separat.
Bygglov:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

3 360 kronor
1 860 kronor
274 kronor
5 494 kronor

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 112

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Ansökan om bygglov för nybyggnad av
verkstad och förrådsbyggnad på
fastigheten Toresta 6:1
Dnr Bygg.2017.460

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad
och förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1 med stöd av 9 kap. 18
och 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Mattias Kjellström med
behörighet N, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57
Bygglov:
Startbesked:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

22 320 kronor
26 040 kronor
1 860 kronor
274 kronor
50 494 kronor

Sammanfattning
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad och en
kompletterande förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1. Den verksamhet
som ska bedrivas i byggnaderna är en småskalig produktion av uterumspartier,
skjutdörrar och fönster samt lås och smide. Verkstadsbyggnaden har en
byggnadsarea på 456 m2 och byggnadsarean för byggnaden som benämns som
förråd i ansökan är 204 m2. Byggnadshöjden är 5,5 respektive 5,3 meter.
Byggnadernas fasader kommer att putsas med en faluröd kulör.
Bygg- och miljönämnden beslutade om positivt förhandsbesked för den
aktuella åtgärden den 19 april 2018. Åtgärdens lämplighet på platsen utifrån de
allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL samt bebyggelseriktlinjerna i
kommunens översiktsplan, ÖP 2010, och fördjupade översiktsplan för
landsbygden, FÖP 2016, har därmed prövats i tidigare ärende.
Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden stämmer överens med Bygg- och
miljönämndens beslut om förhandsbesked och dess tillhörande villkor samt att
åtgärden uppfyller utformningskraven enligt 8 kap. PBL. Bygg- och
miljönämnden föreslås därmed att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 18 och
31 § PBL.

Beslutsunderlag



Justerandes sign

Ansökan som inkom 2017-10-31
Anmälan om Kontrollansvarig som inkom 2018-09-28
Fasadritningar som inkom 2018-09-28
Utdragsbestyrkande

24 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden







Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Sektionsritningar som inkom 2018-09-28
Planritning, förråd som inkom 2018-09-28
Reviderad planritning, verkstad som inkom 2018-10-11
Reviderat geotekniskt utlåtande som inkom 2019-08-08
Reviderad situationsplan som inkom 2019-10-23
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad
och förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1 med stöd av 9 kap. 18
och 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Mattias Kjellström med
behörighet N, godtas som kontrollansvarig i projektet.
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57
Bygglov:
Startbesked:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

22 320 kronor
26 040 kronor
1 860 kronor
274 kronor
50 494 kronor

Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto
Toresta 3:1 – meddelande om kungörelse
Toresta 3:3 – meddelande om kungörelse
Toresta 3:4 – meddelande om kungörelse
Toresta 4:1 – meddelande om kungörelse

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 113

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Entledigande av Jan Westin (S) som
ledamot i Stipendiekommittén
Dnr BMN 19/0007

Beslut
Bygg- och miljönämnden entledigar Jan Westin (S) som ledamot i
Stipendiekommittén.

Sammanfattning
Jan Westin (S) har begärt entledigande som ersättare i Bygg- och
miljönämnden. Detta tas upp på Kommunfullmäktiges sammanträde den 6
november. Då detta beslut förmodligen inte hinner justeras till Bygg- och
miljönämndens sammanträde den 7 november vore det bra om Bygg- och
miljönämnden på sitt sammanträde kan besluta om entledigande av Jan Westin
(S) som ledamot i Stipendiekommittén så att en ny ledamot kan väljas
omgående.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden entledigar Jan Westin (S) som ledamot i
Stipendiekommittén.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Jan Westin (S)
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 114

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Val av ledamot till Stipendiekommitté
efter Jan Westin (S)
Dnr BMN 19/0007

Beslut
Bygg- och miljönämnden utser Agneta Holmenmark (S) till ledamot i
Stipendiekommittén.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden behöver utse en ny ledamot i Stipendiekommittén
efter Jan Westin (S).

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Lannefelt (S) föreslår
Bygg- och miljönämnden utser Agneta Holmenmark (S) till ledamot i
Stipendiekommittén.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Vald ledamot
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Bygg- och miljönämnden

§ 115

2019-11-07

Sammanträdestider 2020 för Bygg- och
miljönämnden
Dnr BMN 19/0009

Beslut
Bygg- och miljönämnden fastställer sammanträdestider för år 2020 enligt
följande:
Bygg- och miljönämndens
beredning
(torsdag kl. 15:00)

Bygg- och miljönämnd
(torsdag kl. 15:00)

23 januari

30 januari

13 februari

20 februari

26 mars

2 april

14 maj

20 maj (onsdag)

11 juni

18 juni (heldag)

Ev. 9 juli

Ev. 16 juli

17 september

24 september

8 oktober

15 oktober

26 november

3 december

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets, Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden och
dess beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
I förslaget har det även lagts in ett förslag om eventuellt sammanträde i juli
baserat på 2019 års sammanträde i samma månad.
Förslag till sammanträdesschema för år 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Bygg- och miljönämndens
beredning
(torsdag kl. 15:00)

Bygg- och miljönämnd
(torsdag kl. 15:00)

23 januari

30 januari

13 februari

20 februari

26 mars

2 april

14 maj

20 maj (onsdag)

11 juni

18 juni (heldag)

Ev. 9 juli

Ev. 16 juli

17 september

24 september

8 oktober

15 oktober

26 november

3 december

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden fastställer sammanträdestider för 2020 enligt
följande:

Justerandes sign

Bygg- och miljönämndens
beredning
(torsdag kl. 15:00)

Bygg- och miljönämnd
(torsdag kl. 15:00)

23 januari

30 januari

13 februari

20 februari

26 mars

2 april

14 maj

20 maj (onsdag)

11 juni

18 juni (heldag)

Ev. 9 juli

Ev. 16 juli

17 september

24 september

8 oktober

15 oktober

26 november

3 december

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 116

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Rapporter

Tema


Olof Forsberg och Åsa Bergström redogör för arbetet med ny
delegationsordning.

Samhällsbyggnadschefens rapport



Åsa Bergström informerar om Fjärilens förskola där det saneras för
vattenläcka. Diskussion pågår för att hitta lokaler åt verksamheten.
Olof Forsberg informerar om förskolan Ringblomman som beviljades
bygglov våren 2018 med startbesked i slutet av januari 2019. En
underrättelse har inte gått ut på rätt sätt vilket har uppmärksammats i
och med överklagande av beslutet. Yttrande i frågan tas genom
ordförandebeslut.

Övriga frågor







Justerandes sign

Göran Malmestedt (M) påtalar att enligt nämndens beslut ska
Avdelningschef Livsmedel till dagens sammanträde redovisa
genomförandet av angivna åtgärder med anledning av
Livsmedelsverkets revision.
Ordföranden svarar att det kommer att ske vid nästkommande
sammanträde.
Jan Lannefelt (S) framför att nämnden borde få information om hur
möjligheten till nedsättning av byggsanktionsavgifter har hanterats i
andra kommuner sedan nuvarande regelverk infördes och om det har
prövats rättsligt. Bygg- och miljönämnden beslutar om att få detta
föredraget på ett kommande sammanträde.
Andreas Åström (M) ställer fråga om lokaler åt skolan Arken som för
tillfället huserar i en industrilokal.
Olof Forsberg svarar att det finns ett pågående tillsynsärende.
Andreas Åström (M) ställer fråga om status på ärende gällande olovlig
bullervall vid Viby.
Olof Forsberg svarar att han återkommer i ärendet vid nästkommande
sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Bygg- och miljönämnden

§ 117

Justerandes sign

2019-11-07

Delegationsbeslut

Bygg-, mark-, och
rivningslov

§§ 155 – 182
2019

Startbesked

§§ 95 – 126
2019

Slutbesked &
Slutbevis

§§ 136 – 160
2019

Anmälningsbeslut,
Avskrivning av
anmälningar, och
Tillsynsbeslut

§§ 13 – 16
2019

Beslut i
Miljöfrågor

§§ 126 – 158
2019

Beslut i
Livsmedelsfrågor

§§ 38 – 60
2019

Utdragsbestyrkande

32 (33)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 118

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Anmälningar

1.

Mark- och miljödomstolens beslut att ge Ragn Sells Treatment & Detox
AB tillstånd att ändra verksamheten vid Högbytorps avfallsanläggning
Område 3

2.

SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och
höständringsbudgeten för 2019

3.

SKL:s cirkulär 19:41 - EU:s nya kontrollförordning inom
livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och
delegationsordning

4.

Överklagan av beslut om förhandsbesked gällande 4 hus med garage på
Kvarnnibble 2:53, Bygg.2017.399

5.

Kommunstyrelsens beslut § 101 - Dataskyddsombudets årsrapport

6.

Länsstyrelsens beslut om åtgärder och föreläggande för att minska
grumling i vattenområdet inom BROGÅRD 1:88

7.

Länsstyrelsens beslut att återförvisa förbud mot användning av
byggnadsverk, Ekhammar 4:270

8.

Mark- och miljödomstolens beslut att ge ändringstillstånd för höjning av
befintlig deponi för utökad mängd deponerat avfall m.m. Bro-Önsta 2:10

Utdragsbestyrkande
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