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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

2016-09-22

Dävensö, 22 september 2016 kl. 15.00- 18.00
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Lars Brofalk (C), Ordförande
Jan Lannefelt (S), 1:e vice ordf.
Minna Ahokas (M), 2:a vice ordf.
Jan Westin (S)
Jarl Teljstedt (KD)
Göran Malmestedt (M)
Börje Wredén (L)

André Javdan (L)

Övriga deltagare

Elin Vrij- Kommunsekreterare, Mathias Rantanen- Samhällbyggnadschef,
Åsa Bergström -Miljöchef och tf. Bygglovschef, Michaela ÖsterlundBygglovshandläggare § 80, Anna Davidson- Miljöinspektör § 83, Christina
Lindhal- Projektledare § 83, Karin Svalfors- Samhällsplanerare § 84, Ulrika
Gyllenberg- Översiktsplanerare § 84.

Utses att justera

Minna Ahokas (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-09-27
kl. 09.00

Paragrafer

§§ 75 - 86

Underskrifter

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

Elin Vrij

Ordförande

Lars Brofalk (C)

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

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

Minna Ahokas (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 75

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Sammanträdestider för Bygg- och
miljönämnden 2017
Dnr BMN 16/0013

Beslut
Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden samt dess beredning för år 2017,
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
__________

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 2017. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmannas 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.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017

Justerandes sign

Bygg- och miljönämndens
beredning
(torsdag kl. 15.00)

Bygg- och miljönämnd

26 januari

2 februari

9 mars

16 mars

6 april

20 april

11 maj

18 maj

8 juni

15 juni (heldag)

10 augusti

17 augusti

14 september

21 september

19 oktober

26 oktober

7 december

14 december

(torsdag kl. 15.00)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 75

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 september 2016

Beslutet skickas till:
• Samtliga ledamöter i Bygg- och miljönämnden
• Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 76

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Budget 2017
Dnr BMN 16/0014

Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner budgetförslag 2017 och överlämnar det
till Kommunstyrelsen.
___________
Börje Wredén (L), Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) deltar inte i
beslutet

Sammanfattning
Den 8 juni 2016 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 101) om ett budgetdirektiv
för 2017 med preliminära budgetramar för alla nämnder. Utifrån
budgetdirektivet ska alla nämnder ta fram och lämna ett förslag till budget och
verksamhetsplan för 2017.
Bygg- och miljönämnden har fått en budgetram på 7 619 000 kronor för 2017.
Det en ramökning motsvarande cirka 2,1 procent (160 000 kronor).
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden godkänner
förslaget och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2016

Särskilda uttalanden
Börje Wredén (L), Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) deltar inte i
beslutet och hänvisar till eget budgetförslag.
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen
• Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 77

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Verksamhetsrapport delår augusti 2016
med helårsprognos
Dnr BMN 16/0015

Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsrapport, delår och
helårsprognos per den 31 augusti 2016 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens delårsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
under perioden januari till augusti 2016. Rapporten innehåller också en
ekonomisk prognos om det resultat som verksamheterna förväntar sig vid årets
slut samt en redovisning av hur arbetet med de politiska målen går.
Prognosen för året är att verksamheterna förväntar sig ett överskott. Det
förklaras genom att kostnaderna för personal väntas bli lägre och att det är ett
stort antal ärenden om bygglov.
Under 2016 ser verksamheten över taxan för bygglov. Detta för att kostnaden
att handlägga ett ärende ska stämma bättre överens med tiden det faktiskt tar att
handlägga ett ärende.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 78

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Bygglov för nybyggnad av biltvätt på
fastigheten Kungsängens-Tibble 11:1,
Enköpingsvägen 21A
Dnr BMN 16/0006

Beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av biltvätt samt bullerplank i enlighet med
inkomna handlingar på fastigheten Kungsängens-Tibble 11:1 enligt planoch bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 §.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Bygglov:
8 505 kronor
Startbesked:
9 923 kronor
Kommunicering:
1 780 kronor
Kungörelse:
263 kronor
Summa:
20 471 kronor
__________

Sammanfattning
Ansökan som inkom den 14 mars 2016 avser bygglov för uppförande av
biltvättsanläggning med tillhörande bullerplank.
W&D Carwash AB driver tio stycken biltvättar enligt konceptet Gör-Det-Själv.
Tvättarna är öppna dygnet runt året om. Åtta av tvättarna ligger i
Stockholmområdet, biltvättarna är helt obemannade.
W&D Carwash AB har inkommit med ansökan om bygglov för uppförande av
biltvätt. Åtgärden föreslås uppföras utanför detaljplaneratområde. Biltvätten
uppförs med stort skärmtak med måtten 24,5 x 7,5 meter som inrymmer plats
för fyra biltvättar samt tillhörande maskinrum. Anläggningen får en nockhöjd
på 3,7 meter. I nära anslutning av biltvätten finns även två platser för
dammsugning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (21)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 78

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan inkom 14 mars 2016
Anmälan om kontrollansvarig inkom 14 mars 2016
Plan-/fasad-/ och sektionsritning inkom 24 augusti 2016
Huvudritning för bullerplank inkom 2 september 2016
Situationsplan inkom 24 augusti 2016
Bullerutredning av biltvätt inkom 23 augusti 2016
Yttrande från Kungsängens-Tibble 9:1 inkom 15 april 2016
Sökandes bemötande på grannyttrande inkom 16 maj 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2016

Beslutet skickas till:
• Kungsängens-Tibble 11:1 - delges med delgivningskvitto
• Kungsängens-Tibble 9:1 - delges med delgivningskvitto
• Kungsängens kyrkby 5:1 – meddelande om kungörelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 79

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Förhandsbesked för nybyggnad av två
bostadshus och garage på fastigheten
Kvarnnibble 3:30
Dnr BMN 16/0006

Beslut
1. Meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av två
enbostadshus med tillhörande garage i enlighet med inkomna handlingar
på fastigheten Kvarnnibble 3:30 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9
kap. 17 § med nedan följande villkor.
Utformning:
• Bygglov i enlighet med detta förhandsbesked förutsätter att beslut om
avsedd avstyckning av nya tomter har vunnit laga kraft.
• Fastigheterna ska användas till bostadsändamål.
• Endast en friliggande huvudbyggnad på respektive fastighet. Största
byggnadsarea för huvudbyggnad är 145 kvm.
• Byggnader får uppföras i högst 1 våning utan inredd vind.
• Utformning av byggnader ska anpassas till kringliggande bebyggelse.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Förhandsbesked:
8 400 kronor
Kommunicering:
1 780 kronor
Kungörelse:
262 kronor
Summa:
10 442 kronor
__________

Sammanfattning
Ansökan som inkom den 28 april 2016 avser förhandsbesked för nybyggnation
av två enbostadshus med tillhörande garage. Bostadshusen ska vara i ett plan
utan inredd vind och få en byggnadsarea om 145 kvm. Angörning till
fastigheterna sker genom separata infartsvägar, för lott A finns ett servitut från
fastigheten Kvarnnibble 3:17. Stamfastigheten har en areal på 4899 kvm,
planerad avstyckning medför att fastigheten styckas av i två fastigheter med en
fastighetsareal på ca 2300 kvm per fastighet. Vatten och avlopp anordnas med
egen brunn och egen avloppsanläggning med minireningsverk samt markbädd,
enligt inlämnade handlingar. Fastigheten Kvarnnibble 3:30 är belägen utanför
detaljplanelagt område och utanför tätortsavgränsningen Håbo-Tibble men
inom samlad bebyggelse.
På gällande fastighet finns övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nr Håtuna 125:1
bebyggelselämningar. Ärendet har varit på remiss till Länsstyrelsen på enheten
för kulturmiljö och bostad med hänsyn till kulturhistorisk lämning, de anser att
den planerade byggnationen inte bedöms påverka lämningarna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 79
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden är förenlig med
Plan- och bygglagen 2 kap. 2 §. Bygglovsavdelningen föreslår därmed att
Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av två
enbostadshus med tillhörande garage enligt plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan som inkom den 28 april 2016
Situationsplan som inkom den 28 april 2016
Yttrande som inkom den 25 maj 2016
Yttrande som inkom den 26 maj 2016
Yttrande som inkom den 26 maj 2016
Yttrande som inkom den 7 juni 2016
Yttrande som inkom den 7 juni 2016
Yttrande från Länsstyrelsen enhet för kulturmiljö och bostad som inkom
den 29 juni 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse upprättad den 14 juli 2016

Beslutet skickas till:
• Sökande Kvarnnibble 3:30 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:41 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:39 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:42 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:17 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:29 - delges med delgivningskvitto
• Fastighet Kvarnnibble 3:3 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Kvarnnibble 3:38 – meddelande om kungörelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 80

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Yttrande för samråd om detaljplan nr
1502 Köpmanvägen (Härnevi 1:71
m.fl.)
Dnr BMN 16/0006

Beslut
Bygg- och miljönämnden överlämnar som eget yttrande
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016 till
Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden överlämnar som eget yttrande
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016 till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämndens beslutar att:
Bygg- och miljönämnden framför till Kommunstyrelsen att fortsatt
detaljplanearbete kan tillstyrkas under förutsättning att större hänsyn tas
till den befintliga bebyggelsemiljön vad gäller våningsantal och miljö
längs Köpmanvägen samt att synpunkterna i samhällsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016 i övrigt beaktas.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 19 juli 2016 fått en samrådsremiss för
detaljplan nr 1502 Köpmanvägen (Härnevi 1:71) för yttrande.
Samhällsbyggnadskontorets Miljöavdelning och Bygglovsavdelning har i
tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och
miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för miljöbalken respektive
plan- och bygglagen.
Miljöavdelningen och Bygglovsavdelningen anser att detaljplanen kan
tillstyrkas under förutsättning att synpunkterna i denna tjänsteskrivelse beaktas.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 19 juli
2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016

Utdragsbestyrkande

11 (21)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 80

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Börje Wredéns (L)
förslag till beslut samt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordföranden frågar Bygg- och miljönämnden om man kan besluta enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och finner att Bygg- och
miljönämndens beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 81

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Samråd gällande detaljplan för
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801
Dnr BMN 16/0006

Beslut
Bygg- och miljönämnden överlämnar som eget yttrande
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016 till
Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden överlämnar som eget yttrande
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016 till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar:
Bygg- och miljönämnden anser att detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:470
för att kunna föras vidare behöver omarbetas så att
•

Våningsantal och antal nya bostäder begränsas med hänsyn till befintligt
landskap och bebyggelse.

•

Möjligheten att småskaligt och kulturmiljömässigt utveckla Ekhammars
gård beaktas.

•

De nya bostäderna orienteras i riktning nord – syd, likt övrig bebyggelse i
Tibble och Kungsängen kring Gröna dalen.

•

Ytan norr om Hjortronvägen inte bebyggs.

•

Bullervallen som avskiljer Hjortronvägen från bebyggelsen norr därom
bibehålls.

•

Hjortronvägen inte öppnas för genomfartstrafik, med hänsyn till barn och
ungdomars behov att säkert röra sig mellan skolor och Kungsängen IP.

Härutöver översänds även Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8
september 2016 till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 81

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, den 8 juni 2016 §
84, sänds förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, ut för
samråd enligt regler för normalt planförfarande.
Detaljplaneförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden från
den 8 juli 2016 till den 19 augusti 2016. Bygg- och miljönämnden har erhållit
förlängd tid att lämna yttrande så att ärendet ska kunna behandlas på nämndens
sammanträde den 22 september 2016.
Samhällsbyggnadskontorets Bygglovs- och Miljöavdelning har i
tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och
miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt
Miljöbalken.
Bygglovs- och Miljöavdelningen anser att utveckling i enlighet med
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, kan ske under
förutsättning att nedanstående synpunkter och ytterligare utredningar beaktas.
•

Byggrätter måste förtydligas gällande våningsantal och placering av
parkeringshus

•

Gestaltningsprinciper i plankartan bör förtydligas i text

•

Dagvattenutredningen behöver utvecklas avseende bland annat effekter
vid 100-årsregn, beräkning av föroreningsbelastning från planområdet
samt förslag på reningsåtgärder. Ytor och skyddsbestämmelser gällande
dagvatten ska skrivas in som planbestämmelser.

•

Bullerutredningen ska omfatta all trafik i relation till både ny och
befintlig bebyggelse, likaså vibrationsutredningen då risk för
vibrationer i fastigheter ökar.

•

Allt för liten hänsyn har tagits till det befintliga landskapet och
bebyggelsen.

Beslutsunderlag
•
•

Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 13 juli
2016.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Börje Wredéns (L)
förslag till beslut samt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordföranden frågar Bygg- och miljönämnden om man kan besluta enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och finner att man beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 81

Reservationer
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Minna Ahokas (M), Göran Malmestedt (M), Jan Lannefelt (S), Jan Westin (S),
Lars Brofalk (C) och Jarl Teljstedt (KD) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”För Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna är det viktigt att ny bebyggelse ska smälta in i den
befintliga bebyggelsen och ha mjuka övergångar mellan olika hustyper
och våningshöjder. Där det är möjligt ska flexibla lösningar tillåtas som
kan ha andra byggnadshöjder, exempelvis som landmärke.
Hjortronvägen, bussgatan, bör kunna vara öppen för trafik åt båda hållen.
Sett till miljö och boendes möjligheter att kunna röra sig inom tätorten,
samt inte minst för blåljusfordon.”
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen/Planavdelningen, Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 82

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Föreläggande om yttrande angående
Swedavias överklagan gällande
ändring av villkor 5 i tillstånd för
Arlanda Airport, mål nr M 6109-16
Dnr BMN 16/0006

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden överlämnar som yttrande till mark- och
miljööverdomstolen Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
daterad 6 september 2016
2. Paragrafen justeras omedelbart
__________

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden mottog den 20 juli 2016 föreläggande yttrande
avseende Swedavia ABs överklagan till mark- och miljööverdomstolen av
mark- och miljödomstolens dom den 15 juni 2016 i mål nr M 6676-15 om
ändring av villkor 5.
Swedavia har i första hand yrkat att den i villkoret angivna ljudnivån ska
ändras från 65 dB(A) till 70 dB(A). I andra hand har bolaget yrkat detsamma,
med tillägget att överflygning av Märsta tätort vid start bana 19R i möjligaste
mån ska undvikas om den maximala ljudnivån överstiger 65 dB(A) på marken
med hänsyn tagen till kapacitetsbehov, flygsäkerhet och väderleksförhållanden.
Swedavia har begärt verkställighetsförordnande.
Yttrande med anledning av överklagandet ska ges in skriftligen till mark- och
miljööverdomstolen, Svea hovrätt, senast den 15 september 2016. Begäran om
anstånd har beviljats till den 23 september 2016.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ändringen avstyrks.

Beslutsunderlag
•

Tillstånd till Swedavias verksamhet vid Arlanda Airport i Dom meddelad
den 21 november 2014 (mål M 11706-13).

•

Ansökan om villkorsändring inkom 11 december 2015 (mål M 6676-15)
Tillväxtkontorets yttrande 25 februari 2016, § 19
Mark- och miljödomstolens dom gällande ändring av villkor 5 meddelad
den 15 juni 2016 (mål nr M 6676-15)
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande, aktbilaga 5, mål
nr M 6109-16
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 6 september 2016

•
•
•
•
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 82

Paragrafen förklars omedelbart justerad
_________________________
Ordförande: Lars Brofalk (C)
_________________________
Justerare: Minna Ahokas (M)
Beslutet skickas till:
• Mark- och miljööverdomstolen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 83

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Samråd - Förslag till bildande av
kommunalt naturreservat LillsjönÖrnässjön (KS 15/0300)
Dnr BMN 16/0010

Beslut
Bygg- och miljönämnder delegerar till Bygg- och miljönämndens ordförande
att efter samråd med presidiet besluta att överlämna
Samhällsbyggnadskontorets yttrande till Kommunstyrelsen, gällande förslag
till bildande av kommunalt naturreservat Lillsjön- Örnässjön.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 94 att sända ut förslaget om
bildande av kommunalt naturreservat Lillsjön- Örnässjön på samråd
Yttrandet måste vara Kommunstyrelsen tillhanda senast måndagen den 19
september 2016 och förlängd svarstid har inte beviljats.
För att hela Bygg- och miljönämnden ska har möjlighet att yttra sig i ärendet
föreslår Samhällsbyggnadskontoret att beslutet om att sända yttrande till
Kommunstyrelsen delegeras till Bygg- och miljönämndens ordförande.
Beslutet ska ske efter samråd med presidiet.

Protokollsanteckning
Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Att bilda naturreservat skapar inte större skydd för området LillsjönÖrnässjön än nuvarande. Däremot ökar det kostnader som belastar
skattebetalare i kommunen”

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 16 september 2016

Beslutet skickas till:
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 84
1.

2016-09-22

Rapporter

Kontorschefens rapport
Dnr BMN 16/0004

•

Temaärende- Presentation, Landsbygdsplan fördjupad översiktsplan

•

Göran Malmestedt (M) frågar om man inte kan ge politker någon
behörighet i de olika ärendehanteringssystemen som idag används, för att
de själva ska kunna läsa anmälningar, delegationsbeslut och liknande.
-

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

Samhällsbyggnadskontoret svarar att det idag inte är möjligt men att
man tar med sig frågan i det fortsatta arbetet med dessa system.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 85

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Delegationsbeslut

Beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut och
godkänner rapporteringen.
__________
1.
2.
3.
4.
5.

Justerandes sign

FSBS konferens för förtroendevald
Dnr BMN 16/0001
FSBS konferens för Bygg- och miljönämndens ordförande
Dnr BMN 16/0001
Organisation Samhällsbyggnadskontoret
Dnr KS 16/0015
Anmälningar av delegationsbeslut 20160803-20160906
Dnr BMN 16/0001
Bygg- och miljönämndens överklagande av länsstyrelsens beslut gällande
Tibble- Ålsta 6.22
Dnr BMN 16/0001

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 86

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Anmälningar

1.

Dom - Tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på
fastigheterna Toresta 4:1 i Upplands-Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo
kommun, ink bilaga

2.

Beslut - Prövning av Upplands-Bro kommuns beslut att medge
strandskyddsdispens för fastigheten Tibble-Vallby 1:3

3.

Bro-Önsta 2:10, Beslut om avslut av tillsynsärende, Länsstyrelsen
Stockholm

4.

Remiss – Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten

5.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling

6.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska arbete

7.

Samråd - Förslag till detaljplan för Församlingslokal i Bro (Bro-Råby
3:128, del av Finnsta 1:2), nr 1603, Bro, Upplands-Bro kommun

8.

Flygvägs- och flygbullerkontroll januari - juni 2016, Stockholm Arlanda
airport

9.

Samråd MB 12,6 för ärende A 27929-2016- avverkningsanmälan och dike

10.

Dom, avslår överklagandet- Nacka Tingsrätt MMD, Bygglov för
komplementbyggnad på fastigheten Upplands-Bro Finnsta 2:9

11.

Protokoll- Nacka Tingsrätt MMD, Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Upplands-Bro Tibble Ålsta 6:22; nu fråga om
överlämnande

Utdragsbestyrkande
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