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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-04-30 

Bygg- och miljönämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.45, Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av bostadshus, ÖRÅKER 2:15, 
Öråkersvägen 8 
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av bostadshus med stöd av 9 kap. 31a § plan- och 
bygglagen (PBL).

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för tillbyggnad 
som utförts utan bygglov och startbesked. Avgiften har beräknats enligt 
9 kapitlet 7 § 1p plan- och byggförordningen PBF (2011:338). Avgiften 
sätts ned till en fjärdedel dvs. 6 248 kronor med stöd av 11 kapitlet 53a 
§ plan- och bygglagen. Den avgiftsskyldige är fastighetsägaren, Malin 
Teresia Waxegård Anjou. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro 
kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut separat.

3. Avgift för bygglov enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 
juni 2011, § 57.

Bygglovsavgift: 6 093 kr 

Kungörelse:    279 kr 

Summa: 6 372 kr 

 _______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 40–45 §§ Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (8)  
2021-04-30    

 

 

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 1 februari 2021 med en ansökan om bygglov i efterhand 

för tillbyggnad av bostadshus med inglasat rum med ca 20 m2. Av 

ansökningsblankett och fotografier framgår att åtgärden redan utförts och att 

åtgärden påbörjades den 1 december 2020.  

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en tjänsteskrivelse daterad 

2021-04-30 med förslag till beslut i detta ärende. Aktuell revidering av 

tjänsteskrivelsen föranleds av ett önskemål om förtydligande av motivering till 

bygglovsplikt särskilt mot bakgrund undantag i 9 kap. 6 § PBL. I den 

reviderade tjänsteskrivelsen framgår även bygglovsavdelningens bedömning 

avseende möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgift i enlighet med 11 

kap. 53a § PBL mot bakgrund av ovan nämnda undantag och komplexiteten för 

den enskilde att göra en bedömning i detta avseende. 

Bygglovsavdelningen förslår, efter konstaterande att åtgärderna utförts 

olovligen, att Bygg- och miljönämnden tar ut byggsanktionsavgift för 

överträdelsen som tas upp i rubricerat ärende. Byggsanktionsavgiften tas ut 

med stöd av 11 kapitlet 51 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 31a § PBL och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden 

beviljar bygglov i efterhand för åtgärden.  

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 1 februari 2021 

 Fotografier som inkom den 1 februari 2021 

 Brev/Skrivelse förklaring som inkom den 1 februari 2021 

 Ritning fasad som inkom den 1 februari 2021 

 Lägeskontroll som inkom den 1 februari 2021 

 Planritning som inkom den 23 mars 2021 

 Fasadritning som inkom den 23 mars 2021 

 Sektionsritning som inkom den 23 mars 2021 

 Förklaring som inkom den 23 mars 2021 

 Antikvarisk konsekvensanalys som inkom den 23 mars 2021  
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Datum Vår beteckning 3 (8)  
2021-04-30    

 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 1 februari 2021 med en ansökan om bygglov i efterhand 

för tillbyggnad av bostadshus med inglasat rum med ca 20 m2. Av 

ansökningsblankett och fotografier framgår att åtgärden redan utförts och att 

åtgärden påbörjades den 1 december 2020. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom område utan detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom område med riksintresse för kulturmiljö (Görväln) 

samt riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. Miljöbalken. 

Yttranden och remisser 

Då det är fråga om en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1 PBL krävs inte 

grannehörande enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 20 maj 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys har upprättats av Jennie 

Björklund, Certifierad sakkunnigt kulturvärde, nivå K. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter för bygglov 

Av 9 kap. 2 § punkt 2 framgår att det krävs bygglov för tillbyggnad. 

Enligt 9 kap. 31a § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan, om åtgärden 

 1. innebär att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första 

stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en 

komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 

   2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § 

första stycket 3 eller 5 c, och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 

stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 

Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär 

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 
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Datum Vår beteckning 4 (8)  
2021-04-30    

 

 

nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

Rättsliga utgångspunkter för sanktionsavgift 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. plan- och bygglagen (PBL) 

eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 

bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten Bygg- och 

miljönämnden i detta fall ta ut en byggsanktionsavgift enligt PBL 11 kap. 51 §. 

Av PBL 11 kap. 54 § följer att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 9 kapitlet 2 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs bygglov för 

tillbyggnad. 

 

Av 11 kapitlet 53 § PBL, följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden 

har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, eller en 

anmälan. 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggnadsavgift tas ut av: 

 den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser,  

 den som begick överträdelsen, eller  

 den som har fått en fördel av överträdelsen.  

 

Av 11 kapitlet 53a § PBL framgår att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall 

sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 

begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen 

enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 

vara av mindre allvarlig art. 

Regeringen anförde bl.a. följande angående vad som bör beaktas vid prövning 

av frågan om nedsättning (prop. 2012/13:104 s. 9 f.). För det första bör beaktas 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det bör också 

beaktas om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. I 

vissa fall kan det vara en förmildrande omständighet om den avgiftsskyldige 

har uppfyllt alla materiella samhällskrav men förbisett den formella delen. 

Att en överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet kan enligt 

regeringen innebära att den i ett enskilt fall bedöms vara mindre allvarlig. 
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Ett exempel på en sådan situation kan vara när överträdelsen har sin grund i en 

felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. Enligt 6 kap. 5 § 

första stycket 4 PBF krävs det t.ex. en anmälan vid väsentlig ändring av en 

eldstad. Eftersom det är en bedömningsfråga vad “väsentlig ändring” innebär, 

kan det i vissa situationer vara svårt för den enskilde att avgöra om den aktuella 

åtgärden är anmälningspliktig eller inte. En person som är osäker på om en viss 

åtgärd kräver lov eller anmälan, bör dock kontakta byggnadsnämnden för råd 

och stöd. Regeringen framhöll emellertid att det kan finnas situationer där 

personen på goda grunder gör en bedömning på egen hand men som till slut 

visar sig vara felaktig. Om den enskilde i en sådan situation inte har anmält 

åtgärden och byggnadsnämnden bedömer att det rör sig om en väsentlig 

ändring, kan det bli aktuellt med en sanktionsavgift. Om byggnadsnämnden 

bedömer att ändringen av eldstaden trots allt har utförts på ett korrekt sätt och 

därför inte medför någon fara för liv eller hälsa, skulle den omständigheten att 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet kunna medföra att 

byggsanktionsavgiften anses oproportionellt hög. Det skulle i ett sådant fall 

kunna finnas skäl för att sätta ned avgiften (a. prop. s. 10) 

Av 9 kap. 6 § PBL framgår bl.a. att det för en- och tvåbostadshus trots 

huvudregeln i 9 kap. 2 § PBL inte krävs bygglov för att göra en liten 

tillbyggnad. Av tredje stycket framgår dock att lovbefrielsen inte gäller inom 

en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till 

omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.  

Av 1 kap. PBL och därtill hörande förarbeten går att utläsa att det i PBL 

sammanhang är fråga om "sammanhållen bebyggelse" om samtliga 

nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader 

 Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter 

 Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata 

eller parkmark 

 

Av förarbetena till PBL framgår att en bebyggelse är "sammanhållen 

bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk 

i bebyggelsen" om båda nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 en bebyggelsegrupp som består av minst 10–20 hus 

 de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, 

parkmark och dylikt. 
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Bedömning 

Aktuell ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus med 

ca 20 m2.  Åtgärden bedöms uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 

kap. 31a § PBL. Mot bakgrund härav föreslår bygglovsavdelningen att Bygg- 

och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för ändrad användning av 

garage till gästhus. 

Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd. Mindre än fem år 

förflutit sedan överträdelsen. Sanktionsavgift ska därför tas ut enligt 

beräkningsgrundande formel (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) vilket ger 

beräkning  (0,5*47600)+(0,005*47600*5)=  24 990 kr efter det som framgår av 

9 kapitlet 7 § 1p plan- och byggförordningen PBF.  

Sökande har själv inkommit med en bygglovsansökan och på eget bevåg 

uppmärksammat bygglovsavdelningen om att byggnation av misstag påbörjats 

utan bygglov och att denne sökt bygglov då denne insett sitt misstag. Detta 

indikerar att överträdelsen inte har skett uppsåtligen och därmed bedöms det 

första rekvisitet för nedsättande av avgift uppfyllt. 

I detta fall bedöms det även vara fråga om en snarlik situation som den 

regeringen tar upp i fråga om väsentlig ändring av eldstad där personen på 

goda grunder gjort en bedömning på egen hand men som till slut visat sig vara 

felaktig då det handlar om beräkning av antal hus samt husens inbördes 

förhållanden för att utröna om lovbefrielse föreligger eller inte vilket bedöms 

inte helt oproblematiskt, se nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urklipp karta där aktuell fastighet är markerad i gul kulör 
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Då tillbyggnaden enligt den redovisning som inkommit trots allt har utförts på 

ett korrekt sätt och därför inte medför någon fara för liv eller hälsa bedöms det 

vara fråga om överträdelse av mindre allvarlig art och därmed bedöms även det 

andra rekvisitet för nedsättande av avgift uppfyllt. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms byggsanktionsavgiften i detta fall anses 

oproportionellt hög varför även det tredje rekvisitet för nedsättande av avgift 

bedöms uppfyllt. 

Det bedöms därför rimligt att avgiften sätts ned till en fjärdedel innebärande 6 

248 kr. 

Upplysningar 

Startbesked och slutbesked i efterhand hanteras separat.  

Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa? 

Mot bakgrund av att förslaget i övrigt följer bygglagstiftningen dras slutsats att 

aktuellt förslag till beslut är för barnets bästa. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef  Hany Touman  

 Bygglovshandläggare/inspektör  

 

 

Bilagor 

1 Ansökan som inkom den 1 februari 2021 

2 Fotografier som inkom den 1 februari 2021 

3 Brev/Skrivelse förklaring som inkom den 1 februari 2021 

4 Ritning fasad som inkom den 1 februari 2021 

5 Lägeskontroll som inkom den 1 februari 2021 

6 Planritning som inkom den 23 mars 2021 

7 Fasadritning som inkom den 23 mars 2021 

8 Sektionsritning som inkom den 23 mars 2021 

9 Förklaring som inkom den 23 mars 2021 

10 Antikvarisk konsekvensanalys som inkom den 23 mars 2021  
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Beslut sänds till 

  Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande/Fastighetsägare Malin Teresia Waxegård Anjou 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1, Öråker 2:14, Öråker 2:19 

 

 



















59 BYGG.2021.45, Bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus, ÖRÅKER 2:15, Öråkersvägen 8 - BMN 21/0007-10 BYGG.2021.45, Bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus, ÖRÅKER 2:15, Öråkersvägen 8 : Brev/skrivelse forklaring

Från: Malin Anjou
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygglovsansökan i efterhand Öråker 2:15
Datum: den 1 februari 2021 17:34:02
Bilagor: Bygglovsansökan i efterhand 210130.pdf

Lägesinmätning Öråker215.pdf
Fasadritning.pdf
Vinterträdgård ritningen med justerade mått.pdf

Hej!
 
Jag har varit i kontakt med Tommy på Bygglov och beskrivit min situation där jag har missat att
söka bygglov för mitt uterum. Han sa då att jag ska söka i efterhand och jag har fått hjälp av
Anders Lundh med att mäta in fastigheten. Jag har försökt att beskriva bakgrunden och lagt till
de ritningar jag har som jag har justerat till de faktiska måtten. Jag har även kompletterat med
foton från alla håll. Uterummet kvarstår att färdigställas på utsidan, vilket jag önskar att jag får
göra nu i vår. Jag hoppas att det är tydligt vad jag har försökt göra och hur jag nu försöker göra
rätt då jag förstår att jag borde haft bygglov redan i höstas.
 
Jag skickar allt elektroniskt men har också lagt ett brev till er med allt utskrivet.
Återkom om ni behöver ytterligare information av mig.
 
Vill att allt ska bli rätt
Vänliga hälsningar
 
Malin Anjou
Mobil +46 70 549 61 30
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RITNINGSNRRITAD AV HANDLÄGGAREUPPDRAG BET

SKALA

ANSVARIG

DATUMBygglovshandlingVasavägen 23 C

Mail  anette@dynesiusdesign.se
Mobil  0738-11 00 44

 Öråker 2:15

 Fasader

 1

Dynesius Design AB

181 42 LIDINGÖ  Tillbyggnad uterum

Anette Dynesius A3

2021-03-22

1:100

Fasad mot väster Fasad mot söder

Fasad mot öster Fasad mot norr 

TillbyggnadTillbyggnad

Tillbyggnad

9°
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Från: Malin Anjou
Till: Hany Touman; Bygg- och miljönämnden
Ärende: Re: Föreläggande om komplettering BYGG.2021.45
Datum: den 23 mars 2021 13:52:46
Bilagor: Fasader 210322.pdf

Sektion 210322.pdf
Antikvarisk konsekvensanalys Öråker 2021-03-16.pdf
Sv Verifiering skydd mot skärskador.msg
Intyg Sakerhetsglas Uterum SV NO DK.pdf
P markning Uterum SC031017.pdf
Orderbekräftelse 21848138744655.pdf
Planer 210323.pdf

Hej Bygg-och miljönämnden och Hany (som jag haft dialog med under resans gång!

Dessa kompletteringar gäller Öråker 2:15 ärende BYGG.2021.45

Här kommer mina kompletteringar:
Information om när byggnadsåtgärden tillbyggnad påbörjades. Själva uterummet
påbörjades 1 december 2020 
Fackmässiga relationsritningar A (arkitekt) med korrekt utformning (tak är t.ex. felaktigt
redovisat på fasadritningar).  Se bilaga Fasader 210322, Planer 210323 och Sektion
210322 
Utlåtande från bebyggelseantikvarie om uppfyllande av 8:13 PBL (förbud
mot förvanskning av bebyggelseområdet) och 8:17 PBL (varsamhetskrav i fråga om

ändring av byggnad) mot bakgrund av att fastigheten ligger inom riksintresse
för kulturmiljö. Här har jag anlitat en av bebyggelse antikvarierna från lista jag fick av
er. För utlåtande se bilaga Antikvarisk konsekvensanalys Öråker 200316 

Verifiering av fri höjd är minst 2,0 meter i öppning i skjutbara glaspartier. Kan verifieras
med fotografi med måttstock eller måttband. Fri höjd är 2,05 se foton med två meters
måttband bilagor Två meter dörr och två meter dörr närbild

 
Förslag till kontrollplan (kan skjutas fram till prövning av startbesked/slutbesked)
inkl. dokumentation knuten till samtliga kontroller däri.  Info ska kompletteras. 
Information om vem som utfört åtgärden: namn- och kontaktuppgifter entreprenör
alt. Information om självbyggare (kan skjutas fram till prövning av startbesked/
 slutbesked) Jag är själv ansvarig men har anlitat ZR Bygg AB för utförande av
byggnationen/entreprenör. ZR Bygg AB, org.nr 556927-3674, (Sigge) Zbigniew
Rozwadowski, Vädersjövägen 75, 137 56 Tungelsta, Tel 076-
2231599, zrbyggab@hotmail.com 
Utlåtande från konstruktör inkl. relationshandling K (konstruktion) om huruvida utförd
konstruktion uppfyller krav i EKS och Eurokoder (kan skjutas fram till prövning av
startbesked/slutbesked) Info ska kompletteras
Verifiering av att glaspartier uppfyller skydd mot skärskador (kan skjutas fram till prövning
av startbesked/slutbesked) Se mail från Svenska Byggvarors kundtjänst Bilaga
Verifiering skydd mot skärskador, samt bilaga
Intyg_Sakerhetsglas_Uterum_SV_NO_DK samt
bilaga P_markning_Uterum_SC031017 och slutligen orderbekräftelsen
bilaga Orderbekräftelse_21848138744655

Jag hoppas att ni därmed har fått alla kompletteringar som ni efterfrågade, annars får ni komma tillbaka
till mig så återkommer jag med mer information. Det ni inte har fått är kontrollplan och konstruktions
utlåtande. Här får jag återkomma. 
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Vänliga hälsningar
Malin Anjou 0705496130

Den mån 22 feb. 2021 kl 14:53 skrev Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>:
Hej!

Bifogat är föreläggande om komplettering för:

BYGG.2021.45
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av uterum
ÖRÅKER 2:15

För bygg- och miljönämnden
Hany Touman

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: BYGG.2021.45
Mottagare: Malin Teresia Waxegård Anjou[malin.anjou@gmail.com]
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Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning Öråker 2:15 
Adress Öråkersvägen 8 
Kommun  Upplands-Bro Kommun 
Beställare  Malin Anjou 
Sammanställning Jennie Björklund, Certifierad sakkunnig kontrollant av Kulturvärden enligt 

PBL och Boverkets föreskrifter och allmänna råd.  

Inledning/syfte 
Bygglov har ansökts för att få bygga en tillbyggnad i form av ett uterum till den befintliga bostaden på 
Öråkersvägen 8 i Kungsängen. Bygglovsansökan inkom när bygget redan var påbörjat och i samband med 
detta så har bygglovshandläggarna på Upplands-Bro kommun krävt kompletteringar – bland annat ett 
utlåtande från bebyggelseantikvarie om uppfyllandet av PBL kap. 8 § 13 och PBL kap. 8 § 17 mot bakgrund 
av att fastigheten ligger inom Riksintresse för kulturmiljö. 

Stiftelsen Kulturmiljövård har anlitats för att utföra det efterfrågade utlåtandet. Uppdragets syfte har bestått 
i att ta fram en antikvarisk konsekvensbeskrivning utifrån tillbyggnadsplanerna där det säkerhetsställs att 
Plan och bygglagens krav om förbud mot förvanskning och varsamhet mot värdena uppfylls. 

Bakgrund 
Tillbyggnaden av uterummet beräknas bli ca 21 m2 stort och planen är att plocka upp karaktärsdragen från 
det befintliga bostadshuset i form av taktäckning av lertegel, locklistpanel som målas med Falu rödfärg, 
samt att foder och vindskivor målas i samma gråa kulör som exempelvis fönsterfoder och vindskivor på 
bostadshuset.  

Planen var från början att utbyggnaden inte skulle bli större än 15 m2 och åtgärden startade genom att en 
gammal trätrall byttes ut mot en ny stenaltan. Planerna utökades dock snabbt genom att idén om ett uterum 
väcktes och därefter beställdes glasdörrar. I samband med att byggarbetet kom i gång insåg beställaren att 
bygglov behövdes och kontaktade då Upplands-Bro kommun. Detta gör att stora delar av bygget redan är 
utfört och det finns en god insyn i hur utformningen av uterummet kommer att bli när det är klart.  

  
 

Lagskydd och befintliga ställningstaganden 
Plan och bygglagen 

Enligt PBL kap. 8 § 13 får en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas (förvanskningsförbud).  

Enligt PBL kap. 8 § 17 ska en ändring av en byggnad utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens 
karaktärsdrag samt tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden. 

 

Figur 2 Bostadshuset med uterummet sett från sydost.   Figur 1 Uterummets placering på bostadshuset Öråker 
2:15 sett från söder.  
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Riksintresse 

Fastigheten Öråker 2:15 ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.  

Görväln [AB 32] (delen i Upplands-Bro sn)  

Motivering: A. Farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och 
Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på vattnet och 
till lands alltsedan järnåldern. (Fornlämningsmiljö).  

B. Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och 
herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen.  

Uttryck för riksintresset:  

A. Den kraftiga ruinkullen efter ärkebiskopens palatsliknande fäste från 1400-talets slut på 
Stäketholmen. Platsen för Tuna-byn på Lennartsnäshalvön och stora järnåldersgravfält, 
vilka berättar om traktens centrala betydelse under järnåldern. Knutpunkten mellan vatten- 
och landkommunikationerna med fyra generationer landsvägar allt ifrån landets äldsta 
statliga vägbygge 1665, samt järnvägssträckningar.  

B. De många herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade landskapet med 
storskaliga åkrar och alléer, bl.a. Almare-Stäket och Lennartsnäs. Odlingslandskapet med 
system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. (Miljön berör även Järfälla kommun.).  

 
Figur 3 Riksintresset för Kulturmiljövårdens Görvälns utsträckning mellan Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun. Karta från 
Länsstyrelsens WebbGis, skala 1:60 000.  

Vad är en särskilt värdefull byggnad och vad är en förvanskning? 
För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess 
bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Det gäller inte enbart enskilda byggnader med unik 
karaktär eller stort historiskt intresse, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika 
tidsepoker eller något som är utmärkande för olika sociala miljöer. Bestämmelsen gäller också enskilda 
byggnader som blir värdefulla genom samhörigheten till en grupp byggnader. Förvanskningsförbudet berör 
därför inte enbart enskilda byggnader, utan kan även tillämpas på byggnader som ingår i ett särskilt 
värdefullt bebyggelseområde och bidrar till områdets värden. Även om en byggnad inte bidrar till ett 
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områdes värden kan en åtgärd vara otillåten om åtgärden medför att bebyggelseområdets värden skadas. 
Förvanskningsförbudet är dock inget förändringsförbud, utan det är de egenskaper som gör byggnaden 
eller bebyggelsemiljön särskilt värdefull som är skyddade. Klarlägger och respekterar man värdena kan man 
ändå utföra olika åtgärder.  

Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden förändrar 
byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller 
områdets kulturvärden (BFS 2016:6). I olika rättsdomar har det enligt Boverket bland annat ansetts varit en 
förvanskning om:  

 en väsentlig egenskap går förlorad. 
 åtgärden går ut över byggnadens och områdets särart och medför att en byggnads genuina karaktär 

inte behålls.  
 åtgärden ger ett dominerande uttryck och avviker från det enhetliga intryck som bebyggelsen har.  
 åtgärden inte är väl anpassad till huset karaktär avseende en byggnad som har ett känsligt läge i en 

kulturmiljö.  
 
Kulturhistorisk värdering och karaktärisering
Öråkers gård är en välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talets slut nära Mälaren med herrgård byggd i trä 
och tillhörande flygelbyggnader, magasin, bostäder och stora ekonomibyggnader. Runt gården sträcker sig 
stora öppna odlingslandskap som fortfarande idag brukas och vägnätet i området har en ålderdomlig 
sträckning även om det delvis moderniserats i form av asfaltering och breddning. Övrig bebyggelse i 
området är delvis byggda i övergången mellan skog och åker, samt på större impediment, oftast med utblick. 
Detta inkluderar även placeringen av modernare bebyggelse som i det stora hela anpassats till den rådande 
karaktären för bebyggelsen i landskapet. Det är just denna typ av miljö som är utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull i riksintresset Görväln och som efterfrågad konsekvensbeskrivning ska prövas emot. 
Herrgårdsmiljöerna finns även utpekade i bland annat Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010 och 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun, 2017.  

 
Figur 4 Bostadshusen på Öråkersvägen med det aktuella huset längst till vänster i bild. Notera placeringen av bebyggelsen på en höjd.  
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som huset, samt att taket får samma taktäckningsmaterial. Undertecknad bedömer därför att om 
tillbyggnaden slutförs enligt planerna så anses förändringen vara varsam utifrån den befintliga byggnaden 
och bebyggelsens karaktärsdrag.  

Byggnaden ligger nära Öråkers huvudbyggnad med flyglar och trädgård, men är dels avskild genom åkrar, 
alléer och vägar, dels genom att bebyggelsen är förlagd intill ett skogsparti. Området har mycket växtlighet 
i olika storlek runtom bostadshusen och den aktuella utbyggnaden kan inte ses från norr eller från flera 
punkter nere från vägen i öster/sydost. Under sommartid bör grönskan skymma tillbyggnaden än mer än 
idag.  

 

 

 

Enköping 2021-03-16 

 

Jennie Björklund 

Bebyggelseantikvarie 

Certifierad sakkunnig Kulturvärde, nivå K 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referenser 

Boverket https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-
tomter/forvanskningsforbudet/ (2021-03-12) 

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. 

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. 

Länsstyrelsens WebbGis. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tove Engleson 

Miljöinspektör 

Miljöavdelningen 

   

Tove.Engleson@upplands-bro.se 

2021-04-30    

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad 
täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, 
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, 
Hammarbyfjällsvägen 1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 2021 

till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av Sand- och Grus AB 

Jehanders senaste yttrande i mål M 8144–20, ansökan om tillstånd till 

fortsatt och utökad täktverksamhet m.m 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har från Mark- och miljödomstolen den 15 april 2021 

tagit del av Sand och Grus AB Jehanders yttrande med bland annat 

kompletterande yrkande och bemötande av inkomna synpunkter i mål M 8144–

20 angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. 

Inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-Önsta 

2:10 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd 

till den 24 maj 2021 för att lämna synpunkter på inkomna handlingar.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad den 30 april 

2021 

 Underrättelse daterad den 15 april 2021 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-30   

 

 

 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har underrättats av Mark- och miljödomstolen den 15 

april 2021 om Sand och Grus AB Jehanders yttrande med bland annat 

kompletterande yrkande och bemötande av inkomna synpunkter i mål M 8144-

20 angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. 

Inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-Önsta 

2:10 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd 

med att lämna yttrande på de nya handlingarna till den 24 maj 2021. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen har tagit fram ett förslag till yttrande med bemötande på 

det yttrande som Jehanders lämnat gällande de punkter där Bygg- och 

miljönämnden tidigare lämnat synpunkter. Se Jehanders yttrande i 

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen och kontorets förslag till 

yttrande. 

Barnperspektiv 

Områdena intill täkten är inte anslutna till det kommunala VA-nätet. Barn 

utgör en känsligare grupp för föroreningar varför det är särskilt viktigt att 

säkerställa att täktverksamheten inte får negativ påverkan på 

grundvattenkvalitén. En stor ökning av antalet tunga transporter i området kan 

också innebära ökad olycksrisk då barn inte har samma riskmedvetenhet som 

vuxna. Även andra risker som en täktverksamhet innebär behöver särskilt 

beaktas då barn kan komma finnas i närområdet. Till exempel är det viktigt att 

täktområdet avgränsas så att barn och andra obehöriga inte kan beträda 

verksamhetsområdet.  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Tove Engleson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 

2021. 

2. Underrättelse daterad 15 april 2021 

  

Beslut sänds till 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka 

mmd.nacka.avdelning3@dom.se  

Mål 8144–20 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Bygg- och miljönämnden  2021-05-12  MIL.2020.976  M 8144-20 

 
mmd.nacka.avdelning3@dom.se  
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Yttrande   

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den dd månad 20xx 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har från Mark- och 

miljödomstolen tagit del av Sand och Grus AB Jehanders senaste yttrande med 

bland annat kompletterande yrkande och bemötande av inkomna synpunkter i 

mål M 8144-20 angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad 

täktverksamhet m.m. Inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och 

fastigheten Bro-Önsta 2:10 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden 

har beviljats anstånd till den 24 maj 2021 för att lämna yttrande på inkomna 

handlingar. Nedan följer bygg- och miljönämndens yttrande. 

 

Bygg och miljönämndens synpunkter 

Bygg- och miljönämnden vidhåller att aktuell ansökan innebär ett alldeles för 

stort ingrepp i kommunens tätortsnära skogs- och rekreationsområden. Det 

strider såväl mot översiktsplanens tydliga angivande av det allmänna intresset 

för området som mot kraven på att skydda miljön, sett i relation till behovet av 

bergmaterial från täkten, varför nämnden yrkar att ansökan ska avslås. Bygg- 

och miljönämnden anser istället att en förlängning av tillståndet med upp till 3 

år nu skulle kunna vara en kompromiss som möjliggör att bolagets önskan om 

utökad verksamhet liksom även överväganden om områdets framtida 

användning kan behandlas i en kommande ny översiktsplan för Upplands-Bro 

kommun. Sökanden kan därefter söka nytt tillstånd. En del av redan framtaget 

material kan förväntas vara aktuellt även i en framtida ansökan varför 

kostnaderna för en ny ansökan inte behöver bli lika omfattande. 

 

Bygg- och miljönämnden vill också uppmärksamma domstolen på att nämnden 

nyligen åtalsanmält verksamheten i två separata åtalsanmälningar gällande 

misstanke om olovlig miljöfarlig verksamhet. Verksamheten har dels 2018 

överskridit  det i tillståndet maximala uttaget av 400 000 ton berg och under 

flera år tidigare överskridit den genomsnittliga årsproduktionen på 250 000 ton. 

I årets tillsyn av verksamheten har det också framkommit att man tagit i 

anspråk ett större verksamhetsområde än vad tillståndet medger. Enligt 

gällande tillståndshandlingar ska verksamhetsområdet inte överskrida mer än 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (7)  
    

 

drygt 20 ha. Jehander har nu mätt in nuvarande verksamhetsområde till 29,3 

ha. Det vill säga nästan en tredjedel större område än vad som angivits i 

ansökningshandlingarna för nu gällande tillstånd. Ett verksamhetsområde som 

överskrider 25 ha innebär en annan verksamhetskod för huvudverksamheten 

enligt miljöprövningsförordningen, det vill säga den verksamhetskod som 

företaget ansöker om nu, 10.11. 

 

Härutöver anför Bygg- och miljönämnden följande. 

 

B.1.1 Påverkan på yt- och grundvatten 

Jehander har med stöd av bland annat en hydrogeologisk utredning bedömt att 

ingen risk för påverkan på enskilda brunnar finns. Verksamheten menar därför 

att det saknas skäl att föreskriva ett sådant specifikt villkor med krav på 

åtgärder. Istället bör en sådan eventuell skada hanteras som en oförutsedd 

skada. Med anledning av den oro som uttryckts föreslår verksamheten dock att 

tiden för att anmäla oförutsedd skada förlängs från 5 år till 10 år från 

arbetstidens utgång. Bygg- och miljönämnden ser positivt på att tiden utökas 

till 10 år för oförutsedda skador men vidhåller att bolaget bör åläggas ett ansvar 

om att vidta åtgärder om så skulle behövas. 

 

B.1.6 Länshållningsvatten 

Jehander hävdar att ett ökat flöde i dikessystemet mot recipienten 

Sigtunafjärden endast kommer att leda till en försumbar påverkan på 

recipienten. Bygg- och miljönämnden vidhåller att ökad risk för utlakning av 

näringsämnen till recipienten Mälaren-Skarven, som redan i dag har 

problematik med övergödning, föreligger. Bergab har i sin hydrogeologiska 

utredning utgått ifrån att diket är överdimensionerat i den del där man lyckats 

finna information och att diket också kan antas vara överdimensionerat i övriga 

delar där man inte hittat information. Bygg och miljönämnden anser att det 

finns en osäkerhet i det resonemanget. 

 

B.2.1 Påverkan på naturmiljö 

Bygg -och miljönämnden håller med sökande om att man bör vara försiktig 

med att ange för detaljerat hur åtgärder ska se ut med hänsyn till att 

kunskapsläget om vad som är det bästa för miljön kan komma att ändras. 

Nämnden konstaterar dock att ett allt för vagt formulerat villkor riskerar att bli 

urvattnat och riskera att eventuella åtgärder hamnar långt ifrån uttalad 

ambition. Att Jehander åtagit sig att skapa nya attraktiva miljöer  innebär inte 

nödvändigtvis att dessa kommer att fungera kompenserande för tidigare miljöer 

som gått förlorade. Aktuell verksamhet innebär bland annat en stor risk för att 

befintliga sump/våtmarker i området påverkas. Bygg- och miljönämnden yrkar 

därför att det även vid en endast kort förlängning av gällande tillstånd ska 

finnas ett villkor om att kompensationsåtgärder ska vidtas för att skapa nya 

attraktiva miljöer som motsvarar de miljöer som förstörts. Ett mer långvarigt 
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och geografiskt omfattande tillstånd, som sökanden önskar, gör det 

oundgängligt med villkor om kompensationsåtgärder. 

 

B.3.1 Påverkan på friluftsliv, rekreation och landskapsbild 

Jehander anser att verksamheten kommer att ha små negativa konsekvenser för 

friluftsliv och rekreation. Man diskuterar kring att det efter driftskedet kommer 

att skapas tätortsnära och varierade naturlandskap som kommer att kunna 

nyttjas till friluftsliv och rekreation.  Bygg- och miljönämnden delar inte 

verksamhetens uppfattning om att denna skulle innebära små negativa 

konsekvenser för friluftsliv och rekreation och konstaterar att den tillgänglighet 

som verksamheten diskuterar efter drifttiden ligger många år bort, 

verksamheten har också varit transparent med att man efter 30 år kan komma 

att söka om att förlänga tillståndstiden ytterligare. Oavsett kommer området att 

vara låst för allmänheten under en mycket lång tid. Bygg- och miljönämnden 

vill poängtera att det tilltänkta området för den utökade täktverksamheten är 

tätortsnära, rikt på kulturhistoriska lämningar och har höga rekreativa värden. 

Det ligger i ett större sammanhängande skogsområde som i dag utgör ett viktigt 

rekreationsområde. Området nyttjas för både bär- och svampplockning, jakt, 

ridning och vandring. Bygg- och miljönämnden menar därför att omfattningen 

på sökt bryt- och verksamhetsområde innebär en allt för stor inskränkning av 

kommunens och allmänhetens intresse för området varför lokaliseringen inte är 

lämplig. 

 

B.6.2 Luftvågsstötar och Vibrationer 

Bygg- och miljönämnden yrkar att föreslaget villkor 5 i 

ansökningshandlingarna i sista stycket formuleras om så att det motsvarar 

rekommendationen i bilaga 5 om att mätning ska ske vid samtliga salvor 

triaxiellt och i minst tre referenspunkter.  

 

B.8.2 Påverkan på trafik 

Jehander skriver att 600 fordonsrörelser per dag är ett värsta scenario och inte 

ett genomsnitt per dag. Bygg- och miljönämnden har utgått från den 

trafikutredning som bolaget lämnat och i denna står "I snitt per dag kommer 

antalet fordonsrörelser bli ungefär 300 in och 300 ut". Det vill säga 600 

fordonsrörelser i snitt. Ett lägre antal fordonsrörelser en period förutsätter att 

andra perioder genererar fler för att det ska gå ihop med det totala årliga antalet 

transporter som man räknat på. Utredningen tar upp att flödet beräknas på då 

täkten uppnår full produktionsvolym. Produktionsvolymen uppges öka stegvis 

under tillståndsperioden varför man resonerar kring att maxtimmen bör ses som 

ett värsta scenario. Huruvida full produktionsvolym kan komma att ske redan 

efter några år eller i slutet av tillståndstiden anser bygg- och miljönämnden 
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vara en icke relevant faktor att ta hänsyn till då det inte går att förutsäga. 

Eftersom det är full produktion som är begränsningen i tillståndet är det denna 

som risk för konsekvenser bör utgå ifrån.  

 

B.9 Påverkan på kulturmiljön 

Den arkeologiska utredning som gjorts tyder på att området för sökt 

verksamhet är rikt på fornlämningar. I den senaste utredningen framgår att man 

funnit 12 boplatser från stenåldern, sju fyndplatser för fornfynd av 

stenålderskaraktär, två gravar, troligen från bronsålder / äldre järnålder och 14 

gränsmärken och en fornlämningsliknande bildning.15 lämningar klassas som 

fornlämning och 20 som övrig kulturhistorisk lämning. Som tidigare påpekat 

ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 

allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 

hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i enlighet med 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Den nya arkeologiska utredning som genomförts i området visar på en ännu 

större rikedom av fornlämningar än vad som tidigare varit känt. Området har 

således ett mycket stort värde för allmänheten och bör därför skyddas mot 

ingrepp som riskerar att förstöra men också hindra allmänheten från att ta del 

av dessa fornlämningar som belyser en ny och mycket spännande historia i 

kommunen.  

 

B.13.1 Planförhållanden 

Jehander framför att översiktsplaner inte är rättsligt bindande vilket stämmer 

men likväl är de ett viktigt underlag vid prövning innebärande rättsligt 

bindande beslut då de talar om kommunens avsikt om hur den framtida fysiska 

miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Etablering av ny verksamhet bör 

följa de utvecklingsstrategier, planeringsinriktningar och bebyggelseriktlinjer 

som kommunen uttalat i den samlade översiktsplanen, ÖP 2010 och FÖP 2016. 

För aktuellt område gäller exempelvis företräde för areella näringar så som 

skogsbruk samt verkande för en levande landsbygd som fortsätter att utvecklas 

för framtida generationer. En relativt stor del av verksamhetsområdet och en bit 

av brytområdet ligger inom tätortsavgränsningen. En förutsättning för att 

området fortsätter att utvecklas attraktivt för framtida generationer med såväl 

en attraktiv landsbygd som tätort är att området bland annat behåller sina höga 

rekreationsvärden i form av tillgänglig natur och verksamheter som förknippas 

med landsbygdsmiljö.  

Bygg- och miljönämnden har uttryckt att man ser positivt på att en redan 

etablerad bergtäkt om möjligt fortsätter att nyttjas framför att ett helt 

oexploaterat område tas i anspråk men motsätter sig omfattningen av 

utvidgningen. Det tilltänkta området för den utökade täktverksamheten är som 
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tidigare poängterat tätortsnära och lokaliserat i ett större sammanhängande 

skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde. Området har också stora 

kulturvärden. I enlighet med kommunens viljeinriktning enligt beslutad 

översiktsplan så ska de allmänna intressena  värnas vid etablering av ny 

bebyggelse och verksamhet. Bygg- och miljönämnden vidhåller därför att en 

väsentlig mindre yta för en fortsatt täktverksamhet skulle innebära en bättre 

avvägning mellan kommunens intressen och utpekade viljeinriktning för 

markanvändningen, och behovet av bergmaterial. Bygg- och miljönämnden 

fortsätter därför att yrka att omfattningen av verksamheten och den planerade 

yta som denna planerar att ta i anspråk behöver minska innan tillstånd kan 

beviljas. 

 

B.14 Behovet av bergmaterial 

Bygg -och mijlönämnden ifrågasätter inte att det finns ett ökat behov av ballast 

i hela Stockholmsregionen och landet men däremot om utredningen på ett 

objektivt sätt speglar behovet av att just denna täkt utökas med 420 % mot 

dagens tillstånd på 250 000 ton årlig produktion. Jehander skriver att behovet 

av ballast i den avgränsade regionen förväntas stiga till ca 7 000 000 ton år 

2035. Det skulle i sådana fall innebära att Jehander med ett tillstånd för uttag 

på 1 300 000 ton potentiellt skulle kunna stå för ca 19 % av det totala behovet i 

den avgränsade regionen. Flera täkter återfinns dock i nära anslutning till det 

avgränsade området varför det är svårt att bedöma om avgränsningen speglar 

verkligheten för hur ballastmaterial i dag och framöver kommer att 

transporteras inom Stockholmsregionen. Även täkter söder om avgränsat 

område kan bedömas som närliggande med relativt korta transportsträckor.  

 

B.15 Återvinning av massor 

Jehander skriver att det i tillståndet inte är lämpligt att reglera hur stor andel av 

de externa massorna som får användas för produktändamål respektive 

anläggningsändamål med hänvisning till att tillgången på material för 

återvinning kan variera över tid och att en begränsning i tillståndet skulle 

innebära att man potentiellt behöver tacka nej till lämpligt material. Bygg- och 

miljönämnden ifrågasätter det resonemanget och menar att det är något man 

måste kunna ta höjd för. Även om inte efterbehandlingsplanen är 100 % klar 

bör ändå de stora frågorna vara klara innan tillstånd medges. Även en 

anmälningspliktig återvinningsverksamhet ska i sin anmälan lämna uppgifter 

om bland annat mängder avfall som ska behandlas och förslag på 

försiktighetsmått och andra skyddsåtgärder som kan behövas, se 25 d § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygg- och 

miljönämnden konstaterar att den mängd massor som verksamheten förbereder 

sig på att behöva för efterbehandlingen handlar om mycket stora mängder. 
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Exempelvis skulle 12 000 000 ton material till efterbehandlingen under en 

period om 30 år innebära att verksamheten behöver avsätta ca 400 000 ton 

material varje år enbart till efterbehandlingen. Hur mycket som ska komma 

från återvinning är inte klarlagt och beror enligt verksamheten på tillgången till 

material dock har man ansökt om att få ta emot upp till 500 000 ton 

avfallsmassor för produktändamål och återvinning årligen. Oavsett om det inte 

är klarlagt hur stor andel som ska komma från avfallsmassor till 

efterbehandlingen så kan det konstateras att det handlar om en mycket stor 

mängd.  Återvinningsverksamheten i efterbehandlingssyfte förväntas bli så stor 

att den utifrån flera perspektiv kan argumenteras vara en tillståndspliktig 

verksamhet. Exempelvis innebär den stora kvantitet massor som ska tas emot 

från olika byggprojekt och platser att det trots en gedigen egenkontroll kan 

antas finnas en inte obetydlig risk för att omgivningen förorenas, särskilt med 

hänsyn till det faktum att massorna kommer att läggs ut nära eller under 

grundvattennivå. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att det är 

verksamhetskod 90.131 som bör gälla enligt miljöprövningsförordningen och 

inte 90.141.  Med anledning av att massorna kommer att placeras under och 

nära grundvattennivå bör bolaget också åläggs att uppfylla de utlakningsnivåer 

som anges för ”mindre än ringa risk” enligt Naturvårdsverkets handbok 

2010:1.  

 

Verksamheten har framfört att man avser ta fram platsspecifika riktvärden för 

efterbehandlingen. Bygg- och miljönämnden ser att olika områden av 

efterbehandlingen kan ställa olika krav på egenskaperna hos massorna och 

vilka riktvärden som bör gälla. Det kan därför vara aktuellt att 

efterbehandlingen delas upp i flera områden där man fastställer 

förutsättningarna efter delområden. 

 

En efterbehandling syftar i första hand till att städa området och att minska risk 

för fallolyckor. Att kombinera efterbehandlingen med en ambitionen om att 

stärka ekologiska värden i området samtidigt som man ökar rekreationsvärdet i 

området är naturligtvis positivt. Att detta till stor del också ska uppnås med 

återvunna massor är också något att eftersträva ur ett resursperspektiv men det 

innebär att efterbehandlingsfrågan blir betydligt mer omfattande och 

komplicerad. I aktuellt fall bedömer som sagt bygg- och miljönämnden att 

efterbehandlingen är av sådan proportion att verksamheten bör bedömas som 

tillståndspliktig. Den kvarstående frågan om efterbehandlingen kan i sådana 

fall inte delegeras till tillsynsmyndigheten, se dom från mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD, M 12383-18), där man bland annat skriver "Det är 

vidare uppenbart att det inte rör sig om en sådan fråga av mindre betydelse 

som kan delegeras till tillsynsmyndigheten att reglera. Eftersom en godtagbar 

efterbehandling är en förutsättning för tillstånd till den egentliga 

täktverksamheten innebär detta att tillstånd till täktverksamheten inte kan 

ges.". 
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Bygg- och miljönämnden vill också poängtera att det finns en gräns för där 

behovet av massor fyller en funktion och där det istället handlar om 

bortskaffning av avfall. Det är inte meningen att nedlagda täkter ska bli 

föremål för nya deponier. Det är därför inte heller lämpligt av den anledningen 

att lämna frågan kring masshanteringen för efterbehandlingen oreglerad i 

täkttillståndet. 

 

 

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 

Ordf. Bygg- och miljönämnden 

 



           HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 - BMN 21/0007-7 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 : UnderrattelseTRM_482639.pdf

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

 
UNDERRÄTTELSE 
2021-04-15 

 Aktbilaga 52 

Mål nr. M 8144-20 

Avdelning 3 

 
 

D
o

k
.I

d
 6

9
6
6
5
5
 

  Sida 1 (av 2) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

  Mottagare, se nedan 

  

  

 
  

 
Parter: Sand & Grus AB Jehander 
Målet gäller: ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. samt 
vattenverksamhet inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-
Önsta 2:10 i Upplands-Bro kommun   
 

 
De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen. 

Vill ni/du lämna ett yttrande? 
Ni/Du får nu tillfälle att yttra er/dig över det som står i handlingarna. Vill ni/du göra det 
ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen senast 6 maj 2021. 

När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte 
kommit in. 
 
 

När ni/du skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni/du vill 
skicka dem på ett säkert sätt kan ni/du göra det via www.domstol.se/kontaktformular. 

Uppge ert/ditt namn, målnummer M 8144-20 och det telefonnummer som ni/du kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni/du frågor? 
På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni/du når oss enklast per telefon 08-561 656 30. 
 
 
Camilla Norberg 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 47-51 
 
Mottagare 
Ulf Andersson, Alby byväg 5, 197 93 Bro 
Lena Björklund, Håbo-Tibblevägen 1, 197 93 Bro 
Benny Boshag, Bondmorans väg 2, 197 92 Bro 
Inger Boshag, Bondmorans väg 2, 197 92 Bro 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Eva-Maria Dufva, Soldathustruns väg 9 , 197 92 Bro 
Lillemor E Ring, Smedstorpsvägen 4, 197 92 Bro 
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Linda Fidjeland, Jädra Byväg 2, 197 93 Bro 
Anders Fröberg 
Birgitta Fröberg, Vattumannens gränd 46, 175 65 Järfälla 
Anita Gabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma 
Lars-Göran Gabrielsson, Bonmoransväg 9, 197 92 Bro 
Gabriela Holgerman 
Marie Jansson, Persikogatan 2, 165 63 Hässelby 
Jonas Jonsson, Milstensvägen 23, 174 62 Sundbyberg 
Ulrica Jonsson, Milstensvägen 23, 174 62 Sundbyberg 
Peter Kilsgård 
Torbjörn Lindquist, Smedstorpsvägen 5, 197 92 Bro 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm 
Inger Löfstedt, Alby byväg 7, 197 93 Bro 
Nils-Erik Löfstedt, Alby byväg 7, 197 93 Bro 
Naturskyddsföreningen i Upplands Bro, c/o Carin Enfors, Ringuddsslingan 23, 197 91 
Bro 
Maria Olofsdotter Jonsson, Alby byväg 5, 197 93 Bro 
Olle Persson, Håbo-Tibblevägen 1, 197 93 Bro 
Therese Petterson, Pigvägen 2, 197 92 Bro 
Tom Slettengren, Signhildsberg Ängsbacken 1, 197 92 Bro 
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala 
Trafikverket, 781 89 Borlänge 
Vällingby Scoutkår, Ångermannagatan 187, 199, 162 65 Vällingby 
Torbjörn Öckerman, Jädra Byväg 2, 197 93 Bro 
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Mark- och miljödomstolen  

Nacka tingsrätt 

 

YTTRANDE 

Mål nr M 8144-20; angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet 

m.m. samt vattenverksamhet inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och 

fastigheten Bro-Önsta 2:10 Upplands-Bro kommun 

Sand & Grus AB Jehander (”Jehander”) hänvisar till mark- och miljödomstolens underrättelser 

(aktbilaga 42 och 45) och därefter medgivet anstånd. Jehander har tagit del av de synpunkter 

som framförs i aktbilaga 7, 10, 12, 15-17, 19-41 och 43-44.  

I det nedanstående framställer Jehander inledningsvis ett kompletterande yrkande. I avsnitt B 

bemöter Jehander därefter de synpunkter som har inkommit i målet. I avsnitt C gör Jehander ett 

förtydligande med anledning av ett av EU-domstolen nyligen meddelat avgörande rörande 

förbuden i 4 § artskyddsförordningen. Avslutningsvis redovisar Jehander i avsnitt D en ändring 

av villkorsförslaget rörande ekonomisk säkerhet.  

A. Kompletterande yrkande  

Som framgår av avsnitt 7.2 i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2), har Jehander 

för avsikt att anlägga en mindre vall i anslutning till våtmarken väster om 

brytområdet och därigenom motverka avrinning söderut mot väg 269. Länsstyrelsen 

i Stockholms län (”Länsstyrelsen”) har påpekat att vallen utgör vattenverksamhet 

och att särskilt yrkande bör framställas. Jehander framställer därför nedanstående 

yrkande. Länsstyrelsens önskemål om villkor för vallens anläggande bemöts i avsnitt 

B.1.11 nedan. 

Jehander yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken att inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 anlägga en 

vall i anslutning till våtmarken väster om brytområdet, i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad som angivits i ansökan. 
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B. Yttrande över inkomna synpunkter  

B.1 Påverkan på yt- och grundvatten 

B.1.1 Närboende uttrycker en oro över att ansökt verksamhet kommer att påverka deras 

brunnar. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (”Miljönämnden”) 

yrkar att Jehander ska förpliktigas att vidta åtgärder om enskilda brunnar drabbas 

av försämringar.  

Ansökt verksamhet kommer inte att ha någon påverkan på enskilda brunnar, se 

avsnitt 8.4 i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2). Även SGU – som är 

expertmyndighet i frågor rörande bl.a. grundvatten – menar att det föreligger ett 

betryggande avstånd till närliggande brunnar (aktbil. 23). Mot denna bakgrund, finns 

det inget skäl att föreskriva villkor om vilka åtgärder som Jehander behöver vidta i 

händelse av att enskilda brunnar drabbas av försämringar. Om ansökt verksamhet 

mot förmodan skulle ge upphov till någon skada, bör anspråk på sådan skada 

hanteras i den ordning som gäller för oförutsedda skador. Jehander har tidigare 

föreslagit att tiden för anmälan av oförutsedda skador bestäms till 5 år från 

arbetstidens utgång. Mot bakgrund av de närboendes och miljönämndens farhågor 

rörande verksamhetens påverkan på brunnar, föreslår Jehander nu att tiden för 

anmälan av oförutsedda skador istället bestäms till 10 år från arbetstidens utgång.  

B.1.2 Länsstyrelsen anför att det bör föreskrivas ett villkor om flödesutjämning i syfte att 

motverka negativ påverkan på markavvattningsföretaget och att sökanden därtill 

bör åta sig att bekosta underhåll och/eller omprövning av markavvattningsföretaget.  

Sedimentationsdammarna ska – enligt villkorsförslag 7 – dimensioneras så att de ska 

kunna innehålla den volym länshållningsvatten som behöver bortledas från täkten 

vid ett blockregn motsvarande 88 mm regn under 48 timmar (återkomsttid 50 år). 

Länshållningsflödet från täktverksamheten kommer därigenom begränsas till en nivå 

som markavvattningsföretaget ska vara dimensionerat för att kunna omhänderta. 

Ansökt verksamhet kommer således inte ha någon negativ påverkan på 

markavvattningsföretaget och medför inte ett behov av utökat underhåll eller 

omprövning. Se vidare avsnitt 8.5.1 i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2). Det är 

mot denna bakgrund inte motiverat att föreskriva villkor om flödesutjämning. 

Jehander ser inte heller något behov av att utföra eller bekosta underhåll och/eller en 

omprövning av markavvattningsföretaget. Om ansökt verksamhet mot förmodan 
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skulle ge upphov till någon skada på markavvattningsföretaget, bör anspråk på sådan 

skada hanteras i den ordning som gäller för oförutsedda skador. Som framgår av 

avsnitt B.1.1 ovan, föreslår Jehander nu att tiden för anmälan av oförutsedda skador 

ska bestämmas till 10 år från arbetstidens utgång. 

B.1.3 Närboende och Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

(”Naturskyddsföreningen”) undrar om sedimentationsdammarna kommer att klara 

översvämningar vid ökade regnmängder till följd av klimatförändringar.  

Sedimentationsdammarna ska dimensioneras för att hantera volymen av ett 

blockregn med återkomsttiden 50 år och varaktigheten 48 timmar (se villkorsförslag 

7). Sedimentationsdammarna förväntas därmed kunna hantera såväl nuvarande som 

framtida regnmängder. Om det skulle inträffa ett blockregn som överstiger 

dammarnas kapacitet, kan överskottsvattnet lagras på täktbotten till dess det är 

möjligt att pumpa vattnet till sedimentationsdammarna. Jehander kommer således 

kunna omhänderta även större volymer länshållningsvatten på ett sätt som inte 

påverkar storleken på det utgående flödet och därmed inte heller omgivningen. I 

bedömningen har klimatförändringarna beaktats enligt nedan. 

Nederbördsmängderna i Stockholms län förväntas öka till följd av 

klimatförändringar. Enligt de av SMHI beräknade klimatscenarierna kan 

årsmedelnederbörden över aktuellt område öka med 12-16 % under perioden 2021–

2050, jämfört med referensperioden 1961–1990.1  

Jehander har låtit beräkna framtida årsmedelavrinning och 100-årsflöden med hjälp 

av två olika beräkningsmodeller, HBV-Sverige respektive S-HYPE. Båda 

beräkningsmodeller visar sammanfattningsvis att årsmedelavrinningen kan förväntas 

öka med 5–10 % under perioden 2021–2050, jämfört med referensperioden 1961–

1992. Vidare visar beräkningsmodellerna att 100-årsflödet kan förändras med           

-5 – +10 % under perioden 2021–2050, jämfört med referensperioden 1963–1992.  

Det är större nederbördstillfällen som är intressanta att studera för att bedöma om 

sedimentationsdammarnas kapacitet är tillräckliga. I SMHI:s prognoser är det därför 

framtida 100-årsflöden som är mest relevanta i frågan om påverkan från framtida 

 

1 SMHI, Klimatscenarier för Sverige. Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och 
hydrologiska effektstudier, Klimatologi, nr 15, 2015.  
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klimatförändringar. Framtidsscenarierna för 100-årsflöden visar att flödet vid år 

2050 antingen kan minska något eller öka något (-5 – +10 %) och de beräknas 

därmed bli liknande nuvarande flöden. Scenarierna för 100-årsflöden antas gälla 

även för 50-årsflöden.  

B.1.4 Trafikverket anför att bolaget måste redovisa hur flöden från täkten påverkar väg 

269 och förtydliga hur de befintliga vägtrummorna påverkas av de extra flödena vid 

ett 50-årsregn. 

Jehander har låtit utreda hur ansökt verksamhet kommer att påverka flödet genom de 

två trummorna under väg 269, se Bilaga A. Nedan följer en sammanfattning av 

utredningen.  

Vattendjupet i den första trumman (3) överstiger redan idag 85 % av trummans 

dimension vid både högvattenföring och lägre flöden. Trumman är således inte 

dimensionerad i enlighet med Trafikverkets råd. Beräkningarna visar att ett ökat 50-

årsflöde inte kommer att innebära någon belastning på denna trumma, eftersom 

vattnet vid ett flöde i den storleken kommer att dämmas vid uppströms liggande 

trummor, som har lägre kapacitet.  

Den andra trumman (4) kommer att kunna avbörda ett 50-årsflöde även efter 

tillskott av länshållningsvattnet, med en vattennivå lägre än 85 % av trummans 

dimension vid högvattenföring.  

Den ansökta täktverksamheten kommer sammanfattningsvis bidra med ett mycket 

begränsat flödestillskott. Det ökade flödet kommer under nuvarande förhållanden 

inte innebära någon belastning på Trafikverkets trummor, men den genomförda 

utredningen visar att kapaciteten är begränsad i dikessystemet innan det når 

Trafikverkets trummor. Tillskottet av länshållningsvatten kan därför ge upphov till 

en något ökad risk för översvämning av framförallt jordbruksmark. Trots att 

länshållningsvattnet är ett mycket litet bidrag till den risken föreslår Jehander en 

åtgärd som undanröjer denna riskökning: vattenflödet som pumpas till det norra 

avrinningsområdet begränsas till ett flöde motsvarande ett 20-årsflöde från 

täktområdet och resterande delar av länshållningsvattnet pumpas till det södra 

avrinningsområdet. Ett 20-årsflöde kommer statistiskt sett och med beaktande av 

klimatförändringar att inträffa högst 3 gånger under tillståndstiden. Att vid dessa 

fåtal tillfällen leda ”överskottsvatten” söderut bedöms ha försumbar påverkan på 
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Brobäcken-Sätrabäcken och de känsliga objekten i anslutning till denna 

(markavvattningsföretag, Broängarnas naturreservat och Brovikens Natura 2000-

område).  

B.1.5 Länsstyrelsen och närboende anför att bolaget bör klargöra hur vatten från 

täktområdet ska fördelas så att flödet i Brobäcken-Sätrabäcken inte minskar på ett 

sätt som kan påverka bäcken och dess naturvärden negativt. 

Som framgår av avsnitt 8.5.2 i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2), utgör den 

del av det framtida brytområdet med tillhörande tillrinningsområde som ligger inom 

Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde cirka 4 % av avrinningsområdets totala 

yta. Detta motsvarar ett potentiellt minskat medelflöde på ca 7,5 l/s, där 

avrinningsområdets beräknade medelvattenföring är 189 l/s vid mynningen i 

Mälaren.  

Cirka 40 m innan Brobäcken-Sätrabäcken mynnar i Mälaren söder om Bro tätort 

rinner Brobäcken-Sätrabäcken in i Brovikens Natura 2000-område. Den del av 

bäckfåran som utgör Natura 2000-område är en grävd fåra som har samma 

vattennivå som Mälaren. Vattennivån i denna del av Natura 2000-området styrs 

alltså av vattennivån i Mälaren och inte av flödet i bäcken. Under driftskedet 

kommer i normalfallet inget länshållningsvatten ledas till Brobäcken-Sätrabäcken. 

Som beskrivs ovan i avsnitt B.1.4 kan delar av länshållningsvattnet vid en fåtal 

tillfällen under täktens driftstid komma att ledas till Brobäcken-Sätrabäcken. Antalet 

dygn som länshållningsvatten pumpas till Brobäcken-Sätrabäcken uppskattas till    

10 – 24 dygn under tillståndstiden på 30 år. Det ”överskottsvatten” som då släpps till 

Brobäcken-Sätrabäcken bedöms inte förändra vattenkemin. Ett tillskott av vatten 

under högvattenföring med återkomsttid 20 år eller högre kommer inte heller att ge 

upphov till något högre flöde än vad som sker i nollalternativet (se avsnitt B.1.4). 

Eftersom varken vattennivåerna eller vattenkemin bedöms förändras i Natura 2000-

området bedöms inte Natura 2000-området påverkas negativt under driftskedet.  

Broängarnas naturreservat och Brovikens Natura 2000-område täcker till stor del 

samma område och är främst belägna i vattenområde (Mälaren). En del av 

naturreservatet är beläget på land vilket gör att knappt 400 m av Brobäcken-

Sätrabäcken ligger inom naturreservatet innan bäcken mynnar i Mälaren. Den del av 

bäcken som är belägen närmast Mälaren styrs av vattennivåerna i Mälaren. 

Skillnaden i höjdnivå mellan bäckens inträde i naturreservatet och mynningen i 
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Mälaren är ca 1 m, med ett avstånd på ca 400 m ger detta en medellutning på ca 0,25 

% . Den del av bäcken som är belägen inom naturreservatet är grävd och 

kanaliserad. Bäcken är i stora delar igenvuxen med vass. Närmast Mälaren rinner 

bäcken i ett bladvassområde. Lite högre upp rinner bäcken genom de strandängar 

som ligger längs med Mälaren och vars naturvärden är knutna till vattenståndet i 

Mälaren, samt till betes-/slåtterhävd. Vattenståndet i bäcken har således ingen 

påverkan på naturvärdena i naturreservatets skötselområden. Eftersom 

naturreservatets bevarandevärden inte är knutna till Brobäcken-Sätrabäcken bedöms 

ett minskat flöde i bäcken med ca 4 % inte påverka naturreservatet negativt. 

De delar av Brobäcken-Sätrabäcken som inte omfattas av områdesskydd har olika 

karaktär i olika delar. Närmast täktverksamheten rinner bäcken genom 

produktionsskog, denna sträcka är ca 1,5-2 km lång. Eftersom sträckan är belägen 

högst upp i avrinningsområdet och även högt upp i terrängen torkar bäcken 

vanligtvis ut under somrarna. Efter produktionsskogen rinner bäcken ner i åkerdiken. 

Åkerdikenas funktion är att avleda vatten, vilket innebär att de är uträtade och vid 

behov rensas. Förutsättningarna för höga naturvärden är därmed små. Beskuggning 

från träd saknas i princip längs hela sträckan. Efter att bäcken runnit ca 2,5 km i 

åkerdiken rinner bäcken in i de västra delarna av Bro samhälle. Genom Bro samhälle 

är bäcken delvis kulverterad och passerar genom en dagvattendamm. Övriga delar av 

delsträckan består av uträtade åkerdiken och beskuggning finns längs delar av den. 

Förutsättningarna för höga naturvärden är små även i denna delsträcka. Efter Bro 

samhälle rinner bäcken först genom ett mindre område som till synes är åkermark 

som börjat växa igen. Därefter rinner bäcken in på Bro Hof golfbana. På golfbanan 

är bäcken delvis hårt rensad och delvis igenvuxen. Stränderna är i vissa delar 

stenbeklädda. Bäckfåran är delvis grävd i en meandrande form och passerar en större 

anlagd damm. Beskuggning finns i den övre delen av sträckan, men på golfbanan är 

den mycket liten. Förutsättningarna för höga naturvärden längs delsträckan är små. 

Det beräknade minskade medelflödet på ca 7,5 l/s motsvarar 4 % av medelflödet vid 

mynningen i Mälaren. Ett minskat medelflöde om ca 7,5 l/s är densamma längs hela 

bäcksträckan, procentuellt är dock bortfallet större högre upp i vattendraget eftersom 

det naturliga bakgrundsflödet där är lägre. Detta innebär att den naturliga 

uttorkningen av bäckfåran högre upp i terrängen kan starta något tidigare på 

våren/sommaren och att avrinningen i bäckfåran påbörjas något senare på 

sensommaren/hösten. Uttorkningen kan också ske något längre nedströms jämfört 

med naturliga förhållanden. Sammantaget bedöms dock förutsättningarna för höga 
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naturvärden vara små och befintliga naturvärden bedöms därför inte påverkas 

negativt i någon större omfattning av den ansökta verksamheten.    

Efter avslutad täktverksamhet kommer länshållningen av täkten att upphöra och vid 

uppfyllandet av täktsjön bedöms sjönivån stiga till nivåer som medför avbördning av 

ytvatten. Avbördning av ytvatten från täktsjön kommer att ske mot Brobäcken-

Sätrabäcken och beräknas ge ett ökat medelflöde på ca 2 % eller 3,7 l/s vid 

mynningen i Mälaren jämfört med naturliga förhållanden. Det vatten som avbördas 

från täktsjön kommer härröra från direkt nederbörd, tillrinnande ytvatten och 

inläckande grundvatten, vilket vattenkemiskt kommer att likna naturliga 

förhållanden innan täktverksamheten påbörjades. Efter avslutad täktverksamhet och 

vattenfyllt dagbrott bedöms både vattenflödet och vattenkemin i Brobäcken-

Sätrabäcken likna naturliga förhållanden. Brovikens Natura 2000-område, 

Broängarnas naturreservat och andra naturvärden i anslutning till Brobäcken-

Sätrabäcken bedöms därför inte påverkas negativt efter avlutad täktverksamhet. 

B.1.6 Miljönämnden ifrågasätter lämpligheten i att leda länshållningsvatten till det norra 

avrinningsområdet, eftersom ett ökat flöde genom jordbruksområdet riskerar att 

leda till en ökad urlakning av näringsämnen till Sigtunafjärden och därmed bidra 

till ökad övergödningsproblematik.  

Jehander vidhåller att Sigtunafjärden är en lämplig recipient för täktverksamhetens 

länshållningsvatten och att det ökade flödet genom jordbruksområdet inte kommer 

att påverka vattenförekomstens ekologiska status eller ESKO-området mer än på ett 

försumbart sätt.  

Upplands-Bro kommun har pekat ut en del av Sigtunafjärden som ett så kallat 

ESKO-område (ekologiskt särskilt känsligt område). Denna del av Sigtunafjärden – 

som i kommunens vattenplan2 och i vattenförvaltningen benämns Mälaren-Skarven 

(SE661108-160736) – har pekats ut som ett ESKO-område med motiveringen att 

vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk 

funktion och starka ekologiska samband. Delar av vattenområdet är också 

föroreningspåverkat och bedöms därmed känsligt för ytterligare belastning.  

 

2 Upplands-Bro kommun, Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Rapport 2013:17, reviderad 2015-04-
10. 
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Mälaren-Skarvens ekologiska status är klassad som måttlig, främst på grund av 

problem med övergödning och särskilt förorenande ämnen (SFÄ). De ämnen som 

inte uppnår god status är icke dioxinlika PCB:er. Mälaren-Skarven uppnår inte god 

kemisk status eftersom gränsvärdena för de prioriterade ämnena perfluoroktansulfon 

(PFOS), antracen, tributyltenn, dioxiner och dioxinlika PCB:er, kvicksilver och 

polybromerade difenyleterar överskrids. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk 

status år 2027 samt god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter och 

kvicksilver.  

Kommunen har i vattenplanen bedömt att övergödning och miljögifter, även 

undantaget kvicksilver, utgör miljöproblem för Mälaren-Skarven. Som förslag till 

prioriterade åtgärder för att minska näringstillförseln till Mälaren-Skarven anges 

minskad näringspåverkan via kommunens vattendrag, t.ex. genom att minimera 

påverkan från jordbruk, djurhållning och avloppsanläggningar. Enligt vattenplanen 

bör åtgärder mot övergödning riktas framförallt mot jordbruket, som utgör den 

största källan till påverkan. 

För att bedöma påverkan längs länshållningsvattnets väg har Jehander låtit beräkna 

flödespåverkan i fem beräkningspunkter från utsläppspunkt till utlopp i Mälaren-

Skarven, se avsnitt 8.5.1 i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2). Beräkningar har 

utförts både för medelvattenföring (MQ) och medelhögvattenföring (MHQ). 

Beräkningspunkternas lägen framgår av figur 24 i PM Hydrogeologi. Beräknad 

procentuell flödespåverkan på flödespunkterna P1-P4 och utloppet i Sigtunafjärden 

vid flödestillskott på 18,5 l/s (MQ) respektive 45,3 l/s (MHQ) vid fullt utbruten täkt 

återges i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Beräknad flödespåverkan i flödespunkterna P1-P4 och utloppet i  

Sigtunafjärden vid fullt utbruten täkt. 

 P1 P2 P3 P4 Utlopp Sigtunafjärden 
MQ (%) 123 36 32 15 11 
MHQ (%) 84 25 22 10 7 

 
Eftersom det naturliga bakgrundsflödet i vattendraget ökar nedströms minskar det 

beräknade procentuella tillskottet från täktverksamheten, även om faktiska tillskottet 

är detsamma. Beräknad flödespåverkan i Tabell 1 avser förhållandet vid en fullt 

utbruten täkt. Flödespåverkan kommer således vara betydligt mindre under större 

delen av tillståndstiden. Med den skyddsåtgärd som beskrivs under punkt B.1.4 ovan 
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kommer flödestillskottet och därmed flödespåverkan till dikessystemet vid MHQ bli 

lägre.  

Beräknad flödespåverkan visar att medelvattenföringen och medelhögvattenföringen 

kommer öka i vattendraget. Detta innebär dock inte per automatik att mer 

näringsämnen kommer urlakas och tillföras vattendraget från omgivande 

jordbruksmarker. Diken i åkermarkslandskapet är sällan enbart transportleder av 

vatten och näringsämnen, utan fungerar ofta som en källa eller en fälla för 

näringsämnen. Diken kan variera i flera avseenden, till exempel vad avser 

varaktighet av strömmande vatten under året, dess bredd och djup, dess läge i 

landskapet, om de är rätade, stabiliserade, bevuxna eller inte m.m. I många fall har 

ett dikessystem både transportsträckor och lugnare partier där sedimentering av 

partiklar kan ske. I det aktuella dikessystemet finns det i jordbrukslandskapet två 

anlagda våtmarker som länshållningsvattnet kommer passera, en i Skråmstalund och 

en strax innan utloppet i Mälaren-Skarven. 

Retention och frigörelse av fosfor är beroende av många biotiska processer (upptag 

av växter, plankton, mikroorganismer m.m.) och abiotiska processer (sedimentering, 

sorption, utfällning). Kemiskt sett kan diken fungera både som källa och fälla för 

fosfor.3 I jordbruksområden är det mesta av fosforn vanligen bundet till jordpartiklar 

(partikulär fosfor) och en mindre del är löst fosfor.4 De största fosforförlusterna sker 

därför vid stor avrinning från jordbruksmark.  

Ett ökat flöde i dikessystemet kommer att leda till en försumbar ökad avrinning från 

jordbruksmarken, eftersom dikessystemet är nedsänkt i förhållande till 

jordbruksmarken. Under normala översvämningsperioder kan tillskott av vatten leda 

till att en något större yta översvämmas. Ytor som kan översvämmas är lågt belägna 

i den lokala topografin. Det innebär att flödeshastigheten oftast är låg, vilket i sin tur 

minskar risken för transport av partiklar och därmed fosfor.  

Från utloppet i Mälaren-Skarven uppgår det berörda dikessystemets 

avrinningsområde till 24 km2. Mälaren-Skarvens totala avrinningsområde uppgår till 

 

3 BalticSea2020, Åtgärder för att förbättra fosfor-retention i öppna diken i riskområden i 
jordbrukslandskapet runt Östersjön – En kunskapssammanställning, 2011. 
4 Hushållningssällskapet Östergötland, Fånga fosforn – Dammar, filter och tvåstegsdiken, version 1.0, 
2012. 
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4130 km2. Mälaren-Skarvens lokala avrinningsområde, dvs. de markområden som 

avrinner direkt till Mälaren-Skarven, omfattar 385 km2. Det berörda dikessystemets 

avrinningsområde utgör därmed 6,2 % av Mälaren-Skarvens lokala 

avrinningsområde och 0,58 % av Mälaren-Skarvens totala avrinningsområde. Den 

beräknade flödesökningen – och därmed också den potentiellt ökade 

näringstillförseln – uppgår till en försumbar del av belastningen på Mälaren-

Skarven.  

Sammanfattningsvis kan ett ökat flöde ge upphov till mindre fastläggning i diket och 

därmed större transport av fosfor både i partikelbunden och vattenburen fas. 

Eftersom det naturligt uppkommer perioder med hög vattenföring i vattendrag finns 

redan risken att fastlagda material kan transporteras vidare till Mälaren-Skarven. 

Denna risk kommer öka något med ett ökat flöde, men det bedöms inte vara av den 

omfattningen att det kommer påverka vattenförekomstens ekologiska status eller 

ESKO-området mer än på ett försumbart sätt. När täktverksamheten avslutas 

kommer verksamhetens påverkan på Mälaren-Skarven att upphöra.  

B.1.7 Länsstyrelsen anför att det bör föreskrivas ett villkor avseende maximal kvävehalt 

eller kvävemängd i det vatten som lämnar reningsanläggningen. 

Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen ska tillståndsvillkor för denna typ 

av reningsanläggningar i första hand reglera anläggningens utformning, skötsel och 

underhåll. Begräsningsvärden bör endast föreskrivas i undantagsfall, då det på grund 

av brister i underlaget inte är möjligt att föreskriva villkor om anläggningens 

utformning och underhåll.5 Skälet till detta är att länshållningsvattnets flöde och 

föroreningsinnehåll varierar, vilket gör det svårt att utforma lämpliga villkor baserat 

på begränsningsvärden. 

I förevarande fall har vattenprovtagningar visat att den befintliga våtmarken utgör en 

effektiv kvävefälla. Våtmarken – med sin nuvarande utformning och storlek – 

bedöms vara en effektiv kvävefälla även under större delen av den ansökta 

tillståndsperioden. Det är först i slutet av tillståndsperioden som Jehander eventuellt 

behöver vidta ytterligare åtgärder för kvävereduktion, se vidare avsnitt 7.2.3 och 8.6 

i PM Hydrogeologi (ansökansbilaga B.2). Jehander avser kontinuerligt provta 

 

5 Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 november 2020 i mål nr M 7050-19.  
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kvävehalten i utgående vatten från reningsanläggningen och vid behov vidta 

ytterligare åtgärder för kvävereduktion. Med beaktande av detta och ovan refererade 

praxis anser Jehander att det i detta fall inte är motiverat att föreskriva ett villkor 

avseende maximal kvävehalt eller kvävemängd.  

B.1.8 Länsstyrelsen menar att villkorsförslag 17 bör kompletteras på så sätt att det tydligt 

framgår att kontrollprogrammet ska omfatta mätmetoder, mätfrekvens och 

utvärderingsmetoder samt var och när vattenprover ska tas och grundvattennivåer 

kontrolleras. 

Jehander godtar det av Länsstyrelsen föreslagna tillägget. Villkorsförslag 17 justeras 

således enligt följande (tillägg kursiverat):  

Förslag till kontrollprogram för verksamheten ska ges in till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tas i anspråk, dock 
minst en månad innan mottagning av externt material initieras. I 
kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och 
utvärderingsmetoder. I kontrollprogrammet ska framgå var och när 
vattenprover ska tas och grundvattennivåer kontrolleras. 

B.1.9 Länsstyrelsen anser att det i kontrollprogrammet bör fastställas till vilka nivåer 

grundvattnet kan avsänkas innan det finns risk för påverkan på våtmarksområdena 

och vilka åtgärder som ska vidtas för att då förhindra ytterligare avsänkningar av 

grundvattennivån.  

Jehander anser att frågan om tillåten grundvattenavsänkning ska regleras i 

tillståndet. Bolaget har förslagit att grundvattennivån inom brytområdet ska få 

avsänkas till nivån +24 meter (villkorsförslag 10). Erfarenheter från andra dagbrott 

visar att avsänkningen är som mest påtaglig i dagbrottets närområde, och avtar i 

storlek relativt snabbt med ökat avstånd. Grundvattenavsänkningen förväntas inte 

påverka den största våtmarken – belägen i den nordvästra delen av 

verksamhetsområdet – men kan däremot ha en viss påverkan på de övriga, mindre 

våtmarkerna inom influensområdet. Det är inte möjligt att identifiera någon specifik 

”risknivå”, vid vilken grundvattenavsänkningen inom täkten riskerar att påverka de 

omkringliggande våtmarkerna. Påverkan på våtmarkerna beror på ett antal faktorer,  

bl.a. förekomsten av vattenförande sprickor i berget, våtmarkernas botten och i 
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vilken utsträckning våtmarkerna försörjs av ytvatten respektive grundvatten.6 Det 

förekommer dock inga höga naturvärden i de våtmarksområden som riskerar 

påverkas av avsänkta grundvattennivåer. Påverkan på dessa våtmarksområden 

innebär således ingen större förlust på landskapsnivå. Det är därför inte motiverat att 

ansätta särskilda ”risknivåer” för dessa våtmarker. 

Jehander har för avsikt att i samband med efterbehandlingen skapa ett nytt 

våtmarksområde. Det nya våtmarksområdet kommer att vara större och hysa högre 

värden än de befintliga våtmarker som eventuellt går förlorade till följd av 

täktverksamheten.7  

B.1.10 Länsstyrelsen anför att bolaget bör kontrollera grundvattennivåerna i fler än tre 

kontrollpunkter. Länsstyrelsen anför även att bolaget behöver tydliggöra vilka 

riktvärden för olika ämnen som bolaget avser att använda i kontrollprogrammet och 

hur dessa är anpassade för olika våtmarksobjekt. 

Jehander anser att frågor om antalet kontrollpunkter och riktvärden för kontroll av 

utgående vatten ska beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten i samband med 

upprättandet av verksamhetens kontrollprogram.  

B.1.11 Länsstyrelsen anför att den barriär som kommer att anläggas i anslutning till 

våtmarken väster om brytområdet bör ingå som ett yrkande i ansökan samt att 

bolaget bör föreslå lämpliga villkor för arbeten som kan medföra grumling i 

vattenområdet.  

Jehander framställer genom detta yttrande ett nytt yrkande om tillstånd till 

uppförande av vallen, se avsnitt A ovan.  

För att minska spridningen av grumling i samband med anläggningsarbeten, kommer 

Jehander använda siltgardiner. Det är en effektiv åtgärd, särskilt eftersom vattnet i 

våtmarken är relativt stillastående. Vidare kommer bolaget – om möjligt – vidta alla 

anläggningsarbeten under perioder då vattennivån i våtmarken är låg, eftersom 

 

6 Se avsnitt 8.5.4 i PM Hydrologi (ansökansbilaga B.2). 
7 Se avsnitt 8.2.2 i miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B).  
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risken för spridning av grumling då är mindre. Jehander föreslår följande villkor 

(villkorsförslag 18):  

Vid anläggande av vallen i anslutning till våtmarken väster om brytområdet 
ska arbetsområde avgränsas med siltgardiner för att reducera spridning av 
uppgrumlat sediment. Anläggningsarbeten ska i möjligaste mån undvikas 
under perioder då vattennivån i våtmarken är hög. 

B.2 Påverkan på naturmiljö 

B.2.1 Miljönämnden, Naturskyddsföreningen och närboende anför att en utökad 

täktverksamhet kommer att medföra en negativ påverkan på djur- och växtliv i 

allmänhet, och Görvälnkilen i synnerhet.  

Bolaget vidhåller att ansökt verksamhet kommer att ha små negativa konsekvenser 

för naturmiljön under driftskedet och positiva effekter för biologisk mångfald efter 

driftskedet och föreslagen efterbehandling. Görvälnkilen ligger öster om 

verksamhetsområdet och förväntas därför inte påverkas av den utökade 

täktverksamheten, se vidare avsnitt 8.2.2 i miljökonsekvensbeskrivningen 

(ansökansbilaga B).  

B.2.2 Miljönämnden anför att domstolen bör föreskriva som villkor att bolaget ska skapa 

nya attraktiva miljöer som gynnar arterna i området. 

Jehander har åtagit sig att skapa flera nya miljöer – bland annat en sjö, en eller flera 

öar, ett antal småvatten och ett dammsystem – som kommer att ha stora positiva 

effekter för både växter, djur och friluftsliv.8 Detaljerna kring miljöernas utformning 

kan behöva anpassas till hur förhållandena på platsen och kunskapsläget utvecklas 

över tid. Det är därför inte lämpligt att reglera skapandet av dessa miljöer genom ett 

uttryckligt villkor. Åtagandet blir dock ändå bindande för bolaget genom det 

allmänna villkoret.   

 

8 PM Mål för landskapet efter att den ansökta verksamheten har upphört (ansökansbilaga A.2).  
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B.3 Påverkan på friluftsliv, rekreation och landskapsbild 

B.3.1 Miljönämnden, Naturskyddsföreningen och närboende anför att friluftslivet i 

skogsmarkerna kring verksamheten kan komma att påverkas.  

Jehander vidhåller att ansökt verksamhet kommer att ha små negativa konsekvenser 

för friluftsliv och rekreation. Det kommer fortsatt finnas stora oexploaterade 

skogsområden i närområdet, såsom Görvälnkilen och området vid Lejondalssjön, 

vilka kan utnyttjas till friluftsliv och rekreation. Efter driftskedet och föreslagen 

efterbehandling kommer det att skapas tätortsnära och varierade naturlandskap inom 

verksamhetsområdet som kommer kunna nyttjas till friluftsliv och rekreation, se 

vidare avsnitt 8.3 i miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B).  

B.3.2 Vällingby Scoutkår anför att bolaget ska förpliktigas att spara ett skogsparti på 

minst 500 meter från verksamhetsområdets norra gräns och att täktverksamheten 

ska förläggas till vardagar för att scoutstugan inte ska påverkas av buller under 

helger. Närboende undrar hur scoutstugan kommer att påverkas. 

Bullerrapporten (ansökansbilaga B.4) visar att Naturvårdsverkets riktvärden för 

externt industribuller, vilka Jehander föreslår ska gälla som villkor för 

verksamheten, kommer att innehållas vid scoutstugan vid alla tider på dygnet. Detta 

gäller även i ett s.k. ”worst case”-scenario, då samtliga vid verksamheten bullrande 

arbetsmoment pågår samtidigt och vädersituationen är sådan att ljudet har goda 

förutsättningar att spridas. Scoutkåren kommer därmed kunna använda sin stuga på 

samma sätt som idag.   

Jehander har inte rådighet över skogen norr om verksamhetsområdet och kan således 

inte styra över skogspartiets bevarande. Bolaget vill dock poängtera att 

bullerberäkningen inte har tagit någon hänsyn till förekomsten av skog. Även om 

skogspartiet norr om verksamhetsområdet skulle avverkas, kommer alltså bolaget att 

klara de föreslagna bullernivåerna.  

Verksamheten vid täkten, asfaltverket och betongstationen kommer som 

utgångspunkt bedrivas under helgfria vardagar. Det är dock viktigt att verksamheten 

i undantagsfall tillåts pågå även under helger, se avsnitt B.4.5 nedan.  
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B.4 Buller 

B.4.1 Miljönämnden, Naturskyddsföreningen och närboende anför att närboende redan 

idag störs av buller från Jehanders verksamhet och andra närliggande 

verksamheter. Närboende anför vidare att den nuvarande täktverksamheten även 

bedrivs kvällstid 18–21.  

Jehander har tagit del av den störningsrapport som har upprättats av några närboende 

(aktbil. 19). Av sammanställningen framgår sammanfattningsvis att boende har 

uppfattat ihållande dunkande ljud från stenkross, skrapande maskinljud, ihållande 

hackande, maskin- och motorljud samt metalliskt gnisslande och släpande ljud. 

Jehander vill inledningsvis påpeka att flera av de beskrivna störningarna ska ha 

inträffat vid tidpunkter då bolaget inte har bedrivit någon verksamhet. Störningarna 

beror i dessa fall på ljud från andra verksamheter. Övriga störningar – som kan 

kopplas till Jehanders verksamhet – har främst berott på tillfällig krossning med 

mobila krossar och skuthantering samt intippning av material på tillfällig upplagsyta. 

Verksamheten har bedrivits inom ramen för bolagets nu gällande tillstånd och 

villkor, som medger att vissa delar av täkt- och återvinningsverksamheten i 

undantagsfall bedrivs vid även andra tidpunkter än helgfria vardagar kl. 06-18. 

Jehander är dock medvetet om att bolaget vid tre tillfällen har överskridit de nivåer 

som idag gäller som riktvärden (dvs. inte begränsningsvärden) för buller från 

verksamheten. Samtliga tre tillfällen berodde på problem med den tillfälliga mobila 

krossen, vilket nu har åtgärdats.  

B.4.2 Miljönämnden och närboende anför att ansökt verksamhet kommer att innebära 

ytterligare bullerstörningar och uttrycker en oro för kumulativt buller från 

närliggande verksamheter.   

Bullerrapporten (ansökansbilaga B.4) visar att riktvärdena för externt industribuller 

kommer att innehållas vid samtliga bostäder. Detta gäller även i ett s.k. ”worst 

case”-scenario, då samtliga vid verksamheten bullrande arbetsmoment pågår 

samtidigt och vädersituationen är sådan att ljudet har goda förutsättningar att spridas. 

Ett flertal närboende har uttryckt en oro för kumulativ bullerpåverkan från Ragn-

Sells avfallsanläggning, NCC:s planerade deponi och Kungsängens övnings- och 

skjutfält. Jehander vill därför understryka att bolaget har låtit utföra en bedömning 

av kumulativt buller från närliggande verksamheter, se avsnitt 9 i bullerrapporten. I 
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denna bedömning ingår dock inte Kungsängens övnings- och skjutfält. Skottbuller 

har en annan karaktär än det industribuller som alstras vid Jehanders verksamhet 

samt andra typer av riktvärden att förhålla sig till. Det är av denna anledning inte 

möjligt att göra en beräkning av den kumulativa ljudpåverkan från skjutbanan. 

Jehander vill ändå framhålla att bullerpåverkan vid de beräkningspunkter som ligger 

närmast skjutfältet kommer understiga riktvärdena för externt industribuller med god 

marginal. De två verksamheterna är dessutom placerade på så sätt att bostäder aldrig 

kan ha medvind från båda verksamheter samtidigt, vilket har en stor inverkan på det 

kumulativa bullret. Risken för att någon närboende skulle drabbas av stadigvarande 

kumulativa effekter från ansökt verksamhet och skjutbanan bedöms därför vara 

minimal.   

B.4.3 Närboende anför att ledningsgatan för den nya kraftledningen och vindarnas 

riktning kommer att påverka spridningen av buller.   

Bullerberäkningen har inte tagit någon hänsyn till förekomsten av skog. Avverkning 

av skog för att skapa en ledningsgata påverkar således inte resultaten i 

bullerutredningen.    

B.4.4 Närboende undrar om det finns beräkningar på hur mycket buller asfaltverket 

kommer avge. 

Bullerrapporten (ansökansbilaga B.4) innefattar en analys av hela verksamhetens 

ljudpåverkan och omfattar därmed buller från asfaltverket.   

B.4.5 Naturskyddsföreningen och närboende anför att asfalt- och betongtillverkningen bör 

tillåtas endast 06-18 helgfria vardagar.  

Jehander vidhåller att asfalt- och betongtillverkningen – i undantagsfall – ska kunna 

bedrivas även under kvällar, nätter och helger. Asfalt och betong kan inte läggas på 

upplag, utan måste produceras i direkt anslutning till leverans. Eftersom större väg- 

och byggprojekt många gånger bedrivs utanför normal arbetstid, måste också asfalt- 

och betongtillverkningen kunna fortgå under kvällar, nätter och helger. Jehander vill 

dock understryka att Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller alltid 

kommer att underskridas vid samtliga bostäder, se bullerrapporten (ansökansbilaga 

B.4). Detta gäller även när produktionen av asfalt och betong pågår under kvällar, 

nätter och helger.  
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B.4.6 Närboende anför att bolaget ska förpliktigas att bygga en hög bullervall mot 

Näshagen. 

Lokala bullerskärmar kommer att användas för att minska spridningen av ljud till 

Näshagen. Som framgår av bullerrapporten (ansökansbilaga B.4), kommer Jehander 

därigenom att klara såväl Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller som de 

strängare riktvärden som följer av det nu gällande tillståndet. Anläggandet av en 

bullerskyddsvall vid områdets tomtgräns i riktning mot Näshagen skulle ha en liten 

inverkan på ljudutbredningen från krossarna. Lokala skärmåtgärder har en större 

bullerreducerande effekt nära bullerkällan.  

B.4.7 Trafikverket undrar – med hänsyn till risken för bullerpåverkan – om verksamhetens 

personallokaler kommer att erbjuda möjlighet för boende eller sovplats.  

Det kommer inte att finnas någon möjlighet till boende eller sovplats i 

personallokalerna.  

B.5 Damning 

Miljönämnden, Naturskyddsföreningen, Vällingby scoutkår och närboende anför att 

närboende redan idag störs av damning och uttrycker en oro för att ansökt 

verksamhet innebär en risk för ytterligare damning. Trafikverket och närboende 

undrar hur damning och nedskräpning på väg 269 kommer att motverkas. 

Jehander vidhåller att ansökt verksamhet kommer att ha begränsad påverkan med 

avseende på damning, se vidare avsnitt 8.5 i miljökonsekvensbeskrivningen 

(ansökansbilaga B), och vill även tillägga att bolaget inte tidigare har mottagit några 

klagomål rörande damning. I Bilaga B redovisas en kompletterande beskrivning av 

de dammbekämpande åtgärder som Jehander avser använda sig av vid verksamheten 

i Bro.  

B.6 Luftvågsstötar och vibrationer 

B.6.1 Närboende anför att Jehanders sprängningar har påverkat närliggande hus. 

Verksamheten klarar gällande riktvärden för vibrationer och luftstötvågor. Det har 

inte heller historiskt sett skett några överskridanden av riktvärdena. 



           HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 - BMN 21/0007-7 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 : UnderrattelseTRM_482639.pdf

  18(33) 

 

B.6.2 Miljönämnden anför att bolaget vid sprängningar ska följa de rekommendationer 

som nämns i bilaga 5 till miljökonsekvensbeskrivningen.  

Rekommendationerna i ansökansbilaga B.5 kommer att ingå i verksamhetens 

kontrollprogram.  

B.7 Lukt 

Miljönämnden, Naturskyddsföreningen, Vällingby scoutkår och närboende anför att 

bergtäkten och/eller andra verksamheter redan idag ger upphov till störande lukt 

och att det finns en oro för att den sökta verksamheten kommer att orsaka ytterligare 

luktproblem.  

Jehander vill inledningsvis poängtera att den befintliga verksamheten – 

täktverksamhet och återvinning av externa massor – inte bidrar till de beskrivna 

luktproblemen. Det är sannolikt den närliggande avfallsanläggningen som ger 

upphov till lukt.  

Jehander har låtit Afry utreda risken för luktpåverkan från det ansökta asfaltverket, 

se Bilaga C. Av promemorian framgår sammanfattningsvis att närboende sannolikt 

inte kommer att uppleva några luktstörningar alls till följd av asfalttillverkningen. 

Avståndet till de närmaste bostäderna är större än tidigare rekommenderat 

skyddsavstånd och utsläpp av luft vid torkning och blandning sker via en hög 

skorsten. Vidare är utsläppen till luft som störst i samband med driftstörningar samt 

vid start och stopp av asfalttillverkningen. Jehander kommer att utveckla goda 

rutiner för underhåll och produktionsplanering, vilket kommer att begränsa 

luktpåverkan från asfaltverket. Det finns även en möjlighet att – vid behov – vidta 

ytterligare luktreducerande åtgärder för marknära utsläpp. 

B.8 Påverkan på trafik 

B.8.1 Närboende har framfört att trafikutredningen bör omfatta trafik till och från även 

närliggande verksamheter.  

Den redovisade trafikutredningen (ansökansbilaga B.6) omfattar trafik till och från 

ansökt verksamhet, Ragn-Sells avfallsanläggning, NCC:s planerade deponi, 

Käppalaförbundets planerade slamlager och Svenska Kraftnäts planerade 

ledningsåtgärder.  
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B.8.2 Närboende och Naturskyddsföreningen menar att antalet fordonsrörelser till och 

från den ansökta verksamheten torde bli fler än vad som framgår av bolagets 

trafikutredning. Miljönämnden anför att 600 fordonsrörelser/dag endast är ett 

genomsnitt och att verksamheten i verkligheten kommer att generera fler 

fordonsrörelser än så under perioder med hög efterfrågan.   

Den nuvarande verksamheten genererar cirka 200 fordonsrörelser per dag. Av 

trafikutredningen (ansökansbilaga B.6) framgår att framtidsprognosen är ett så kallat 

värsta scenario, med cirka 600 fordonsrörelser per dag. Detta är således inte en 

vanlig vardag eller ett genomsnitt, utan det högsta möjliga antalet fordonsrörelser 

som kan komma att inträffa under enstaka dagar, med trafiken jämnt fördelad över 

dygnet. Transporterna kan således stiga från 200 fordonsrörelser/dag till cirka 600 

fordonsrörelser/dag, dock endast under särskilda förutsättningar och under kortare 

tidsperioder.  

B.8.3 Trafikverket vill att bolaget ska klargöra hur många fordon som rör sig eller 

kommer norr ifrån med målpunkt väg 263. 

Trafikverket har vid telefonsamtal förtydligat att frågan avser antalet transporter från 

eller till täkten, som kommer ifrån eller går mot Arlanda via det sekundära vägnätet 

(väg 293 till väg 263 via småbyarna).  

Merparten av transporterna från eller till verksamhetsområdet kommer ifrån eller går 

söderut på väg 269 mot E18. Endast ett fåtal av transporterna (uppskattningsvis 

under 10 %) kommer ifrån eller går norrut på väg 269 mot väg 263, se avsnitt 4.7 i 

miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B). Detta kan givetvis förändras 

beroende på den långsiktiga samhällsutvecklingen i regionen norr om täkten. 

Jehander kan dock informera transportörer, som kommer ifrån eller går norrut mot 

Arlandaområdet, om den rekommenderade färdvägen via de större vägarna (se 

figuren nedan). Transporttiden är jämförbar, oavsett om transportören väljer det 

primära eller sekundära vägnätet till eller från Arlanda.  
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B.8.4 Trafikverket anför att personalresor till och från verksamhetsområdet borde ha 

inkluderats i trafikutredningen. Trafikverket vill även att bolaget ska klargöra om 

det finns möjligheter till kollektivt resande för personalen.  

Det finns enbart en handfull anställda vid den befintliga verksamheten, och det är 

som mest 8–10 anställda som befinner sig i täkten vid samma tillfälle. Den utökade 

verksamheten förväntas kräva ungefär 18 anställda. Eftersom antalet anställda är så 

litet och inte förväntas stiga nämnvärt vid en utökad verksamhet, har dessa 

trafikrörelser räknats in i det normala trafikökningstalet. Dessa beräkningsmodeller 

är baserade på utveckling och vid simuleringar av trafik är det brukligt att fördela 

viss ”normal” ökning till dessa av Trafikverket fastställda uppräkningstal, dvs. den 

variabel som enligt praxis används för förväntad storlek på trafikuppräkningar.  

Som framgår av trafikutredningen (ansökansbilaga B.6), finns det i nuläget ingen 

förbindelse till kollektivtrafik att nyttja. Det är Upplands-Bro kommun i samråd med 

trafikhuvudmannen (Stockholms lokaltrafik, SL) som ansvarar för en eventuell 

utveckling av kollektivtrafiknätet längs väg 269. 



           HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 - BMN 21/0007-7 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 : UnderrattelseTRM_482639.pdf

  21(33) 

 

B.8.5 Trafikverket efterfrågar en redovisning av köbildningen vid avfartsramper vid E18, 

både utifrån den nuvarande utformningen och utifrån om en cirkulationsplats skulle 

anläggas.  

Köbildningen vid trafikplats Bro har redovisats i figur 25 i trafikutredningen 

(ansökansbilaga B.6). Figuren avser prognosår 2050, och visar att det kommer att 

bildas en köuppbyggnad som inkräktar på väg E18 för de som väljer att lämna väg 

E18 och har målpunkt väg 269, Håtunavägen. Detta sker dock såväl med som utan 

trafik till täktverksamheten. Köbildningen beror således inte på den ansökta 

verksamheten.  

Det finns idag inga kända förslag till lösningar för rampanslutningar mot väg 269, 

förutom en grov förslagsskiss till en cirkulationsplats i södra delen av trafikplats 

Bro, som togs fram i samband med detaljplanen för Klövberga.9 Det finns ingen 

möjlighet att simulera kölängder på en cirkulationsplats som inte existerar eller vars 

förutsättningar inte är kända.  

B.8.6 Trafikverket anför att bolaget behöver förtydliga var gränsen för 

verksamhetsområdet går och var bullervallen ska anläggas, eftersom det råder ett 

utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från väg 269.  

Jehander kommer inte att uppföra några byggnader eller anläggningar närmare än 30 

meter från väg 269. Gränserna för verksamhetsområdet redovisas och koordinatsätts 

i ansökansbilaga A.1.3. Bullervallens ungefärliga placering finns markerad på sida 4 

i ansökansbilaga A.2.  

B.8.7 Trafikverket efterfrågar en beskrivning av hur bolaget ska motverka bländning av 

trafikanter på väg 269. 

Verksamheten kommer inte att synas från vägen, se vidare avsnitt 8.3 i 

miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B) och siktlinjerna i ansökansbilaga 

A.2. Vidare kommer belysningsmaster m.m. placeras så att de inte orsakar några 

olägenheter för trafikanterna på vägen.  

 

9 Ramböll, Trafikutredning Klövberga, 2016, tillgänglig på https://www.upplands-
bro.se/download/18.3ba56f9e1729cf5080d3011/1600021980919/Utredning%20samr%C3%A5d%20trafi
k%20Kl%C3%B6vberga%20nr%201506.pdf.  
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B.8.8 Trafikverket anför att sökanden måste ta fram ett preciserat förslag till anslutning 

som Trafikverket granskar innan ansökan godkänns.  

Trafikverket har vid telefonsamtal förtydligat att det av sökanden presenterade 

förslaget till anslutning måste godkännas av Trafikverket innan bolaget kan erhålla 

ett tillstånd enligt 39 § väglagen för att ändra anslutningen. Trafikverkets synpunkt 

avser således inte den förevarande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.  

Den befintliga anslutningen till täkten behöver enligt Jehanders mening inte 

uppgraderas. Sikten är god och anslutningen förväntas inte leda till några 

kapacitetsproblem. Det finns således inget behov av att nu genomföra det förslag till 

en ny korsningslösning som presenterades i avsnitt 7 i trafikutredningen 

(ansökansbilaga B.6). Om Jehander i framtiden bestämmer sig för att förstärka den 

befintliga anslutningen eller anlägga en ny anslutning, kommer detta att hanteras i 

den ordning som gäller enligt 39 § väglagen.  

B.9 Påverkan på kulturmiljön  

Miljönämnden och närboende anför att ansökan måste kompletteras med en 

arkeologisk utredning. Miljönämnden anför vidare att det vore olyckligt om 

fornlämningar skulle tas bort, i synnerhet innan de har dokumenterats. 

Länsstyrelsen påpekar att fornlämningar i första hand ska bevaras och att en 

ansökan om ingrepp i fornlämning inte automatiskt leder till tillstånd.  

Etapp två av den arkeologiska utredningen har nu slutförts, se Bilaga D. Av 

utredningen framgår sammanfattningsvis att det finns ett stort antal fornlämningar 

och övriga kulturhistoriska lämningar inom detta område. Den arkeologiska 

utredningen omfattar ett större område än det sökta bryt- och verksamhetsområdet, 

varför flera av de utpekade fornlämningarna inte kommer att beröras av den nu 

ansökta verksamheten. Vad avser de fornlämningar som oundvikligen kommer att 

påverkas av verksamheten, har Jehander för avsikt att – i god tid innan brytningen i 

de aktuella områdena påbörjas – ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen att ta bort 

lämningarna. Inga fornlämningar kommer att flyttas eller skadas innan de har 

dokumenterats.  
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B.10 Påverkan på landskapsbilden 

Närboende uttrycker oro för att den utökade verksamheten kommer att förstöra 

landskapsbilden. Miljönämnden anför att det är svårt att bedöma hur väl 

insynsvallen kommer att skydda landskapsbilden och utblickarna från väg 269. 

Som framgår av avsnitt 8.3 i miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B), 

bedöms verksamheten ha begränsad påverkan på landskapsbilden. Landskapet runt 

täkten kommer till största del fortsatt bestå av skogsområden och två vallar kommer 

att anläggas i verksamhetsområdets västra del i syfte att bland annat förhindra insyn 

från väg 296. Framtagna siktlinjer – som redovisas i ansökansbilaga A.2 – visar att 

varken brytområdet eller den planerade återvinningsverksamheten kommer att synas 

från vägen.  

B.11 Risken för föroreningar 

B.11.1 Naturskyddsföreningen, Vällingby scoutkår och närboende anför att den ansökta 

verksamheten innebär en ökad risk för föroreningar av mark och vatten.  

Jehander har välutvecklade rutiner för att minimera risken för spill. Om något 

utsläpp ändå skulle ske i närheten av täkten och infiltrera ned till grundvattnet, skulle 

det på grund av grundvattnets strömningsriktning läcka in i täkten och därefter ledas 

vidare till sedimentationsdammen för rening. Risken för föroreningar av mark och 

vatten bedöms således vara låg, se vidare avsnitt 8.1.3 och 8.1.5 i 

miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B).   

B.11.2 SGU menar att det vore önskvärt om bolaget åstadkommer täta ytor med 

kontrollerad dränering på platsen för lagring av externa massor.   

Jehander har väletablerade, bolagsövergripande rutiner för mottagning och hantering 

av externa massor. Samtliga leverantörer av externa massor måste lämna detaljerad 

information om bl.a. mängd, ursprung, provtagningar och kemiskt innehåll. Vid 

mottagning av externa massor genomförs först en okulär besiktning, varefter 

massorna förs till en avgränsad plats för verifierande provtagning. Massorna får inte 

användas förrän provresultaten analyserats och massorna därefter kunnat godkännas. 

Utöver mottagningskontrollen, genomför Jehander även verifierande provtagningar 

ute på plats hos den som levererar massorna. Se vidare avsnitt 2.6 i den tekniska 
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beskrivningen (ansökansbilaga A) och avsnitt 4.4 i miljökonsekvensbeskrivningen 

(ansökansbilaga B).  

För det fall förvaringen av externa massor ändå skulle leda till förorening av mark, 

skulle dessa föroreningar – liksom även SGU uppmärksammar – på grund av 

gradienten läcka in i täkten och därefter ledas vidare till sedimentationsdammen för 

rening. SGU påpekar att det skydd mot spridning av föroreningar som 

grundvattenbortledningen utgör, upphör när verksamheten avslutas. Jehander vill, 

för tydlighets skull, understryka att även mottagningen av externa massor kommer 

att upphöra i samband med att ansökt tillstånd löper ut. Det är endast en begränsad 

mängd massor som därefter kommer att förvaras en kortare tid vid mellanstationen i 

avvaktan på att massorna kan nyttjas inom ramen för efterbehandlingen. Det är 

endast under denna begränsade tidsperiod som den ökade risken för 

föroreningsspridning gör sig gällande.  

Mot bakgrund av de noggranna rutinerna för mottagning och hantering av externa 

massor och den minskade risk för spridning som grundvattenbortledningen innebär, 

finns det enligt Jehander inte skäl att vidta ytterligare skyddsåtgärder. Kostnaden för 

att åstadkomma täta ytor med kontrollerad dränering står inte i proportion till 

miljönyttan.   

B.12 Utsläpp till luft 

Närboende uttrycker oro gällande utsläpp till luft från asfalt- och betongverket.  

Som framgår av avsnitt 8.5.1 i miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B), 

bedöms den ansökta verksamheten ge begränsade utsläpp till luft. Asfaltverket 

kommer att vara tätat med beklädnad/inbyggnad och utrustas med modern teknik för 

att minska utsläppen till luft. Alla tankar för förvaring av varm bitumen, 

polymermodifierad bitumen och bitumenemulsion kommer att vara utrustade med 

övertrycksventilering för att begränsa utsläpp av bl.a. flyktiga organiska föreningar. 

Betongstationen innehåller inte någon förbränningsanläggning och ger således inte 

upphov till några andra utsläpp till luft än damning. Jehander kommer att vidta en 

rad skyddsåtgärder för att minimera damningen, se vidare avsnitt 0 ovan.  
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B.13 Planförhållanden 

B.13.1 Miljönämnden och närboende anför att verksamheten strider mot gällande 

översiktsplan (ÖP 2010 och FÖP 2016).  

Översiktsplaner är inte rättsligt bindande och det finns en rad andra omständigheter 

– exempelvis att täktverksamhet redan har bedrivits på platsen under lång tid – som 

måste tillmätas betydelse vid lokaliseringsprövningen. Vidare kan den i målet 

aktuella översiktsplanen inte anses ha en sådan grad av precisering när det gäller 

användningen av området att planen i sig utgör ett hinder för den sökta 

verksamheten.10 Jehander vidhåller därför att den valda platsen är lämplig för den 

ansökta verksamheten, se vidare avsnitt J.1.5 i tillståndsansökan.  

B.13.2 Miljönämnden påpekar att specificering av tätortsgränsen saknas, vilket innebär att 

man inte får någon tydlig bild av hur täktverksamheten är placerad i förhållande till 

tätort och landsbygd. 

Bilden nedan visar det ansökta bryt- och verksamhetsområdet i förhållande till 

tätortsavgränsningen i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016).  

 

10 Se mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom den 10 december 2018 i mål nr M 7481-17, 
som avsåg just den nu aktuella översiktsplanen och uttrycket ”areella näringar”.   
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B.14 Behovet av bergmaterial 

B.14.1 Miljönämnden menar att bolaget inte har lyckats visa att det finns ett behov av 

bergmaterial i den omfattning som ansökan avser, bl.a. eftersom den redovisade 

kapacitetsanalysen bortser från nya och utökade täkter i området.  

Behovsutredningen (ansökansbilaga D) omfattar de vid denna tidpunkt 

tillståndsgivna täkterna i den nordvästra delen av Stockholmsregionen och utgår från 

att samtliga täkter kommer att producera så mycket material som deras respektive 

tillstånd medger. Det är inte möjligt att i denna typ av utredning ta hänsyn till 

eventuella nya täkter eller framtida utökningar av befintliga täkter. Utredningen 

skulle i sådant fall behöva baseras på spekulationer från Jehanders sida. Det får 

anses vara praxis att denna typ av behovsutredning utgår från de verksamheter som 

vid tidpunkten för prövningen har beviljats tillstånd. Behovsutredningar med 
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liknande avgränsningar har presenterats i samband med andra tillståndsprövningar 

och då bedömts vara tillförlitliga.11 

Jehander vill även poängtera att det genomsnittliga årliga materialbehovet i 

utredningsområdet förväntas uppgå till cirka 7 000 000 ton ballast år 2035 (se figur 2 

i behovsutredningen). Jehander ansöker om tillstånd till brytning av högst 1 300 000 

ton berg årligen. För att täcka det framtida behovet av ballast i regionen förutsätter 

således Jehander att många nya täkter kommer att öppna och att befintliga täkter 

kommer att utökas.  

Jehander vill avslutningsvis erinra om att SGU – expertmyndighet i frågor rörande 

materialförsörjning – instämmer i att det finns ett mycket stort framtida behov av 

bergmaterial i Stockholmsregionen och att dagens aktiva täkter sannolikt är 

otillräckliga för att möta efterfrågan (aktbil. 23).  

B.15 Återvinning av massor 

B.15.1 Länsstyrelsen och Miljönämnden framför att bolaget måste precisera hur stora 

mängder massor som ska användas för produktändamål respektive 

anläggningsändamål.   

Det är av flera skäl inte lämpligt att i tillståndet reglera hur stor andel av de externa 

massorna som får användas för produktändamål respektive anläggningsändamål. 

Tillgången på material för återvinning varierar över tid. Den årliga fördelningen av 

massor som lämpar sig för produkt- respektive anläggningsändamål kommer således 

också att variera över tid. Om tillståndet skulle begränsa hur stor andel av det 

mottagna materialet som årligen får användas för respektive syfte, kommer Jehander 

sannolikt att behöva tacka nej till material enbart på grund av de i tillståndet 

föreskrivna begräsningarna. Material som annars hade kunnat användas för att skapa 

nya miljöer inom verksamhetsområdet – och därigenom fylla en viktig funktion för 

både växter, djur och friluftsliv – riskerar då att istället behöva transporteras till en 

deponi. Det ligger enligt bolagets mening inte i linje med miljöbalkens hushållnings- 

och kretsloppsprinciper eller den lagstadgade avfallshierarkin. Vidare är behovet av 

 

11 Se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom den 29 juli 2020 i mål M 12383-18. Den av 
Swerock ingivna behovsutredningen var avgränsad på ett liknande sätt och visade enligt Mark- och 
miljööverdomstolen att det fanns ett behov av ballastmaterial i den nordvästra delen av 
Stockholmsregionen.  
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infört material för produkt- respektive anläggningsändamål beroende av ett antal 

omständigheter som kommer att förändras över tid, exempelvis efterfrågan på 

bergprodukter och huruvida bolaget kommer att ansöka om och beviljas ett nytt 

tillstånd efter 30 år.  

Jehander har istället åtagit sig att under tillståndstiden kontinuerligt följa upp 

behovet av externt material och anpassa mottagningen därefter (villkorsförslag 13), 

se vidare avsnitt B.4.1 och H.2 i tillståndsansökan. 

Jehander vidhåller alltså att ingen volymbegränsning behövs i tillståndet. Med 

anledning av länsstyrelsens fråga kan bolaget ändå ange följande angående behovet 

av massor för efterbehandling. Förutsatt att Jehander varje år bryter ut den maximala 

mängden berg och täktverksamheten avslutas efter nu ansökt tillstånd, kommer det 

enligt Jehanders beräkningar krävas ungefär 6 miljoner m3 för att realisera den 

föreslagna efterbehandlingsplanen (ansökansbilaga A.2). Denna volym motsvarar 

ungefär 12 miljoner ton (eftersom olika typer av material kommer att krävas för 

efterbehandlingen och att de olika materialens densitet varierar, är det mer lämpligt 

och rättvisande att utgå ifrån materialens volym istället för dess vikt).  

B.15.2 Länsstyrelsen anför att rivningsmassor endast i undantagsfall bör användas för 

anläggningsändamål.  

Jehander vidhåller att rivningsmassor ska kunna användas för anläggningsändamål, 

förutsatt att dess föroreningsinnehåll inte överskrider de platsspecifika riktvärden 

som anges i kontrollprogrammet (villkorsförslag 11). Det är enligt bolagets 

uppfattning den potentiella omgivningspåverkan – inte typen av material – som ska 

styra huruvida massorna får användas för anläggningsändamål eller inte. Att utgå 

ifrån funktion istället för material är ett nödvändigt synsätt för att uppnå en cirkulär 

ekonomi. 

Jehander vill även förtydliga att bolaget med begreppet ”rivningsmassor” menar 

mineraliskt material som sten, betong, tegel, klinker och liknande, samt blandningar 

av dessa material. Det rör sig således om material som genom förädling kan 

användas som ersättning för jungfruligt bergmaterial i andra produkter eller för 

anläggningsändamål. Rivningsmassor avser däremot inte material såsom trä, metall, 

glas, plast eller gummi. 
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B.15.3 Miljönämnden anför att massor för produktåtervinning inte bör överskrida 

riktvärdena för MRR.  

Jehander vidhåller att föroreningsinnehållet i inkommande material, som ska 

återvinnas och användas för produktändamål, inte ska överskrida riktvärdena för 

känslig markanvändning (villkorsförslag 12).   

Miljönämnden menar – såvitt bolaget förstår – att riktvärdena för KM inte bör 

användas eftersom massorna kan säljas till projekt där riktvärdena inte är lämpliga 

och att massorna därigenom riskerar att användas på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten. Jehander vill härvid påpeka att det är den som 

använder anläggningsmaterial som ansvarar för att köpa in material som uppfyller de 

krav som enligt miljölagstiftningen gäller för den tänka användningen. Jehander 

tillhandahåller givetvis sina kunder information om egenskaperna hos de massor 

som återvinns i verksamheten.  

B.15.4 Naturskyddsföreningen anför att inkommande material, som ska användas inom 

verksamhetsområdet, bör klara riktvärdena för KM. 

Jehander vidhåller att föroreningsinnehållet i inkommande material, som ska 

användas för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet, inte ska överskrida de 

platsspecifika riktvärden som anges i kontrollprogrammet (villkorsförslag 11). 

Riktvärdena för KM bygger på ett antal antaganden, bland annat vad avser platsens 

yta, hydrologiska förutsättningar samt förekomsten av skyddsobjekt och 

exponeringsvägar. I situationer likt den nu aktuella – då platsen är känd – finns det 

enligt bolagets mening ingen anledning att tillämpa dessa antaganden, utan det är 

mer rättvisande att använda sig av platsens faktiska förutsättningar.  

De platsspecifika riktvärdena kommer att beräknas med utgångspunkt i 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

och anpassas med hänsyn till en rad olika faktorer, exempelvis 

spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt inom området. 

Tillståndet kommer alltså inte ge bolaget utrymme att ta fram några godtyckliga 

värden, utan de platsspecifika värdena beräknas enligt vedertagen metodik. 
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B.16 Övrigt 

B.16.1 Miljönämnden föreslår att Jehanders nuvarande tillstånd förlängs med tre år så att 

en utökad verksamhet kan behandlas i en kommande översiktsplan för kommunen 

och att bolaget därefter kan ansöka om nytt tillstånd. 

Jehander vidhåller att tillståndstiden bör bestämmas till 30 år. En tre år lång 

tillståndstid är orimligt kort, särskilt med hänsyn till de av bolaget planerade 

investeringarna samt regionens stora behov av ballastmaterial och anläggningar för 

återvinning av entreprenadberg. Se vidare avsnitt B.4.7 i tillståndsansökan.  

B.16.2 Länsstyrelsen efterfrågar en förklaring till varför verksamhetsområdet måste utökas 

så markant, särskilt söder om brytområdet. 

Jehander har för närvarande inte någon avsikt att bedriva verksamhet i den södra 

delen av verksamhetsområdet. Vid utformningen av verksamhetsområdet har dock 

Jehander tagit höjd för en mycket långsiktig verksamhet i området, dvs. även efter 

det nu ansökta tillståndet, för att säkra tillgången till marken och vara transparent 

gentemot myndigheter och närboende med bolagets ambitioner för verksamheten. 

Det finns för närvarande inga planer på att spärra av hela verksamhetsområdet. Den 

södra delen av verksamhetsområdet kommer att vara tillgänglig för allmänheten tills 

vidare. 

B.16.3 Miljönämnden påpekar att Vattenfalls planerade ledning från Bålsta till Bro inte 

finns med i listan över planerade verksamheter i området. 

Miljönämnden syftar – såvitt Jehander förstår – på projektet Håtuna–Kungsängen.12 

Jehander har tidigare varit i kontakt med Vattenfall, som då kunde bekräfta att ingen 

av deras nuvarande eller planerade anläggningar ligger närmare än 1 km från ansökt 

verksamhetsområde. Jehander har därför gjort bedömningen att Vattenfalls projekt 

inte kommer ha någon påverkan på nu ansökt verksamhet.  

 

12 Se https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hatuna-kungsangen/.  
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C. Artskydd 

Med anledning av EU-domstolens avgörande den 4 mars 2021 i de förenade målen 

C-473/19 och C-474/19, vill Jehander förtydliga att bolaget fortsatt är av 

uppfattningen att verksamheten inte strider mot förbuden i artskyddsförordningen.   

EU-domstolens avgörande avser art. 5 i fågeldirektivet13 och art. 12 i art- och 

habitatdirektivet14, vilka båda har implementerats i svensk rätt genom 4 § 

artskyddsförordningen. Inom det i förevarande mål ansökta utökningsområdet 

förekommer ett antal skyddade arter. Det är dock endast vilda fåglar (i allmänhet), 

åkergroda och större vattensalamander som omfattas av 4 § artskyddsförordningen 

och vars skydd således kan ha påverkats av EU-domstolens avgörande. 

EU-domstolen har genom sitt avgörande klargjort att förbuden i art. 5 i 

fågeldirektivet avser samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom en 

medlemsstats territorium. Jehander vill därför understryka att bolagets 

fågelinventering (ansökansbilaga B.3.3) har omfattat samtliga inom 

verksamhetsområdet förekommande fågelarter. Övriga delar av EU-domstolens 

avgörande har begränsats till tolkningen och tillämpningen av förbuden i art. 12 i 

art- och habitatdirektivet. Eftersom förbuden i art. 12 i art- och habitatdirektivet är 

strängare än förbuden i art. 5 i fågeldirektivet – det förstnämnda direktivet kräver ett 

strikt skyddssystem, medan det sistnämnda direktivet endast kräver ett generellt 

skyddssystem – är det inte heller möjligt att överföra EU-domstolens tolkning av 

förbuden i art. 12 i art- och habitatdirektivet på art. 5 i fågeldirektivet. Detta gäller 

oaktat att Sverige implementerat dessa två artiklar i samma bestämmelse i nationell 

rätt. Jehander vidhåller således sin tidigare bedömning, dvs. att förbuden i 4 § 

artskyddsförordningen inte aktualiseras eftersom fågelarternas bevarandestatus inte 

kommer att påverkas ur varken ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.    

Både åkergroda och större vattensalamander kommer att gynnas av en fortsatt 

täktverksamhet, eftersom länshållningsvattnet används för att upprätthålla den för 

arterna viktiga våtmarken norr om brytområdet. Vidare har Jehander åtagit sig att 

 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar.  
14 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  
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vidta en rad skyddsåtgärder, bl.a. att vid behov skapa nya livsmiljöer för arterna, 

varigenom risken för påverkan på enskilda individer så långt som möjligt begränsas. 

Den föreslagna efterbehandlingen kommer också att innebära stora positiva 

konsekvenser för både grodor och salamandrar. Se vidare avsnitt 8.2 i 

miljökonsekvensbeskrivningen (ansökansbilaga B).    

Artikel 12.1 a–c i art- och habitatdirektivet förbjuder endast avsiktliga handlingar. 

Även verksamheter vars huvudsakliga syfte uppenbart är ett annat än att döda eller 

störa skyddade arter eller förstöra dess ägg – exempelvis markexploatering – kan 

uppfylla kravet på avsiktlighet, förutsatt att verksamheten bedrivs med uppenbar 

likgiltighet inför dessa förbud och risken för påverkan på skyddade arter.15 Med 

hänsyn till de av bolaget föreslagna skyddsåtgärderna och att såväl åkergroda som 

större vattensalamander kommer att gynnas av täktverksamheten, kan inte Jehander 

anses visa en sådan uppenbar likgiltighet som krävs för att förbuden i 4 § 1–3 p. 

artskyddsförordningen ska aktualiseras.  

Artikel 12.1 d i art- och habitatdirektivet skyddar den ekologiska funktionaliteten hos 

fortplantningsområden och viloplatser. Förbudet utlöses inte i de fall 

verksamhetsutövare vidtar skyddsåtgärder – exempelvis tillskapar nya livsmiljöer – 

och därigenom säkerställer fortplantningsområdets eller viloplatsens fortsatta 

ekologiska funktionalitet.16 Genom de av Jehander föreslagna skyddsåtgärderna, 

bl.a. att alltid skapa nya dammar i det fall befintliga dammar behöver tas bort, 

kommer livsmiljöernas ekologiska funktionalitet att upprätthållas. Den ansökta 

verksamheten strider således inte mot förbudet i 4 § 4 p. artskyddsförordningen.  

D. Ekonomisk säkerhet  

Jehander har från andra tillståndsprövningar erfarenhet av att ställandet av 

ekonomisk säkerhet inneburit onödig administration på grund av oklarhet rörande 

bl.a. giltighetstid. För att undvika senare oklarhet i detta fall, föreslår Jehander nu att 

 

15 EU-kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 
med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer (slutlig version, februari 2007), vidare ”EU-

kommissionens vägledning”, avsnitt II.3.1; Mark- och miljööverdomstolens domar den 22 december 
2014 i mål nr M 2920-14 och M 4937-14. 
16 EU-kommissionens vägledning, avsnitt II.3.4.d); Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen 
(2009:2), del 1, s. 25-26; MÖD 2016:1. 
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det i tillståndet föreskrivs att säkerheten ska vara giltig i två år efter den tidpunkt då 

efterbehandlingen ska vara avslutad. Tillsynsmyndigheten ges därigenom goda 

möjligheter att kontrollera efterbehandlingen av verksamhetsområdet innan 

säkerhetens giltighetstid löper ut. Bolaget justerar därför villkorsförslag 16 enligt 

följande (tillägg kursiverat): 

För fullgörandet av efterbehandlingen av täkten ska verksamhetsutövaren 
ställa en ekonomisk säkerhet om 5 350 000 kronor. Säkerheten ska vara giltig 
till och med två år efter den tidpunkt då efterbehandlingen enligt tillståndet 
ska vara avslutad. Säkerheten ska ställas innan tillståndet tas i anspråk och 
godkännas av mark- och miljödomstolen. Säkerheten ska förvaras av 
länsstyrelsen.  

 

Malmö den 12 april 2021  

Sand & Grus AB Jehander, genom 

 

Anna Bryngelsson Fanny Aronsson 

(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt) 

 

Bilagor:  

A. Påverkan på trummorna under väg 269 

B. Dammbekämpning vid Jehanders anläggningar 

C. PM Lukt vid asfaltverk 

D. Arkeologisk utredning 
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Bilaga A. Påverkan på trummorna under väg 269 

 
 

Länshållningsvattnets väg norrut 

I detta inledande avsnitt beskrivs dikessystemet och trummorna längs den sträcka som 
länshållningsvattnet färdas norrut. En illustration finns på nästa sida (Figur 1). 
 
Det länshållningsvatten som släpps till recipienten norrut rinner först ca 600 m i ett mindre 
skogsdike/vattendrag. Därefter når diket åkermark där de första drygt 100 metrarna är 
täckdikade. Täckdikningen mynnar i ett öppet dike som rinner västerut ca 500 m innan vattnet 
passerar i en betongtrumma (markerad med 1 i Figur 1) under en enskild väg. Trumman har 
dimensionen 0,6 m i diameter.  
 
Efter ytterligare ca 10 m i öppet dike passerar vattnet i en betongtrumma (2) under väg 911 
som är en kommunal väg. Denna trumma har dimensionen 0,8 m i diameter. Betongtrumman 
har ett galler vid inloppet för att förhindra att växtdelar och dylikt rinner in i trumman. 
Trumman ansluter direkt till en täckdikning som vid syn i rensbrunnar består av betongrör 
med en diameter om ca 0,35–0,5 m.  
 
Efter drygt 500 m ansluter täckdiket till en trumma (3) under Trafikverkets väg 269. Trumma 
3 är belägen där dikessystemet rinner under väg 269 från öster mot väster, in i det anlagda 
våtmarkssystemet strax väster om väg 269 (Skråmstalund). Övergången mellan 
markavvattningsföretagets betongrör och Trafikverkets trumma sker i två rensbrunnar, en på 
var sida om väg 269. En rensbrunn kan beskrivas som ett stort vertikalt rör. I detta fall 
ansluter alltså markavvattningsföretagets betongrör till rensbrunnen från ett håll, och 
Trafikverkets trumma från det andra. Vid besök i april 2021 stod det i båda rensbrunnarna 
vatten över rören/trummorna som ansluter till rensbrunnarna. Med mätsticka har dock trumma 
3, i rensbrunnarna på vardera sidan om väg 269, uppskattats till en betongtrumma med 
dimensionen 0,8 m i diameter. Trafikverket har vid telefonsamtal uppgett att myndigheten 
saknar uppgifter om dimension på denna trumma. Dimensionen är alltså sannolikt densamma 
som för trumma 2 under väg 911 uppströms.  
 
Trumma 3 ansluter direkt till en täckdikning med okänd dimension som mynnar i den anlagda 
våtmarken i Skråmstalund. Vattennivån i våtmarken regleras med en s.k. munkbrunn i betong, 
placerad vid utloppet i anslutning till väg 269. Avbördningen från våtmarken sker i en trumma 
som mynnar i ett öppet dike strax innan väg 269. Det öppna diket ansluter strax norr om 
Skråmstalund till en trumma (4) under väg 269. Vattnet rinner därefter under väg 269 från 
väster mot öster. Trumma 4 består av en betongtrumma med dimensionen 1,4 m i diameter. 
Trumma 4 mynnar sedan i ett öppet dike, som efter en kort sträcka övergår i en täckdikning. 
Denna täckdikning är utförd i ett öppet dike som enbart återfyllts ca 0,5 m ovan trumman, 
dvs. inte hela vägen upp till ursprunglig marknivå. Vattnet fortsätter därefter till 
Sigtunafjärden.  
 

NACKA TINGSRÄTT 

Avdelning 3 

 

INKOM: 2021-04-12 

MÅLNR: M 8144-20 

AKTBIL: 48
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Figur 1. Dikessystem och trummor i det norra avrinningsområdet. 
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Trafikverkets råd för vissa avvattningsanläggningar 

Trafikverket har tagit fram råd för dimensionering och utformning av 
avvattningsanläggningar för väg och järnväg (Trafikverket, 2017). Av råden framgår bland 
annat att vattendjupet i en trumma ska vara lägre än 85 % av trummans dimension vid 
högvattenföring med önskad återkomsttid.   
 
Vid fältbesök vid aktuella trummor konstaterades att rådet om en vattennivå lägre än 85 % av 
trummans dimension vid högvattenföring inte uppnås i trumma 3. Då flödet vid fältbesöket i 
storleksordning var mer likt medelvattenföring än högvattenföring konstateras att rådet inte 
heller uppnås vid lägre flöden än högvattenföring. Det kan bero på att vattennivån i våtmarken 
nedströms trumma 3 är högre än trumma 3 eller att täckdikningen nedströms trumma 3 är 
igensatt (eller en kombination av båda orsaker). Eftersom det vid fältbesöket var ett flöde 
genom systemet är det dock inte helt igensatt.  
 
 
Beräkning av flödet genom trummorna  

För beräkning av flödeskapacitet genom trumma 3 och 4 har energiekvationen använts 
(Trafikverket, 2017). Som underlag till de genomförda beräkningarna har ovan beskrivna 
dimensioner och nedan beräknade flöden använts.  
 
Beräkning av 50-årsflöden har genomförts enligt VVMB 310 Hydraulisk dimensionering 
(Vägverket, 2008). Beräknade 50-årsflöden med och utan tillskott av länshållningsvatten vid 
fullt utbruten täkt kan ses i Tabell 1. Som tillskott av länshållningsvatten används 45,3 l/s, 
vilket är ett tidigare beräknat länshållningsflöde vid ett blockregn med återkomstiden 50 år 
och varaktigheten 48 h (Bergab, 2020). Detta motsvarar 88 mm nederbörd i form av regn som 
faller under 48 timmar över täkten och dess tillrinningsområde. Länshållningsflödet är justerat 
för den del av brytområdet som naturligt (innan täkten för första gången öppnades) hade 
avrunnit mot norr. 
 
Tabell 1. Beräknade 50-årsflöden med och utan tillskott av länshållningsvatten vid fullt utbruten täkt. 

 Trumma 1 Trumma 2 Trumma 3 Trumma 4 

HQ50 utan tillskott (l/s) 841 841 934 2943 
HQ50 med tillskott (l/s) 886 886 979 2989 
Procentuell ökning (%) 5,1 5,1 4,6 1,5 

 

 
Följande parametervärden har antagits för beräkningarna: 

• Mannings tal uttrycker den råhet som påverkar friktionsförlusterna vid beräkning med 
Mannings formel och ska väljas utifrån rörmaterial och den botten som kommer att 
utvecklas inne i trumman. Mannings tal har ansats till 60 för en betongtrumma med en 
överfyllning av grus.  

• Lutning på trumma har ansatts till 0,5-1 %. 
• Trummans längd har ansatts till 10 m.  

 
 
Resultat 
Att genomföra beräkning av flödeskapacitet för trumma 3 blir delvis missvisande då ett 50-
årsflöde under nuvarande förhållanden tekniskt sett inte kan inträffa. Orsaken till detta är att 
både den uppströms liggande trumman (1) och betongröret i täckdikningen före trumma 3 har 



           HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 - BMN 21/0007-7 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 : UnderrattelseTRM_482639.pdf

 
 

 4 (6) 
 

   
 

betydligt mindre dimensioner än trumma 3, trots att 50-årsflödet är liknande i punkterna. 
Detta innebär i praktiken att ett 50-årsflöde under nuvarande förhållanden inte kan inträffa för 
trumma 3. Ett ökat 50-årsflöde med 4,6 % innebär således ingen ytterligare belastning på 
trumma 3 då detta vatten under nuvarande förhållanden kommer dämmas uppströms trumma 
1 eller uppströms täckdikningen som startar efter trumma 2. Det ökade tillskottet av vatten 
kan dock ge upphov till en något ökad risk för översvämning av framförallt jordbruksmark.  
 
För ett hypotetiskt fall – då ett 50-årsflöde kan nå trumma 3 och vattennivån i trumman inte är 
dämd genom höga vattennivåer i våtmarken nedströms – visar utförda beräkningar att 
trumman med Jehanders vattentillskott ligger vid gränsen för att klara rådet om en vattennivå 
lägre än 85 % av trummans dimension vid högvattenföring (HQ50), under givna antaganden. 
Ansatt lutning på trumma 3 avgör om rådet uppfylls eller inte. Ett flödestillskott på 4,6 % från 
täktverksamheten vid 50-årsflöde bedöms dock vara ett begränsat tillskott. Tillskottet av 
länshållningsvatten vid 50-årsflöde som används i beräkningarna är det flöde som pumpas ut 
ur sedimentationsdammarna/fördröjningsmagasinen. Därefter rinner vattnet med självfall till 
ett sankt skogsområde till våtmarken inom verksamhetsområdet. Vattnet rinner sedan vidare 
med självfall till ett skogsdike/vattendrag som sedan övergår till åkerdike. Avståndet till 
trumma 1 och 2 är ca 1,1 km och till trumma 3 ytterligare ca 500 m i täckdikning. Detta 
innebär att vattnet kommer fördröjas ytterligare innan det når de nedströms liggande 
trummorna. Tillskottet på 45,3 l/s vid 50-årsflöde bedöms därför vara konservativt beräknat 
vid nedströms liggande trummor. 
 
Beräkningarna visar att trumma 4 under väg 269 klarar att avbörda ett 50-årsflöde efter 
tillskott av länshållningsvatten, med en vattennivå lägre än 85 % av trummans dimension vid 
högvattenföring (HQ50).  
 
 
Möjliga skyddsåtgärder 

Jehander har åtagit sig att anlägga sedimentationsdammar/fördröjningsmagasin som redan 
finns beskrivna (Bergab, 2020) för att minska negativ påverkan på det norra 
avrinningsområdet. Mot bakgrund av de kapacitetsbegränsningar som beskrivits ovan, kan en 
ytterligare skyddsåtgärd vara att vid höga flöden leda en del av länshållningsvattnet till det 
södra avrinningsområdet. Skyddsåtgärden kan utformas på så sätt att det vattenflöde som får 
pumpas till det norra avrinningsområdet begränsas till ett flöde motsvarande ett 20-årsflöde 
från täktområdet. ”Överskottet” leds söderut. 
 
Beräkning av 20-årsflöden har genomförts enligt VVMB 310 Hydraulisk dimensionering 
(Vägverket, 2008). Ett blockregn över täkten och dess tillrinningsområde med återkomstiden 
20 år och varaktigheten 48 timmar har valts för beräkning av 20-årsflöde från 
täktverksamheten. Detta motsvarar 65 mm nederbörd i form av regn på 48 timmar över täkten 
och dess tillrinningsområde. Beräknat 20-årsflöde från täktverksamheten vid fullt utbruten 
täkt beräknas till 37 l/s. Länshållningsflödet är justerat för den del av brytområdet som 
naturligt (innan täkten för första gången öppnades) hade avrunnit mot norr. Beräknade 50-
årsflöden i det norra avrinningsområdet med och utan tillskott av 20-årsflöde från 
täktverksamheten vid fullt utbruten täkt (dvs. effekten av den föreslagna skyddsåtgärden) kan 
ses i Tabell 2. 
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Tabell 2. Beräknade 50-årsflöden med och utan tillskott av 20-årsflöde från täktverksamheten vid fullt 

utbruten täkt. 

 Trumma 1 Trumma 2 Trumma 3 Trumma 4 

HQ50 utan tillskott (l/s) 841 841 934 2943 
HQ50 med tillskott (l/s) 878 878 971 2980 
Procentuell ökning (%) 4,2 4,2 3,8 1,2 

 
Det är tekniskt möjligt att dimensionera pumpar eller ett ledningssystem till ett maxflöde. 
Personalen i täkten, eller inställda styrsystem i pump- och ledningssystem, kan vid behov 
starta pumpning mot södra avrinningsområdet om vattennivåerna i sedimentationsdammarna 
blir för höga. Det ”överskottsvatten” som leds söderut kommer inte passera igenom 
våtmarken inom verksamhetsområdet. Detta innebär att reningsgraden med avseende på 
framför allt kväve blir lägre. Under högflödesperioder är dock reningsgraden lägre då 
uppehållstiden är kortare. Halter av de parametrar som uppkommer i verksamheten, framför 
allt kväve och suspenderat material, kommer bli kraftigt utspädda i den stora vattenvolym 
som uppkommer. Det vatten som släpps söderut vid högflödesperioder större än 20-årsflöden 
bedöms därför inte förändra vattenkemin i Brobäcken-Sätrabäcken.  
 
Ett 20-årsflöde inträffar statistiskt sett en gång under 20 år. Under verksamhetstiden på 30 år 
sker ett 20-årsflöde därmed två gånger (avrundat). Med framtida klimatförändringar kan 
årsmedelavrinningen öka med 5-10 % under perioden 2021-2050, jämfört med 
referensperioden 1961-1992. Framtida 100-årsflöde kan förändras med -5 – +10 % under 
perioden 2021-2050, jämfört med referensperioden 1963-1992. Förändring av 20-årsflöden 
kan därmed antas öka med ca 5-10 % till år 2050. En konservativ bedömning blir då att ett 20-
årsflöde kan ske tre gånger under tillståndstiden på 30 år. 
 
Sedimentationsdammarna är dimensionerade för att kunna lagra volymen av ett blockregn 
med återkomsttiden 50 år och varaktigheten 48 timmar. Om ett sådant blockregn inträffar 
krävs en pumpkapacitet på ca 31,9 l/s för att möjliggöra en tömning av volymen blockregn 
inom en period på 10 dagar. Till detta adderas det ordinarie länshållningsbehovet på i 
medeltal ca 19,7 l/s. Pumparna bör således ha en kapacitet på 51,6 l/s. Med samma 
pumpkapacitet och ett 20-årsflöde (mindre volym vatten) blir tömningstiden kortare, 7,4 
dygn. Antalet dagar med pumpning av länshållningsvatten till Brobäcken-Sätrabäcken 
uppskattas därför till ca 10-24 dygn under tillståndstiden på 30 år.  
 
Av det fullt utbrutna brytområdets och tillhörande tillrinningsområdes area tillhör merparten 
naturligt Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde, 105 av 121 ha. Nollalternativet innebär 
att täkten på sikt kommer vattenfyllas och avbördas söderut mot Brobäcken-Sätrabäcken. Ett 
tillskott av vatten under högvattenföring med återkomsttid 20 år eller högre kommer därför 
inte ge upphov till något högre flöde än vad som sker i nollalternativet. 
 
Sammantaget bedöms ovan beskriven skyddsåtgärd ge upphov till en försumbar påverkan på 
Brobäcken-Sätrabäcken och de känsliga objekt som är i anslutning till densamma 
(markavvattningsföretag, Broängarnas naturreservat och Brovikens Natura 2000-område).  
 
Referenser 

Bergab (2020). PM Hydrogeologi – Utökad täktverksamhet för bergtäkt i Bro. Uppdragsnr. 
US19206. 
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Dammbekämpning på Jehanders anläggningar 

God luftkvalitet är viktigt ur flera perspektiv såsom arbetsmiljö, hänsyn till närboende och 
djur/natur. 

Internt på Jehander hanterar vi damm ur två olika aspekter/typfall. Aktiv och Inaktiv damning. 

Aktiv damning är damm som uppstår i direkt anslutning till våra produktionsprocesser, tex vid 
krossning, siktning och annan industriell utrustning. 

Inaktiv damning är damm som kan uppstå på grund av täktlandskapets utformning och många 
vägar/ytor bestående av packat grus-och krossmaterial. Detta damm kan röras upp av vind och 
transporter.  

På våra anläggningar finns det skillnader mellan olika dammbekämpningssystem och metoder. 
De äldre anläggningarna använder äldre/primitivare metoder för dammbekämpning, såsom 
traktor med vattentank/vattenspridare och manuella bevattningssystem av vägar etc. 

Vid byggnationen av den nya anläggningen i Bro har Jehander för avsikt att asfaltera delar av 
infartsvägen för att minska dammet. Även, installera ett adaptivt dammbekämpningssytem. 
Dessa system är välbeprövade inom Heidelberg koncernen och har visat sig vara mycket 
effektiva. 

Systemet arbetar under mycket högt tryck för att skapa vattendimma med hjälp av anpassande 
industriella högtrycksdysor.  

Bild 1 – Exempel högtrycksdysa 

 
- Uppkopplat mot styr- och automationssystemet, och styrs av PLC -programmable logic 

controller.  
- Uppkopplat IoT-  mot externa informationskanaler som förser systemet med 

väderprognoser. 
- Mäter aktivt den lokala vindriktningen.  
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Vid utfart från anläggningen finns möjlighet att vid behov installera en sk. Hjultvätt samt 
bevattningsbåge för att minska risken för att damm uppstår på allmänna vägar. 

 

Bild 4 – Exempel våt hjultvätt 

 

Bild 5 – Exempel torr hjultvätt 
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Luktutsläpp från asfaltverk  

1 Inledning 
På uppdrag från Sand & Grus AB Jehander har AFRY sammanställt ett PM över risker 

för luktutsläpp från asfaltverk. Detta PM har upprättats som underlag i samband med 

en tillståndsansökan för täckning där även asfaltverksamhet kommer att finnas. 

 

Föreliggande PM har sammanställts av David Bennich och Mårten Arbrandt vid AFRY i 

Göteborg. 

2 Allmänt om luktstörningar 
Luktande föroreningar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika kemiska föreningar. 

Dessa kännetecknas av att de kan förnimmas med luktsinnet, ofta i halter som är 

mycket lägre än där medicinska effekter kan riskeras. 

Faktorer som påverkar störning i omgivningen hos kringboende är vanligtvis: 

 

• Hur ofta det luktar, luktfrekvensen 

• Luktstyrka 

• Karaktären på lukten 

• Ortsvanlighet 

• Historik 

 

Hur ofta det luktar är kanske den faktor som är viktigast när det gäller klagomål. 

Enligt tidigare observationer sker klagomål på lukt då luktfrekvensen överskrids en 

eller ett par procent av tiden. Detta påverkas dock av faktorer som t.ex. karaktären på 

lukten. 

 

Även luktstyrkan har stor betydelse på klagomålsförekomsten. Med luktstyrkan menas 

koncentrationen av lukt och vilken nivå över lukttröskeln som lukten förekommer. Då 

luktupplevelsen är en momentan reaktion väljer man ofta att bedöma 

minutmedelvärden av luktförhållanden kring en anläggning. 

 

Om en lukt upplevs som farlig eller obehaglig sker klagomål tidigare än om man har en 

positiv association till lukten. Detta innebär bland annat att klagomål på lukt sällan 

förekommer kring bagerier som de flesta ju har en positiv association till. Däremot 

sker klagomål ofta om det luktar avfall eller någon kemisk substans.  
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Vidare kan nämnas att ortsvanligheten påverkar klagomålsfrekvensen. Det kan 

exemplifieras genom de industriorter med sulfatcellulosabruk vilka luktar starkt men 

där det inte förekommer klagomål beroende på att alla vet vad som luktar och att 

många kanske arbetar, eller har närstående som arbetar, i verksamheten. Dessutom 

blir luktsinnet utmattat av att ständigt känna samma lukt varför upplevelsen 

försvinner. Den kommer tillbaka först när man lämnat orten för ett tag och 

återvänder. 

 

Även lukthistoriken påverkar ofta klagomålsfrekvensen. Det betyder att har det under 

någon period förekommit stora luktstörningar lever detta kvar hos kringboende under 

lång tid. Det gör att man reagerar tidigare vid nästa incident och således måste lukten 

reduceras mer än vad som annars hade krävts. På samma sätt reagerar ofta 

kringboende om det sker en förändring i karaktären på lukten. 

3 Lukt från asfaltverk 
Vid tillverkning av asfalt kan utsläpp till luft uppstå av bland annat stoft, flyktiga 

organiska ämnen (VOC) och svavelföreningar. Vissa av dessa ämnen kan periodvis 

även ge upphov till lukt. 

Vid asfalttillverkningen blandas varmt stenmaterial, filler, bitumen samt eventuellt 

tillsatsmedel till en färdig asfaltmassa. Bitumen, som är ett bindemedel som framställs 

i raffinaderier genom destillation av råolja, är ofta den primära luktkällan vid 

tillverkning av varmblandade asfaltsmassor1. Lukten beror främst på bitumentyp men 

påverkas även av tillsatsmedel som vidhäftningsmedel, gummi- och polymertillsatser 

under tillverkningsprocessen. I bitumen förekommer normalt både tyngre kolväten och 

svavelväte vilket kan ge upphov till stark lukt även i mycket små koncentrationer. 

 

Utsläppen av lukt vid asfaltverk kan ske vid påfyllnad av bitumentankar, blandning av 

asfalt, tömning av blandare eller utlastning på lastbil.  

 

AFRY:s erfarenheter från luktutredningar vid asfaltverk är att det ofta är utsläppen 

från tankar med bitumen som genererar de högsta luktutsläppen. Normalt förvaras 

bitumen i tankar som är uppvärmda och vid fyllning av en tank sker utsläpp av 

förträngningsluft från den aktuella tanken. Utsläppet är koncentrerat och sker ofta i 

marknivå vilket kan leda till luktstörningar i omgivningen. 

 

En viss lukt kan även avgå vid blandning av asfalt och från förbränning men normalt 

avleds dessa gaser till en hög skorsten där utsläppen snabbt späds ut i 

omgivningsluften för att undvika lukt.  

 

Små diffusa luktutsläpp kan ske vid omlastningar av asfalt till lastningsfickor och 

lastbilar men de ger normalt inga stora luktstörningar i omgivningen. 

4 Skyddsåtgärder för att minska luktpåverkan i 
omgivningen 

Den viktigaste skyddsåtgärden för att minimera luktstörningar i omgivningen är ofta 

att förhindra att mättad förträngningsluft från bitumentankar avgår orenat till 

                                                
1 NVF. (2000). Asfaltens gröna bok NVF-rapport 2/2000  Stockholm: Nordiska Vägtekniska Förbundet. 
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omgivningen. Om det är möjligt kan förträngningsluften vid fyllning returneras till 

tankbilen för att undvika utsläpp till omgivningsluft. 

Även extern reningsutrustning kan användas för att rena förträngningsluften från 

bitumentankar. Ofta är det små luftmängder som behöver behandlas. Det finns tex 

speciella typer av impregnerade kolfilter som kan avskilja båda typerna av luktämnen i 

bitumen (organiska kolväten respektive svavelväte). Det kan nämnas att liknande 

teknik används för avskiljning av luktämnen på stora tjockoljetankar i Göteborgs 

hamn.  

För att avleda luft från blandning av asfalt och från förbränning används ofta en hög 

skorsten för att bland annat späda ut lukten i omgivningsluft. Därför har eventuella 

skorstenenshöjder betydelse för luktspridningen i den närmaste omgivningen och en 

lämplig skorstenhöjd bör bestämmas utifrån den utsläppta gasvolymen. 

  

Generellt är utsläpp från ett asfaltverk som störst i samband med driftstörningar samt 

vid start och stopp av asfalttillverkningen2. Det är därför viktigt att ha rutiner för 

underhållsåtgärder så att tillverkningen kan ske vid så normala driftförhållanden som 

möjligt. Produktionsplanering för att reducera start- och avstängningsfaser samt en 

förbättrad anläggningsskötsel är också viktiga verktyg för att minska antalet start och 

stopp. 

5 Risk för klagomål på lukt vid det planerade 
asfaltverket 

Risken för att lukt ska spridas från det planerade asfaltverket och förnimmas vid 

närboende beror bland annat av storleken på luktemissionen från anläggningen, 

förutsättningar för spridning av utsläppen (till exempel utsläppshöjder), topografin i 

närområdet samt avståndet till närboende i omgivningen. Eftersom verksamheten ej 

är i drift har AFRY ingen information om de luktande utsläppen eller luktemissionens 

storlek. I nedanstående avsnitt redovisas de faktorer som bedöms påverka lukt från 

den framtida verksamheten.  

 

I Sverige tillämpas särskild prövning av verksamheter och därför finns inga generella 

riktlinjer att förhålla sig till avseende luktspridning från asfaltverk. I Boverkets 

allmänna råd har dock asfaltverk ett tidigare rekommenderat skyddsavstånd om 500 

meter3. Publikationen är gammal och är just endast en rekommendation men ger en 

indikation på lämpligt avstånd till närboende. 

 

Som framgår av nedanstående Figur 1 återfinns närmaste bostäder drygt 700 meter 

norrut från det planerade asfaltverket. Bostäder i övriga vindriktningar ligger på ett 

avstånd större än 1000 meter. 

                                                
2 NVF. (2000). Asfaltens gröna bok NVF-rapport 2/2000  Stockholm: Nordiska Vägtekniska Förbundet. 

3 Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete. 1995:5 
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Figur 1. Uppmätta avstånd till bostäder från planerat asfaltverk enligt Eniros karttjänst 

 

Den förhärskande vindriktningen i området är i huvudsak sydvästlig (se Figur 2 

nedan). Luktande utsläpp (utan hänsyn tagen till topografi) följer normalt 

vindriktningen. Luktstörningar i omgivningen sker dock sällan vid starka vindstyrkor då 

omblandningen av luften är stor, utan snarare vid stilla väder då luftmassor ansamlas.  

 

 

 

Figur 2 Vindros över området. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. 
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Den planerade skorstenshöjden vid anläggningen för avledning av gaser från 

blandning och torkning är 40 meter vilket är en normal skorstenshöjd för asfaltverk. Ju 

högre en skorsten är desto bättre spädning av luktande utsläpp.  

 

Utsläpp av förträngningsluft vid påfyllning av bitumentankar sker marknära och 

orsakar normalt störst luktpåverkan i närmaste omgivningen. 

 

Sammanfattningsvis visar AFRY:s tidigare erfarenheter inom området att det finns 

goda förutsättningar för att klagomål på lukt från ett asfaltverk med denna placering 

kan undvikas. Avståndet till närmaste bostäder är större än tidigare rekommenderat 

skyddsavstånd, utsläpp av luft vid torkning och blandning sker via en skorsten och 

luktreducerande åtgärder finns för marknära utsläpp som är möjliga att vidta i 

framtiden om detta skulle bli nödvändigt. 

 

 

 

--------------------- 
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Tidsperioder
Äldre stenålder/Mesolitikum – ca 10000 –  4000   f. Kr  
Tidigmesolitikum – ca 100000 – 6800 f. Kr  
Mellanmesolitikum – ca 6800 – 5500 f. Kr 
Senmesolitikum – ca 5500 – 4000 f. Kr 
Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000 –1800 f. Kr
Tidigneolitikum – 4000 – 3350 f.Kr
Mellanneolitikum – 3350 – 2400 f.Kr 
Senneolitikum – 2400 – 1800 f.Kr 
Bronsålder – 1800 – 500 f.Kr
Järnålder –  500 f. Kr – 1050 e. Kr
Äldre järnålder – 500 f. Kr –  500 e. Kr
Yngre järnålder – 500 – 1050 e. Kr
Medeltid – 1050 – 1527 e. Kr
Efterreformatorisk tid –  från 1527 e. Kr och framåt 
Senare tid – 1800 - och 1900-talen

Förkortningar 
A – anläggning, ex. A1 = anläggning 1 
Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid R ksantikvarieämbetet 
Fornreg – Riksantikvarieämbetets fornminnesregistrering
Isof – Institutet för språk och fo kminnen, Uppsala
KMR– Kulturmi jöregistret vid R ksantikvarieämbetet
L – löpnummer, det nummer som en lämning har i Riksantikvarieämbetets kulturmi jöregister
LMS – Lantmäteristyrelsens kartarkiv
RAK – Rikets allmänna kartarkiv 
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
S – schakt, ex. S1 =  schakt 1
SAMLA– R ksantikvarieämbetets, äldre, digitala arkiv 
SHM – Statens historiska museum
Pg – Provgrop, ex. Pg1 = provgrop 1

Begrepp
Fornlämning – lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har til kommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna, i regel tillkommen före 1850, skyddad enlligt kulturmiljölagen.
Övrig kulturhistorisk lämning –  lämning som inte är fornlämning men som är av kulturhistoriskt in-
tresse och med fördel värnas och ges en enkel dokumentation.
Möjig fornlämning ������������������������������������������
Status för en möjlig fornlämning fastställs genom utredningsgrävning alternativt fördjupade kart- och 
arkivstudier. 
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Målsättning

Den arkeologiska utredningens syfte är att lokalisera och fastställa forn-
lämningar. I utredningen har det ingått att dokumentera och redovisa öv-
riga kulturhistoriska lämningar samt att lyfta fram möjliga fornlämningar, 
företrädesvis tänkbara lägen för förhistoriska boplatser och att pröva dessa 
genom utredningsgrävningar.

Utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag för länsstyrelsens fortsatta 
hantering av ärendet. Den ska underlätta den fortsatta planeringen så att 
man så långt det är möjligt kan undvika, alternativt minimera, ingrepp i 
fornlämningar. 

Metod och genomförande

Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie som omfattade:
• en arkivgenomgång av Fornsök vid RAÄ (Riksantikvarieämbetet), 

SHM:s (Statens historiska museums) digitala fyndregister och arkeo-
logiska rapporter i SAMLA och Kulturmiljöregistret vid RAÄ.

• kartstudier av jordartskartor och strandlinjekartor från SGU (Sveriges 
geologiska undersökningar) samt historiska kartor från LMV 
(Lantmäteriverket).

Fältarbetet omfattade två delar:
• inventering för att lokalisera nya och möjliga fornlämningar samt 

övriga kulturhistoriska lämningar. Delar av området var svåröverskåd-
ligt då det dominerades av närmast ogenomtränglig granplantering. 
Vid inventeringen noterades terrängens karaktär och marken kontrol-
lerades med jordsond för att kunna bedöma potential för fornlämning 
och för att kunna prioritera inför utredningsgrävningarna.

• utredningsgrävning med grävmaskin i syfte att fastställa status inom 
möjliga och osäkra fornlämningar. Schakten grävdes skiktvis ner till 
fyndförande alternativt orörd nivå för att sedan läggas igen. Flera bo-
platslägen gick inte att nå med grävmaskin, på grund av brant terräng 
eller tät skog. De prövades med handgrävda provgropar. Vid hand-
grävningen deltog tre arkeologer. Schakt och provgropar mättes in 
med RTK-GPS och beskrevs enligt praxis. Anläggningar har mätts in 
såväl som punkter som polygoner. Fynd beskrivs i schaktbeskrivning-
en eller i anläggningsbeskrivningen. Samtliga lämningar har beskrivits 
och fotograferats. Det gäller även övriga kulturhistoriska lämningar 
för vilka det inte krävs ytterligare åtgärder. 

Påträffade lämningar har registrerats i Riksantikvarieämbetets kultur-
miljöregister enligt praxis. I rapporten används objektnummer notera-
de vid etapp 1 samt de löpnummer som objekten fått vid registrering i  
Riksantikvarieämbetets ”Fornreg”. Objektnumren går från norr till söder. 
I rapporten har det lagts stor vikt vid att visa foton över schakt och fynd för 
att förmedla boplatsernas karaktär, då fornlämningsmiljön bedöms vara 
av stort vetenskapligt intresse. Om fornlämningarna inte berörs av några 
fortsatta undersökningar kommer kunskapen om dem att stanna vid de 
resultat som denna utredning gett.
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Resultat

Utredningen har omfattat en etapp 1, i vilken det ingick en inledande 
kart- och arkivstudie samt en noggrann fältinventering, och en etapp 2 
då det utfördes utredningsgrävningar för att fastställa fornlämningsbilden.

Sammantaget har det identifierats 15 fornlämningar; 21 övriga kultur-
historiska lämningar, i dessa ingår en tidigare registrerad färdväg. I övrigt 
har det noterats en fornlämningsliknande bildning som ej är fornlämning. 
Samtliga lämningar utom den kända färdvägen har påträffats inom ramen 
för utredning. De beskrivs utförligt i objekttabellen (bilaga 1). 

Etapp 1

När etapp 1 inleddes fanns det en känd lämning i området, en färdväg, 
L2013:9880, klassad som övrig kulturhistorisk lämning. Den hade regist-
rerats vid en arkeologisk utredning år 2017 (Beckman-Thoor 2017).

Vid inventeringen noterades 41 objekten som utgjordes av; 
2 fornlämningar – ett röse och ett gränsmärke
13 övriga kulturhistoriska lämningar – samtliga gränsrösen
25 möjliga fornlämningar – 24 boplatslägen och en möjlig grav.  

Resultatet av etapp 1 återfinns i figur 7. Vid inventeringen noterades även 
ett objekt som avser en fornlämningsliknande bildning. För att hantera 
lämningarna och möjliga fornlämningar på ett smidigt sätt fick de ob-
jektnummer, vilka användes även i etapp 2. Objekten beskrivs utförligt i 
objekttabellen (bilaga 1). 

Etapp 2

Etapp 2 avsåg utredningsgrävningar då det kontrollerades en möjlig grav 
och 24 boplatslägen. Den osäkra graven, objekt 9, och sju boplatslägen 
grävdes för hand, för att inte skada graven och för att dessa boplatslägen 
inte gick att nå med maskin. Vid handgrävning ersatte vi grävmaskinen 
med ytterligare en arkeolog. Övriga boplatslägen, 17 stycken grävdes med 
maskin. Under tre veckor grävde vi sammanlagt 154 schakt med traktor-
grävare och 77 provgropar för hand, se bilagor 2, 3 och 6. 

Av 25 möjliga fornlämningarna visade sig en vara en säker grav, 12 
rymma stenåldersboplatser och fem boplatslägen uppvisade fynd av min-
dre mängd vilka registrerats som sju fyndplatser (tre stycken inom objekt 
38 ett vidsträckt läge). Sju boplatslägen var fyndtomma och avfärdades.

Objekten har behållit de objektnummer som de fick vid etapp 1. De 
fyndplatser som inte kunde inordnas inom ramen för befintliga objektnum-
mer har fått nya objektnummer, så även den sedan tidigare kända färdvägen 
för att det ska vara enkelt att återfinna dem i objekttabellen som beskriver 
lämningar och fyndpaltser mer utförligt (fig. 7, 9, tabell 1, bilaga 1). Efter 
etapp 2 har lämningarna registrerats i RAÄs (Riksantikvarieämbetets) kul-
turmiljöregister. Vid registreringen har de erhållit ett löpnummer (L-nr) 
som visas efter utredningens objektnummer (fig. 9, tabell 1, bilaga 1).
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Anläggningar

Vid etapp 2, utredningsgrävningarna, framkom anläggningar inom 8 bo-
platser. Till det kommer två skärvstenskoncentrationer som registrerats 
som fyndplatser. Anläggningarna har mätts in som punkter och som ytor. 
Att de mätts in på olika vis hör samman med att GPS-mottagningen va-
rierade under dagen. 

Flest tydliga anläggningar noterades inom objekt 11/L2020:11888, ob-
jekt 12/L2020:11889 och objekt 37/L2020:11895 (fig. 9). Inom objekt 
11/L2020:11888 och objekt 12/L2020:11889 finns det hyddbottnar och 
härdar (fig. 84). Inom objekt 37/L2020:11895 framkom två tydliga stolp-
hål och en mörkfärgning som kan vara rest av ett kulturlager. Tillsammans 
antyder stolphålen och mörkfärgningen att det kan ha funnits ett hus i 
området (fig. 85).

Enstaka härdar och skärvstenskoncentrationer inom andra boplatser är 
få och omnämns i anläggningstabellen och schaktbeskrivningarna. I rap-
porten finns flera fotografier över anläggningar ( fig. 8, 17, 18, 20, 27, 31, 
32, 55, 57, 65). 

Anläggningarna utgörs av tre hyddbottnar, varav någon är osäker, 12 
härdar och 23 skärvstenskoncentrationer, 2 stolphål och en mörkfärgning.

Anläggningar som registrerats som härdar uppvisar skärvig sten och en 
sotig färgning, ofta med någon skörbränd sten. Inom flera boplatser har 
det noterats skärvstenskoncentrationer, vilka är anläggningar med skär-
vig sten utan sotig mörkfärgning. Sannolikt är många av dem härdar där 
sotfärgningen lakats ut. I shackt- och provgropstabellerna nämns att det 
påträffats enstaka eller spridda skärvstenar, vilka kan antas vara rester av 
eroderade eller av havet svallade härdar. 

Fig. 70. Objekt 4/L2020:11886, S4, är en av de högst belägna boplatserna. Den ligger 
på cirka 55 meter över havet på ett högt berg i en sänka med en liten sluttning mot norr. 
Den är skyddad av låga berg runtom. Vy från SV.
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den lägsta nivån i väster påträffades utredningens enda keramikfragment. 
Objekt 11/L202:11888 och objekt 12/L2020:11889 påminner om de bo-
platser som påträffades vid en arkeologisk utredning år 2019 (Beckman-
Thoor 2019). Boplatsen L2020:130 uppvisade anläggningar och keramik 
och låg på 35 meters-nivån. Boplatsen L2020:131 uppvisade bearbetad 
kvarts, härdar, en knacksten, stolphål och en hyddbotten av liknande ka-
raktär som de som påträffades hösten 2020 inom objekt 11/L2020:11882.     
L2020:132 låg på 40-meters nivån och uppvisade en härd och fina, stora 
avslag av kvarts. 

Här kan nämnas tre fyndplatser för kvartsavslag och skärvsten, objekt 
1/L2020:11858, objekt 2/L2020:11859, objekt3/L2020:11860, som alla 
ligger i närområdet till boplatserna väster om väg 269, vilka registrerades 
vid utredningen år 2019.

Objekt 37/L202011895 är en boplats på ett sandfält på 45 metersni-
vån. På boplatsen påträffades stolphål från ett förmodat hus, skärvstens-
koncentrationer, fina kvarts- och bergartsavslag och en slipsten. I dess när-
het i öster noterades tre fyndplatser för skärvsten i olika mängd, objekt 
38/L2020:11882, objekt 42/L2020:11884 och objekt 43/L2020:11885. 
I södra änden av utredningsområdet finns tre boplatser, objekt 39 
/2020:11896, objekt 40/L2020:11897, objekt 41/L2020:11898 på nivåer 
från 35 till 45 meter över havet. Den översta ligger på en avsats med berg 
runtom och uppvisade skärvsten, slagen kvarts och slagen bergart. De läg-
re ligger i öppna, utsatta sluttningar och uppvisade skärvstenskoncentra-
tioner, en härd, rikligt med avslag av kvarts och bergart samt bearbetade 
kvarts-och bergartsavslag.

Boplatserna i den västra och den södra delen vänder sig mot samma 
vattenområde i söder och i väster. Fyndmaterialet har många likheter. De 
ligger på 35 till 55 meter över havet och har sannolikt varit strandnära om 
inte strandbundna. Fyndmaterialet stämmer väl med vad som kan förvän-
tas på boplatser från senmesolitisk och tidigneolitisk period. 

I väster, inom objekt 11/L2020:11888, finns hyddbottnar som påmin-
ner om den hyddbotten som kom fram vid utredningen år 2019. Här finns 
en härd som daterats till 400-200 f.Kr. Det är också i denna västra del 
som det enda fyndet av keramik framkommit. Hyddbottnarnas tidsställ-
ning är oviss. Är de från stenåldern, bronsåldern eller kan de höra samman 
med utmarksbruk under äldre järnålder? På bronsålders-boplatsen Apalle i 
Bålsta påträffades hus / hyddor med rundade väggar med skärvig sten, de 
var dock större (Ullén 1997). I övrigt kännetecknades boplatsen vid Apalle 
av stora mängder keramik och bränd lera, något som vi inte påträffat på 
boplatserna inom den aktuella utredningen. 

De nypåträffade gravarna hör till bronsålder eller äldre järnålder. Fynd 
av keramik och bränd lera är extremt få. Om det hade funnits en bosätt-
ning från bronsålder eller äldre järnålder borde det ha funnits mer keramik 
och bränd lera. Likaså borde härdarna sett annorlunda ut, de borde ha 
innehållit mer kol och sot samt större skärvstenar. Det måste dock hållas i 
minnet att boplatserna inte är avgränsade söderut.

Sett till fyndmaterialet så är det mest troligt att hyddbottnarna hör 
hemma i yngre stenålder och att de brukats i en strandnära miljö.
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Boplatsernas karaktär  speglar den förväntade skillnaden mellan senmeso-
litiska små, skyddade boplatser i en utsatt miljö och neolitiska boplatser i  
en miljö med större öar. Under neolitisk tid har det även funnits fina be-
tesmarker i området och goda odlingsmöjligheter. De yngre bosättnings-
områdena är större till ytan och inom dessa finns det hus och hyddbottnar. 

De stora boplatserna i väster som går från 35 till 50 meter över havet är 
anmärkningsvärda genom att de tycks ha nyttjats under mycket lång tid, 
genom återkommande besök eller kontinuerlig bosättning. Inom dessa 
finns stora kvartsavslag och bearbetad bergart på de högre nivåerna, hydd-
bottnar, en härd från äldre järnålder och en bit keramik på lägsta nivån. 

Väster om utredningsområdet fanns den forna havsviken kvar i form av 
en insjö ända in på medeltiden, benämnd Långkärret på 1600-talets karta. 
Stränderna runt sjön bör ha varit attraktiva som bosättningsområden långt 
efter att kontakten med havet bröts. Gravarna i området liksom den date-
rade härden visar att man vistades i området under yngre bronsålder och 
äldre järnålder.

Tillsammans visar gravarna och boplatserna att människor vistats och 
brukat skogsområdet i nästan 5 000 år, från senmesolitisk tid till neolitisik 
tid och vidare in i bronsålder och äldre järnålder.

Utvärdering

Med utgångspunkt i de boplatser som påträffades väster om väg 269 vid en 
utredning år 2019 fanns det en föraning om att det skulle kunna finnas bo-
platser i området. Omfattningen av den yta som som skulle vara gynnsam 
för boplatser översteg alla förväntningar. Från de högsta höjderna ner till 
de lägsta nivåerna i området har det funnits fina, sandiga och grusiga ytor. 

Etapp 1, inventeringen, utfördes under juli och utredningsgrävningar  
i augusti och september - oktober. Arbetet utfördes enligt undersöknings-
planen. Vid etapp 1 noterades 41 objekt utöver en färdväg som var regist-
rerad sedan tidigare, L2013:9880, klassad som en övrig kulturhistorisk 
lämning. Vid etapp 1 hade färdvägen inte fått något objektnummer.
De 41 objekten och den kända färdvägen bedömdes som:
• 2 fornlämningar : 1 grav och 1 gränsmärke
• 14 övriga kulturhistoriska lämningar: 1 färdväg, 13 gränsmärken
• 25 möjliga fornlämningar: 1 möjlig grav och 24 boplatslägen
• 1 övrig: 1 fornlämningsliknande bildning

Efter etapp 2, utredningsgrävningarna, fanns det 44 objekt i området. 
Antalet objekt hade ökat genom att det noterats tre fyndplatser inom ett 
boplatsläge och att den sedan tidigare registrerade färdvägen fått ett objekt-
nummer för att det skulle vara enklare att hitta den i kartbilden. 
De 44 objekten fördelade sig på följande sätt:
• 15 fornlämningar: 2 gravar, 1 gränsmärke och 12 boplatser
• 21 övriga kulturhistoriska lämningar: 1 färdväg, 13 gränsmärken, 7 

fyndplatser (tre fyndplatser inom ett boplatsläge)
• 1 ej fornlämning: 1 fornlämningsliknande bildning
• 7 ej fornlämning /utgår: 7 boplatslägen
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Flertalet boplatslägen, 17 stycken, utredningsgrävdes med traktorgrävare. 
Av 154 schakt uppvisade 63 fornlämning och 6 fornlämningsindikatio-
ner, de senare har fått den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk 
lämning då fynden var sparsamma. Av 76 handgrävda provgropar uppvi-
sade 26 fornlämning. Sammantaget är det ett mycket gott utfall. 

Det kan konstateras att boplatslägena, såväl de som prövades med ma-
skin som de som prövades med handgrävda gropar fått en ordentlig chans. 
I genomsnitt prövades de maskingrävda boplatslägena med 9 schakt var-
dera, de handgrävda boplatserna med 11 provgropar vardera. I realiteten 
varierade antalet schakt och provgropar från 3 till 20 provgropar och 28 
schakt. Storleken på schakten varierade, de var 2 - 35 meter långa. I några 
fall gick det ganska snabbt att avfärda ett boplatsläge då det visade sig att 
marken var blockrik eller bestod av hällmark. I andra fall var det med för-
våning som vi konstaterade att boplatsen fortsatte och fortsatte.

Merparten av boplatserna har inte kunnat avgränsas. Det beror på att vi 
fått göra en prioritering inom den tidsram vi haft. Det har också berott på 
att vegetationen övergått i granplantering. Några boplatser, främst små på 
höga nivåer över 50 meter över havet, har naturliga avgränsningar i form av 
en bergklack, en bergvägg eller ett parti med storblockig morän. Sannolikt 
är flera av de stora, lågt liggande, boplatserna avsevärt större än vad som 
framkommit vid den arkeologiska utredningen. De ligger på flacka, långa, 
sandiga sluttningar och delvis plana sandfält, utan slut.

Vid utredningen har det noterats två gravar från bronsålder - äldre järn-
ålder. De visar att utmarken brukades även under dessa perioder. Värt att 
notera är att röset ligger mycket nära häradsgränsen vilket kan tyda på att 
gränsen har förhistoriska rötter. En koppling som inte är helt ovanlig.

I området finns ett antal gränsrösen, varav merparten ligger i den nu-
varande härads- och sockengränsen. De kommer att försvinna om berg-
täkten utvidgas och har därför beskrivits och registrerats som övriga kul-
turhistoriska lämningar. Ett gränsröse har bedömts som fornlämning, då 
det inte kan beläggas i äldre kartmaterial och antas visa på en äldre gräns.

Sammantaget har utredningen resulterat i en helt ny fornlämnings-
miljö med många, rika boplatser från stenåldern, vilket är ett gott utfall. 
Utredningen har  förutom att uppfylla kraven på ett planeringsunderlag 
bidragit med ny kunskap, av framtida vetenskapligt intresse.

Fig. 74. Objekt 30/L2020:11877, ett gränsmärke i häradsgränsen. Lämningen klassas 
som en övrig kulturhistorisk lämning. Den riskerar att försvinna när bergtäkten utvidgas.
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Bilagor

Bilaga 1. Objektbeskrivning

Obj.nr / Löpnr Typ Beskrivning Antikv. bed

1 
L2020:11858

Fyndplats

inom boplatsläge

Fyndplats för en skärvstenskoncentration, gles, 1 m st av 15 skärviga 
stenar, 0,05-0 15 m st. Troligen rester av en härd. 50 m ö. h.  
Framkom i S2 i inom ett boplatsläge, objekt 1, 140x40 m st (Ö-V), 
������������������������������������
������������������������������������
varav ett, S2 uppvisade fynd. Övriga delar av boplatsläget avfärdades.

Övrig kult.hist. lämning

Boplatsläget är ej forn-
lämning

2 
L2020:11859

Fyndplats

inom boplatsläge

Fyndplats för några skärvstenar och slagen bergart. 50 m ö. h. 
Framkom i S1 inom objekt 2, ett boplatsläge, 100x50 m st (N-S), består 
������������������������������������-
des med tre schakt, i S1 påträffades fynd. Övriga delar av boplatsläget 
avfärdades.

Övrig kult.hist. lämning

Boplatsläget är ej forn-
lämning

3 
L2020:11860

Fyndplats

inom boplatsläge

Fyndplats för enstaka, spridda skärvstenar och 1 kvartsnodul. 50 m ö. h. 
Framkom i S3 inom objekt 3, ett boplatsläge, 40x25 m st (Ö-V), består 
������������������������������������
Prövades med tre schakt, i S3 noterades fynd. Övriga delar av boplats-
läget avfärdades.

Övrig kult.hist. lämning

Boplatsläget är ej forn-
lämning

4 
L2020:11886

Boplats ������������������������������������
norr i sandmark. Läget prövades med 8 schakt. I fyra schakt framkom 
skärvsten, slagen bergart och kvarts. I ytterligare ett schakt noterades 
skärvsten. 55 m ö. h.

Fornlämning

5 
L2020:11861

Gränsmärke Gränsröse, ca 1,5x1 m st, 0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I postamentet 
är 2 visarstenar ca 0,3x0,1, 0,3 resp 0,4 m h.  
�������������������

Övrig kult.hist. lämning

6 
L2020:11862

Gränsmärke Gränsröse, består av 1 visarsten, 0,4 m h, 0,6 m br o 0,2 m tj. 
Beläget på bergskrön. 55 m ö. h.

Övrig kult.hist. lämning

7 
L2020:11863

Gränsmärke Gränsröse, rest av, 1 m st och 0,3 m h, består av 5 liggande block 0,3-
0,6 m st. Utfallna visarstenar i NNV o S. Beläget på bergskrön. 55 mö.h.

Övrig kult.hist. lämning

8 
L2020:11864

Gränsmärke Gränsröse består av 1 visarsten, 0,9 m h, 0,7 m br o 0,3 m tj. Lutar mot 
Ö. Strax intill ligger en sten 0,3 m br, 0,3 m l och 0,2 tj. 55 m ö. h.

Övrig kult.hist. lämning

9 
L2020:11865

Grav Stensättning, ca 5 m st, 0,3 m h, övermossad av 0,2-0,6 m st stenar. 
Kantkedja i S, av 0,5-0,6 m st stenar. Otydlig i N. Från N kanten är en 
rektangulär grop, ca 1x1,5 m (N-S) och 0,3 m dj. Beväxt med 2 granar. 
55 m ö. h. Häl kisteliknande.  
Lämningen bedömdes först som något osäker och en mindre del av 
�����������������������������������

Fornlämning

10 
L2020:11887

Boplats Boplats, 75x25 (N-S), består av syd-sluttning mellan berg i V och i Ö. 
�����������������������������������
S3, S4 påträffades två skärvstenkoncentrationer, slagen kvarts och 
skärvsten. Ej avgränsad. 55 m ö. h.

Fornlämning

11 
L2020:11888

Boplatsområde Boplatsområde, 200x100 (NV������������-sluttning och 
avsatser��������������������������������
I 20 schakt påträffades anläggningar och fynd. I den V delen noterades 
några troliga hyddbottnar i form av rundade skärvstenspackningar, 
härdar och skärvstenskoncentrationer. Anläggningarna i denna del upp-
visade mer kol. I SV noterades några enstaka fragment bränd lera och 1 
keram kfragment. I Ö och NÖ noterades hädrar, skärvstenskoncentratio-
ner�������������������������������������
bearbetad kvarts, slipsten av sandsten, möjlig knacksten.  
Boplatsen uppvisar varierande typer av anläggningar och fyndmaterial 
inom området. Den har sannolikt lång kontinuitet.  I V var en yta som 
odlats under 1800-talet, här noterades enstaka skärvsten i odlingslagret.
Avgränsas i N av berg kantad av svallad morän, i Ö av en bergsavsats 
med svallad morän. Boplatsen är inte avgränsad mot S och SÖ. I denna 
del var tätare granskog. 35-45 m ö. h.

Fornlämning
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Obj.nr / Löpnr Typ Beskrivning Antikv. bed

12 
L2020:11889

Boplatsområde Boplatsområde,170x90 m st (N-S), består av sluttningar och avsatser i 
ett område som sluttar mot S och SV. Sandig och grusig mark. 
Prövades med 16 schakt, i elva schakt noterades härdar, skärvstens-
koncentrationer, bearbetad kvarts såsom någon skrapa, någon kärna, 
samt bergartsavslag. Avgränsas i N av svallad morän, i V av en bergs-
avsats med svallad morän. V om denna är en boplats. Ej avgränsad i S 
och SÖ där det vidtog tät skog. Kvarts envar av mycket god kvalité. Det 
noterades minst 7 härdar, ett tio-tal skärvstenskoncentrationer. 
40-55 m ö. h.

Fornlämning

13 
L2020:11866

Gränsmärke Gränsröse, 2,5 m diam, 0, 3 m h. Består av 2-skiktad fyllning av 0,1-0,4 
m st stenar. Gränsröset är kraftigt uppbyggt med kantkedja. Ligger inte i 
någon känd gräns. Den övre delen har karaktär av ett toppigt gränsröse 
där visarstenen tagits bort. Lämningen är något stensättningsliknande, 
kan ursprungligen ha varit en grav, som använts som gränsröse.

Fornlämning

14 
L2020:11868

Gränsmärke Gränsröse 3x2m st och 0,4 m h. Postamente, ensk ktat av 03-0,7 m st 
stenar. Visarsten i mitten, 1 m h, 0,6 m br, 0,25 m tj. Rödmålad. I V kan-
ten är 2 lutande visarstenar, 0,6 m h, 0,3m br, 0,3 m tj. Spetsiga upptill. 
�������������������������������������
riskerar att försvinna vid kommande markexploatering.

Övrig kult.hist. lämning

15
L2020:11890

Boplatsområde Boplatsområde, 170x40 (N-S), består �����-sluttning, med skyddan-
de berg i Ö. Invid en smal dalgång med våtmark som varit ett forntida 
sund. Sandig och grusig mark. Prövades med 20 provgropar, i 17 prov-
gropar framkom härdar? skärvstenskoncentrationer, spridd skärvsten, 
������������������������������������
bergartsavslag. Avgränsas i Ö av bergvägg, i S av bergtäkt, i V av våt-
mark. Kan fortsätta ut i våtmarken? och i N där skogen är tätare.
50 m ö. h.

Fornlämning

16 
L2020:11891

Boplats �����������������������������������
med låga hällar. Skyddat läge med berg runtom, i Ö, V och S. Prövades 
med åtta provgropar, i sex provgropar noterades skärvsten och kvarts-
avslag. Kvartsen var av mycket tät och god kvalité. 55 m ö. h.

Fornlämning

17 
L2020:11869

Gränsmärke Gränsröse, 0,8 m st och 0,3 m h, packning av 0,1-0,3 m st stenar, i 
mitten är en sten, 0,4 m h, 0,4 m br o 0,1 m tj. I närområdet är en möjlig 
omkullfallen visarsten 0,7 m h, 0,3 m br, 0,1 m tj. Belägen på bergskrön. 
65 m ö. h.

Övrig kult.hist. lämning

18 Boplatsläge Boplatsläge, 60x60 m st (Ö-V), består av en sluttning mot V, med några 
�����, ställvis svallad morän och strandvall i Ö. I området grävdes 8 
provgropar, inget av antikvariskt intresse noterades.

Ej fornlämning - utgår

19 Boplatsläge Boplatsläge, 100x40 m st (NNV������������-sluttande av-
sats mot en sankmark i V. Omges av hällmark. Prövades med 6 schakt, 
samtliga var fyndtomma. 55-65 m ö. h.

Ej fornlämning - utgår

20 
L2020:11870

Gränsmärke Gränsröse, består av utspridd, ensk ktad stenpackning, ca 2x1,5 m st, 
Ö-V, fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. Ev rest av förstörd stensättning. 
Belägen på bergskrön. 55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

21 Boplatsläge Boplatsläge, 80 x 40m st (NV������������-sluttning mellan 
berg. grusmark, till stora delar mycket blockigt. Prövades med 2 schakt, 
fyndtomma. 55 m ö. h.

Ej fornlämning - utgår

22 Boplatsläge Boplatsläge, 290x30-40 m st, ( N-S), består av en avsats i en 
Ö-sluttning ner mot en sankmark i Ö. Området består av sandiga ytor 
mellan svallad morän. Prövades med 13 schakt, samtliga var fynd-
tomma. 55 m ö. h.

Ej fornlämning- utgår

23 
L2020:11872

Gränsmärke ������������������������������������
st stenar. Visarsten 0,6 m h, 0,35 m br, 0,2 m tj. Rödmålad.  Omges av 4 
visarsten i S, Ö, N och V, 0,3-0,7 m h, 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m tj.  
������������������������������������-
ning, riskerar att försvinna vid kommande markexploatering.

Övrig kult.hist. lämning

24 Boplatsläge Boplatsläge, 90x40 m st (N-S), består av mjuk sluttning med sandig 
mark i norr, hällmark i söder. I området grävdes 14 provgropar för hand, 
samtliga var fyndtomma. 45 m ö. h.

Ej fornlämning - utgår

25 Boplatsläge �����������������������������������
avsats mot V, nedan stora block. I området grävdes 3 provgropar som 
visade att marken bestod av svallad, grov morän på hällmark. 50 m ö. h. 

Ej fornlämning- utgår
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Obj.nr / Löpnr Typ Beskrivning Antikv. bed

26 
L2020:11873

Gränsmärke Gränsröse, 2x1,5 m stort (N-S) och 0,4 m h. Består av gles stenpack-
ning av 0,2-0,5 st stenar�������������������������-
sten. Belägen på bergskrön. 55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

27 
L2020:11874

Gränsmärke Gränsröse, 3-3,5 m st och 0,6 m h. Postamente, rektangulärt med 
������������������������. Upptill är en rundad, 
enskiktad, stenpackning. Visarsten i mitten 0,9 m h, 0,4 m br, 0,4 m tj. 
3 visarstenar runtom, 0,3-0,6 m h, 0,3-0,4 m br, 0,2 m tj.Belägen på 
�������������������������������������
att försvinna vid kommande markexploatering. 55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

28 
L2020:11875

Gränsmärke Gränsröse, 0,7 m st  och 0,4 m h. Består av 0,3-0,6 m stora stenar, kull-
fallen visarsten 0,6m h, 0,25 m br, 0,1 m tj. Belägen på bergskrön. Står 
��������������������������������������
kommande markexploatering. 55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

29 
L2020:11876

Gränsmärke Gränsröse, 2x1m stort och 0,25 m h. Nedrasat av 0,2-0,3 m stora 
stenar, ev utfallen visarsten i V 0,5 m h, 0,35 m br, 0,15 m tj. Belägen på 
�������������������������������������
att försvinna vid kommande markexploatering. 55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

30 
L2020:11877

Gränsmärke Gränsröse, ca 1,7x1,7 m stort och 0,4 m h. Postamente, fyrsidigt, två-
skiktat, av 0,15-0,6 m stora stenar. Visarsten i mitten 0,6 m h, 0,4 m br, 
�������������������������������������
utformning, riskerar att försvinna vid kommande markexploatering.  
55 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

31 
L2020:11878

Grav Röse, 6,5 diam och 0,6 m h. Övermossad fyllning av 0,2-0,6 m stora 
stenar. Grop i mitten, 2x1 m stor och 0,5 m dj (N-S). 55 m ö.h.

Fornlämning

32 
L2020:11879

Fornlämnings
liknande bildning.

Fornlämningsl knande bildning, oregelbundet 3-5 m stor, 0,2-0,3 m h. 
Består av spridda stenar, 0,2-0,5 m stora. Inga tydliga avgränsningar. 
Sannolikt naturbildning, rullsten i den svallade moränen. 55 m ö.h.

 Ej fornlämning

33 
L2020:11892

Fyndplats 
 
inom boplatsläge

Fyndplats, ca 60x20 (N-S), består av en smal väst-sluttande ravinliknan-
������������������������������������
berg. Framkom vid utredningsgrävning inom boplatsläge. I 3 schakt av 
6 påträffades bergartsavslag och skärvig sten.Grusmarken var svallad 
och omrörd. Fynden antas vara rester av en söndersvallad boplats då 
de påträfades utspritt i den grova grusmarken. 50-55 m ö. h.

Övrig kult.hist. lämning

34
L2020:11893

Boplatsområde Boplatsområde, ca 30 x 30 m st (N-S), består av en sandig avsats i 
en Ö-sluttning nedan ett bergskrön i V. Våtmark i Ö. Prövades med 4 
schakt, ett längre invid våtmarken uppvisade en härd och bearbetad 
kvarts. Fin liten, skyddad plats. 50-55 m ö. h.

Fornlämning

35 Boplatsläge Boplatsläge, ca 60x50 m st (Ö-V), består av hällmarksområde med 
��������, sluttande hällmarkssavsatser i V. Prövades med 10 
provgropar för hand, visade mest på hällar och svallad morän under ett 
tjockt ristäcke. Ca 50 m ö. h. 

Ej fornlämning - utgår

36 
L2020:11894

Boplatsområde Boplatsområde, ca 45x35 m st (N-S), består av en sandig, grusig avsats 
mot sänka i V. Skyddande hällar runtom. Bergshöjd i Ö. 
I området grävdes 14 provgropar för hand, 4 i V uppvisade fynd av 
skärvsten, bergartsavslag och kvartssplitter, stolphål? 
Provgroparna I Ö var fyndtomma. Avgränsas av bergklack i S och V, tät 
skog i N. 45- 50 m ö. h.

Fornlämning

37 
L2020:11895

Boplatsområde �����������������������������������
�����������������������������������
ett möjligt hus?, stolphål, skärvstenskoncentrationer, spridd skärvsten 
���������������������������������������
sandsten. I NV delen är ett sandtag.  
Boplatsen är inte avgränsad. I N blir marken mer blockr k innan den 
sänker sig ner mot en våtmark. I S fortsätter sandfältet, där marken är 
täkt av en granplantering. Jämför fyndplatser i SO. 45-50 m ö. h.

Fornlämning
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Obj.nr / Löpnr Typ Beskrivning Antikv. bed

38 
L2020:11882

Fyndplats  
 
inom boplatsläge

Fyndplats för några koncentrationer av skärvsten som framkom i S11 i N 
delen av ett boplatsläge. Bedöms utgöra rester av en svallad boplats.  
45 m ö.h. 
Boplatsläge, 200x50-120 m st (N-S), består av sandig sluttning mot S 
och en sanddyn i V. I 3 av 13 schakt noterades skärvstenskoncentratio-
ner och enstaka skärvsten. Dessa är noterade som fyndplatser, se obj 
38, 42, 43. Våtmark i Ö. 40-50 m ö. h.

Övrig kult.hist. lämning 

Boplatsläget är ej forn-
lämning

39 
L2020:11896

Boplatsområde Boplatsområde, ca 150x30 (Ö-V), består av en kort sandig S-sluttning 
nedan bräm av svallad morän. Sankmark i S, nedan boplatsen. I 6 av 8 
schakt noterades skärvstenskoncentrationer, spridd skärvsten, fynd av 
bearbetad bergart varav 1 med retusch, 1 kvartskärna, 1 kvartsavslag, 
samt spridda kvartsbitar. 35 m ö. h.

Fornlämning

40 
L2020:11897

Boplats Boplats, 65x40 m st (NV�������������������������
sand- och grusmark, beläget mellan berg. I 6 schakt, av 9, påträffades 
skärviga stenar, slagen bergart, kvartsavslag. 
Området är delvis ytskadat i S av någon sentida aktivitet. Delvis sotigt? 
ev grustäkt, sotet/mörkfärgningen är inte rester av kolning, utan av 
någon sentida aktivitet. 45 m ö.h.

Fornlämning

41
L2020:11898

Boplatsområde Boplatsområde, ca 90x30 m st(NNÖ-SSV), består av ÖSÖ-sluttande 
avsats, sandig och grusig mark. I 5 av 11 schakt noterades skärvstens-
koncentrationer, 1 härd, kvartskärna, kvartsavslag. 
I 4 schakt i Ö i lägre liggande mark med odlingslager noterades enstaka 
spridda skärvstenar. Den Ö delen bedöms utgöra utkastområde från 
boplatsen. Boplatsen är inte avgränsad mot N. I V på höjden är marken 
mer blockrik. 35-40 m ö.h.

Fornlämning

42 
L2020:11884

Fyndplats 
 
inom boplatsläge

Fyndplats för enstaka skärvsten, framkom i S9 i ett större boplatsläge. 
Vänder sig mot våtmark i öster. Bedöms utgöra rester av en svallad 
boplats. Jämför objekt 38. 45 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

43 
L2020:11885

Fyndplats 
 
inom boplatsläge

Fyndplats för enstaka skärvsten i lös sand, djupt. Framkom i S1 i ett 
������������������������������������
rester av en svallad boplats. Jämför objekt 38. 45 m ö.h.

Övrig kult.hist. lämning

44
L2013:9880

Färdväg Vägbank, ca 280 m l (N-S), 6 m br, uppbyggd intill 1,1 m h. Den äldre 
landsvägen, i bruk fram till minst 1950-talet. Framkom vid arkeologisk 
utredning 2017. (RAÄ-2018-1421) Den är delvis påverkad av en VA-
ledning som grävdes ner något av de senaste åren.

Övrig kult.hist. lämning
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Bilaga 2. Schakttabell

Schakt Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

Objekt 1 / L2020:11858

1 3x1,4/0,15 Torv, blockrik morän.  

2 4x1,4/0,15 Torv, grusig morän. Enstaka skärvsten. Skärvstenskoncentration 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

3 4x1,4/0,15 Torv, grusig morän.   

4 6x1,4/0,25 Torv�������������������������  

5 4x1,4/0,15 Torv, grovt grus. ��������  

6 6x1,4/0,2 Torv, grusig, grovblockig morän. Häll i N  

7 7x1,4/0,3 Torv, grusig, blockig morän.   

8 7x1,4/0,25 Torv, sandig morän, bottengrus.   

9 6x1,4/0,2 Torv, sandig grusig morän   

10 4x1,4/0,25 Torv, grusig morän.   

11 4x1,4/0,2 Torv, svallat grus.   

Objekt 2 / L2020:11859

1 12x1,4/0,2-0,4 Torv, sandig morän. Slagen bergart tät 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

2 9x1,4/0,3 Torv, sandig morän.   

3 6x1,4/0,25 Torv, sandig morän   

Objekt 3 /L2020:11860

1 6x1,4/0,25 Torv, sandig morän.   

2 2x1,4/0,1 Torv, stenrikt.   

3 9x1,4/0,2 Torv, sandig grusig morän. Enstaka spridd skärvsten, spräckt 
kvartsnodul. 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

Objekt 4 /L2020:11886

1 2x1,4/0,1 Torv, häll.   

2 4x1,4 Torv, häll.   

3 5x1,4/0,1 Torv, ursvallad morän.   

4 11x1,4-3/0,1-0,25 Torv, stenrik morän. Skärvstenskoncentration, kvarts? Fornlämning

5 6x1,5/0,2 Torv, stenrik svallad morän. Spridd skärvsten, bergartsavslag Fornlämning

6 6x1,4/0,2-0,25 Torv, sandig grusig morän. Enstaka skärvsten.  

7 7x1,4/0,4 Torv, grus, sandig grusig morän. Skärvsten i SV delen, bergarts-
avslag?

Fornlämning

8 6x1,4/0,15-0,2 Torv, grusig morän, grusigare övre 
delen i Ö.

Spridda skärvstenar Fornlämning

Objekt 10 /L2020:11887

1 14x1,4/0,15-0,35 Torv, grus.   

2 4x3/0,15-0,2 Torv, sandig morän. Skärvsten Fornlämning

3 11x1,4/0,15 Torv, sandig morän. 2 skärvstenskoncentrationer, härd? 
spridd skärvsten, slagen kvarts

Fornlämning

4 16x1,7/0,2 Torv, sandig morän. Enstaka skärvstenar Fornlämning

5 7x1,4/0,15 Torv, stenrik sandig morän.   

Objekt 11 / L2020:11 888

1 7x1,4/0,25 Torv, siltig morän, odlingslager, 0,07 m 
tj, av silt.

Sparsamt med spridd skärvsten  

2 6x1,4/0,2 Torv, lerig siltig morän, odlingslager 0,1. En enstaka bra skärvsten  

3 3x1,4/0,3 Torv, silt, odlingslager 0,1. En bra skärvsten  

4 2x1,4/0,4 Torv, lerig stenrik morän.   
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Schakt Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

5 6x1,4/0,3 Torv, följt av odlingslager 0,15 m tj, 
siltigt stenigt.

 

6 4x1,4/0,25 Torv, grusig morän.  

7 4x3/0,25-0,25 Torv, sandig morän. Härd, bränd lera, delvis blåsig,  
bränt ben

Fornlämning

8 5x1,4/0,25 Torv, ploglager av silt 0,1-0,15 m tj. Silt/
mo i botten.

1 skärvsten Fornlämning

9 9x1,4/0,25 Torv, sandig siltig morän. Sparsamt med spridd skärvsten, 
”ko bitar”, skiffer

Fornlämning

10 8x1,4/0,25 Torv, mjälig, stenig morän.   

11 11x1,4/0,15-0,25 Torv, myllig sandig morän. Spridd skärvsten, två stråk rakt 
över schaktet, hyddbotten?

Fornlämning

12 11x1,4/0,1-0,25 Torv, grusig morän. Häll i NÖ. Skärvsten i koncentrationer Fornlämning

13 5x1,4/0,15 Torv, siltig morän, lerig morän. Sparsamt med skärvsten Fornlämning

14 4x1,4/0,3 Torv, siltig morän. Spridd skärvsten. 5 m söder om 
S14 noterades skärvsten i en grop 
i en granplantering.

Fornlämning

15 3x1,4/0,25 Torv, grus, sand. Kvarts, skärvsten, mörkt bränt 
�������������

Fornlämning

16 2x1,4/0,25 Torv, lerig morän.   

17 5x1,4/0,25-0,3 Torv, grusig silt. Härd Fornlämning

18 3x1,4/0,15 Torv, grusig, sandig morän. Skärvstenpackning, slagen kvarts Fornlämning

19 9x1,4/0,3 Torv, siltig grus. Odlingslager? 0,5-0,1 
m tj.

Enstaka skärvsten Fornlämning

20 3x1,4/0,4 Torv, sandig morän, odlingslager. Skärvsten, sandstensbryne, fnyk 
bränd lera

Fornlämning

21 3x1,4/0,35 Torv, siltig morän. Enstaka skärvsten Fornlämning

22 20x1,4/0,2-0,3 Torv, silt, odlingslager 0,5-0,1 m tj. Knackten, spridd skärvsten, mest 
i N

Fornlämning

23 4x1,4/0,25 Torv, sandig silt, odlingslager, 0,1 m tj. skärvstenar i koncentrationer Fornlämning

24 4x1,4/0,35 Torv, sandig silt, odlingslager 0,1 m tj. Enstaka skärvsten Fornlämning

25 3x1,4/0,35 Torv, sandig silt, odlingslager 0,1 m tj. Skärvsten, 1 bit lerklining Fornlämning

26 7x1,4/0,25 Torv, siltig sand. ���������������� Fornlämning

27 7x1,4/0,3 Torv, sandig silt, odlingslager? Härd, keram k Fornlämning

28 8x1,4/0,25 Torv, lerig silt. Någon enstaka skärvsten Fornlämning

Objekt 12 / L2020:11889

1 6x1,4/0,2 Torv, grusig stenig morän. Skärvstenskoncentration, 
kvartskärna

Fornlämning

2 7x1,4-2,5/0,1-0,15 Torv, grusig morän. 3 skärvstenskoncentrationer, 
kvartsavslag

Fornlämning

3 9x1,4/0,15 Torv, stenig morän. Enstaka skärvsten Fornlämning

4 6x1,4/0,2-0,25 Torv, grus, sandig grusig morän. 3 skärvstenkoncentrationerl Fornlämning

5 6x1,4/0,5 Torv, grus, grusig morän, bottengrus. Djupschakt inom schakt 5  

6 5x1,4/0,15 Torv, grusig morän. 2 härdar Fornlämning

7 24x1,4/0,15-0,2 Torv, grusig morän. Härdar och spridd skärvsten i 
koncentrationer

Fornlämning

8 6x1,4/0,15-0,3 Torv, grus, siltig bottensand. Enstaka sten Fornlämning

9 5x1,4/0,1-0,2 Torv, grus, grusig morän.   

10 9x1,4/0,15-0,3 Torv, stenig morän i N, sandig morän 
i S.

Några skärvstenskoncentrationer,  
kvarts

Fornlämning

11 4x1,2/0,1-0,25 Torv, mjälig sand, markberett. Rikligt med skärvsten Fornlämning

12 10x1,4/0,15 Torv, stenrik morän. Slagen kvarts Fornlämning
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Schakt Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

13 5x1,4/0,2 Torv, sandig mjälig morän. Spridd skärvsten och i koncentra-
tioner,  borrad kvartsdel?

Fornlämning

14 2x1,4/0,2 Torv, grusig morän. Enstaka skärvsten  

15 7x1,4/0,25-35 Torv, grusig morän. Enstaka skärvsten  

16 6x1,4/0,25 Torv, grusig mjäla. Enstaka skärvsten  

Objekt 19 

1 4x4/0,15 Torv, grusig morän. V om bergskant  

2 3x3/0,15 Torv följt av grusig morän, stenblock.   

3 6x1,4/0,3 Torv följt av blockig morän m grusiga 
���.

  

4 7x1,4/0,1-15 Torv, stenrik morän.   

5 7x1,4/0,2 Torv, sandig, stenig morän. Sandigare 
m V.

  

6 12x1,4/0,15-0,25 Torv. grusig morän, häll i V.   

Objekt 21

1 11x1,4/0,2 Torv, stenigsandig mjäla.   

2 7x1,4/0,15 Torv, stenig morän.   

Objekt 22

1 7x1,4/0,35 Torv, grus och sand.   

2 7x1,4/0,25 Torv, sand och grus   

3 12x1,4/0,2-0,4 Torv, sand och grus.   

4 9x1,4/0,3 Torv, sand, grus med inslag av sten.   

5 7x1,4/0,2 Torv, grus och sand. Mer sand i SÖ.   

6 6x1,4/0,15 Torv, sten, grus.   

7 6x1,4/0,7 Torv, grovt grus ner till 0,7 m djup. Djupschakt  

8 6x1,4/0,3 Torv, sand med spridda runda stenar.  

9 6x1,4/0,4 Torv, grus med stenar, 0,3 m st. I körväg  

10 5x1,4/0,25 Torv, grovt grus.   

11 8x1,4/0,2-0,3 Torv, sand, grus.   

12 26x1,4/0,15-0,2 Torv, stenigt mot berg V, sand o grus 
mot våtmark.

  

13 6x1,4/0,2 Torv, grus och sand.   

Objekt 33 / L2020:11892 

1 2,5x1,4/0,15 Grovt ursvallat grus.   

2 12x1,4/0,3-0,4 Grus och sand från N till S, strandvall i 
S delen.

2-3 skarpkantade stenar, bergarts-
avslag, svallade 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

3 11x1,4/0,3-0,4 Grusig morän.   

4 10x1,4/0,4 Torv, sandig grusig morän.   

5 15x1,4/0,4-0,5 Sand och grus. ������������� 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

6 7x1,4/0,3-0,4 Grusig svallad morän, utsatt sluttning. Spridd skärvsten 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

Objekt 34 / L2020:11893

1 9x1,4/0,1 Torv, stenig mjäla.   

2 6x1,4/0,15 Stenig sandig morän.   

3 12x1,4/0,15-0,25 Stenig morän i slänten i N sandigare 
mot S.

En härd, spridd skärvsten och i 
koncentrationer i S, bränt

Fornlämning

4 10x1,4/0,15-0,2 Torv, stenig mjäla i N, sandig mjäla i S.   
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Schakt Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

Objekt 37 / L2020:11895

1 9x1,4/0,2 djs 0,6 Torv, siltigt, sandigt grus. Ett par block. Djupschakt i NV  

2 12x1,4/0,2-0,3 Torv, sandigt grus. ����������������
skärvsten, ytligt

Fornlämning

3 8x1,4/0,15-0,2 Torv, sandigt grus. Enstaka skärvsten. Avslag av kvarts, kvartsit och berg-
art. Delvis svallade.

Fornlämning

4 8x1,4-3/0,2-0,3 Torv, sandigt grus. Mörkfärgning - kulturlagerliknande, 
stolphål? Fynd se anl.beskr.

Fornlämning

5 13x1,4/0,15-0,25 Torv, sand och grus i V silt och grus i Ö. Skärvsten, 1 bergarts avslag Fornlämning

6 9x1,4/0,15 Torv, sandigt grus. Stolphål, slipsten, spridd skärvsten, 
svallad kvarts

Fornlämning

7 6x1,4/0,15 Torv, sandigt grus. några skärvsten Fornlämning

Objekt 38 / L2020:11882, L2020:11884, L2020:11885

1 9x1,4/0,2-0,4 Torv, sand och grus. Enstaka skärvsten 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

2 6x2,5x/0,3 Torv. sand och grus.   

3 8x1,4/0,3-0,4 Torv, sand och grus. Hård  järnhaltig sand  

4 9x1,4/0,3-0,6 Torv, sand och grus. Djupschakt 0,6 m dj  

5 7x1,4/0,2 Torv. Stenrik morän. På höjd bakom strandvall  

6 6-10x1,4/0,3 Torv, sand och grus.   

7 9x1,4/0,2-0,5 Torv, sand och grus.   

8 7x1,4/0,25 Torv, grusig sand.   

9 7x1,4/0,25 Torv, siltigt grus. Enstaka skärvsten, vänd mot 
våtmark i Ö. 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

10 8x1,4/0,2 Torv, siltig sand.   

11 11x1,4/0,25 Torv, siltigt grus och sand. Skärvsten i koncentrationer. 
Registrerad som fyndplats.

Övrig kult. hist. 
lämning

12 8x1,4/0,3 Torv, sand och grus.   

13 10x1,4/0,25 Torv, grusig silt.   

14 10x1,4/0,25 Torv, siltigt och sandigt grus.   

Objekt 39 / L2020:11896

1 35x1,4/0,25-0,3 Torv, grus i N, sandigare i S. Bergartsavslag en retush, skärv-
sten, fynden låg i S

Fornlämning

2 22x1,3/0,25 Torv�������������� Spridd skärvsten, bergartsavslag. Fornlämning

3 18x1,3/0,35 Torv, grov sand med rikligt med större 
sten.

Skärvsten, 1 kvartskärna, 1 kvarts-
avslag

Fornlämning

4 6x1,3/0,25 Torv, siltig morän  Enstaka skärvsten Fornlämning

5 7x1,4/0,15-0,2 Torv, Sandig stenrik morän. Skärvsten i mitten av schaktet Fornlämning

6 7x1,4/0,2 Torv, sandig morän. Spridd skärvsten Fornlämning

7 7x1,4/0,15 Torv, sand med några stenblock.   

8 7x1,4/0,2-0,25 Torv, sand med insl av sten. Sparsamt med spridd skärvsten Fornlämning

Objekt 40 / L2020:11897

1 6x1,4/0,2 Torv, morän.   

2 5x1,4/0,2 Torv, morän. Ett 10-tal skarpkantade stenar, 1 
skörbränd

Fornlämning

3 8x1,3/0,3 Torv, grusig morän. Slagen bergart? några skärviga 
stenar.

Fornlämning

4 8x1,3/0,35 Torv, sandig morän 2 kvartsavslag, 7-8 skärviga stenar Fornlämning

5 5x1,3/0,4 m Torv, sand, ngt grusig. 1 skörbränd, några skärviga stenar Fornlämning

6 9x1,3/0,3 Torv, sandig, rödfärgad 1 kvartsavslag, enstaka skärvsten Fornlämning
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Schakt Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

7 5x1,3/ 0,5 Torv, kolbemängd jord 0,25 m tj, där-
under silt.

2 skärvstenar
Kolblandad jord bedöms som 
sentida störning

Fornlämning

8 3x1,3/0,6 Torv, mörkfärgad jord 0,25 m tj, sedan 
grusblandad jord.

Ev sentida påverkan  

9 9x1,3/0,4 Torv, mörkfärgad jord 0,25 sedan grus-
blandad jord.

Ev sentida påverkan  

Objekt 41 / L2020:11898

1 5x1,4/0,5 Torv, grovt grus och sand. Kvarts, 1 med retusch, skärvsten Fornlämning

2 6x1,4/0,15 Torv, sandig grusig morän. Härd, enstaka skärvsten Fornlämning

3 4x1,4/0,25-0,3 Torv, sand, lite grusigt. R ����������������-
avslag

Fornlämning

4 4x1,5/0,1-0,15 Torv, sandig morän. Fynden kommer ytligt Fornlämning

5 7x1,4/0,25 Torv, grus.   

6 7x1,4/0,2 Torv, sten och sand. Spridd skärvsten Fornlämning

7 7x1,4/0,4 Torv, sand. Hästsko  

8 7x1,4/0,2 Torv, sandig silt. Odlat? Enstaka skärvstenar  

9 7x1,4/0,3 Torv, siltig sand. Odlat? Enstaka skärvstenar  

10 12x1,4/0,35-0,4 Torv, sand. Odlat? Enstaka skärvstenar  

11 16x1,4/0,35 Torv, sand. Stor sten vid brytpunkten.  Odlat?  

Provgrop Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

Objekt 15 / L2020:11890

1 0,75x0,75/0,1 Torv, sandig morän.   

2 0,75x0,75/0,1 Torv, sand. Skärvsten Fornlämning

3 1x1/0,15 Torv, sand. Skärvsten Fornlämning

4 0,75x0,75/0,1 Torv, sand. Skärvsten i kanten Fornlämning

5 1x1/0,15 Torv, sand. Skärvsten, bergartsavslag Fornlämning

6 0,75x0,75/0,15 Torv, sand. Skärvsten Fornlämning

7 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän. Skärvsten Fornlämning

8 1,5x1,5/0,15 Torv, sand. Skärvsten Fornlämning

9 0,75x0,75/0,15 Torv, sand. Kvarts Fornlämning

10 1,5x1,5/0,15 Torv, sandig morän. Skärvsten Fornlämning

11 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän. Några skärviga stenar Fornlämning

12 1x1/0,15 Torv, grusig morän.. Skärvsten och kvarts. Fornlämning

13 0,75x0,75/0,1 Torv, silt. Minigrop  

14 1x1/0,15 Torv, sandig morän. Skärvsten i botten, avslag av kvarts, 
bergart.

Fornlämning

15 1x1/0,15 Torv, sandig morän. Skärvstenspackning, bergartsskrapa, 
kvartskärna

Fornlämning

Bilaga 3. Provgropar - tabell



           HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 - BMN 21/0007-7 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1, Hammarbyfjällsvägen 1 : UnderrattelseTRM_482639.pdf

Kraka kulturmiljö rapport 2020:9  45

Provgrop Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

16 1x1/0,25 Torv, sandig morän. Skärvsten i botten, bergartsavslag Fornlämning

17 0,75x0,75/0,1 Torv, sandig morän. Skärvig sten Fornlämning

18 0,75x0,75/0,1 Torv, silt. Stenigt, några skärvsten Fornlämning

19 0,75x0,75/0,1 Torv, silt. Stenigt, enstaka skärvsten Fornlämning

20 0,75x0,75/0,15 Torv, siltig morän.   

Objekt 16 / L2020:11891

1 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

2 1x1/0,15 Torv, sandig morän. Sparsamt med Skärvsten  

3 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän. Skärvsten och kvarts Fornlämning

4 0,75x0,75/0,1 Torv, sandig morän. Några skärvsten Fornlämning

5 0,75x0,75/0,1 Torv, häll.   

6 0,75x0,75/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus. Några skärvsten Fornlämning

7 1x1/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus. Slagen kvartsbit, några avslag/splitter, 
skärvsten

Fornlämning

8 0,75x0,75/0,1 Torv, sandig morän. Kvartsavslag Fornlämning

Objekt 18

1 0,75x0,75/0,1 Torv, svallad morän, sten o grus.   

2 0,5x0,5/0,1 Torv, svallad morän, sten o grus.   

3 0,5x0,5/0,1 Torv, svallad morän, sten o grus.   

4 0,5x0,5/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus.   

5 0,5x0,5/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus.   

6 0,5x0,5/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus.   

7 0,5x0,5/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus.   

8 0,5x0,5/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus.   

Objekt 24

1 1x1/0,1 Torv, häll.  

2 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

3 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

4 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

5 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

6 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

7 0,75x0,75/0,1 Torv, silt.   

8 0,75x0,75/0,1 Torv, silt.   

9 0,75x0,75/0,15 Torv, sand.   

10 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän.   

11 1,5x1,5/0,15 Torv, sandig morän.   

12 0,75x0,75/0,15 Torv, sand.   

13 0,75x0,75/0,1 Torv, silt.   

14 1x1/0,15 Torv, sand.   

Objekt 25

1 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

2 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

3 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   
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Provgrop Mått Beskrivning Anmärkning Antikv. bed.

Objekt 35

1 0,75x0,75/0,1 Torv, häll.   

2 0,75x0,75/0,1 Torv, svallad morän, sten o grus.   

3 0,75x0,75/0,15 Torv, svallad morän, sten o grus. Grus från häll?  

4 0,75x0,75/0,25 Torv, grus.  

5 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

6 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

7 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

8 0,75x0,75/0,15 Torv, stenrik silt.   

9 0,75x0,75/0,1 Torv, sten, häll.   

10 0,75x0,75/0,1 Torv, svallad morän, sten o grus.   

Objekt 36 / L202011894

1 0,75x0,75/0,1 Torv, sandig morän. Rotvälta  

2 0,5x0,5/0,1 Torv, sten, häll.   

3 0,5x0,5/0,1 Torv, häll.   

4 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän.   

5 0,75x0,75/0,15 Torv, sten, häll. Stora stenar  

6 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän. Vildsvinsgrop  

7 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän.  

8 0,75x0,75/0,1 Torv, silt.   

9 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän/silt. Stolphål? Fornlämning

10 0,75x0,75/0,15 Torv, sandig morän.   

11 1,5x1,5/0,15 Torv, sand. Enstaka skärvsten, bergartsavslag Fornlämning

12 1x1/0,25 Torv, sand. Skärvsten (djupt 0,25) kvartssplitter Fornlämning

13 0,75x0,75/0,1 Torv, sand. Häll under tunt lager sand  

14 1,5x1,5/0,15 Torv, sand. Skärvsten, bergartsavslag, kvartsbitar Fornlämning
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Schakt Beskrivning Anmärkning

Objekt 1 / L2020:11858

S2 Skärvstenspackning, gles,1 m st, 15 skärviga stenar, 0,05-0 
15 m st. Troligen rester av en härd.

Objekt 4 / L2020:11886

S4 Skärvstenskoncentration

S4 Skärvstenskoncentration

Objekt 10 / L2020:11887

S3 Skärvstenskoncentration, rest av härd? Innehåller små kvartsbitar

S3 Skärvstenskoncentration, 25-tal, rest av härd? Innehåller kvartsavslag

Objekt 11 / L2020:1��������

Skärvstenskoncentration, 5-10 skärvstenar. Handgrävd grop, mellan S14 o S21 i gran-
plantering

S7 Härd, 0,8x0,6, består av skärvstenskonc. m svag mörkfärg-
ning, något rödbränd jord. Städsten intill.

Fynd av kol, bränt ben, sintrad lera?

S11 Stråk av skärvsten, mörkt, kol, fnyk br lera.  Hyddbotten

S12 Skärvstenskoncentration

S17 Härd, 0,9x0,4, kol, skärvsten 0,1-0,25, stora!  

S17 Härd

S18 Skärvstenspackning Härd?

S20 Skärvstenskoncentration Fnyk av bränd lera

S23 Skärvstenskoncentration Härd?

S26 ��������������������������� Hyddvägg?

S26 �������������� Hyddvägg?

S27 Härd bestående av skärvsten m sot Keramik N om

Objekt 12 / L2020:1��������

S1 Skärvstenskoncentration Kvartskärna

S2 Härd, av 10-tal skärvstenar. 2 skärvstenskoncentrationer

S2 Härd, 0,6 m st av 15-tal skärvstenar. kvartsavslag

S2 ������������������ fortsätter på hällen bortåt

S6 Härd, 0,75 m st, skärvsten.  

S6 Härd 0,6 diam, skärvsten.  

S7 Härd, 0,6x0,4, skärvsten.  

S7 Härd, 0,9x0,6, skärvsten.  

S7 Skärvstenskoncentration  

S10 Skärvstenskoncentration

S13 Skärvstenskoncentration

Objekt 34 / L2020:11893

S3 Härd, 1 m diam, tätt packad skärvsten 2-15 cm st.  

Objekt 37 / L2020:1��������

S4 Mörkfärgning med kol, skärvsten, noduler, avslag.  kulturlager / hydda / härd ?

S4 Stolphål, 0,25 m diam och 0,0,8 m dj.

S6 Stolphål, best av mörkf, 0,2 m diam och 0,12 m dj.

Objekt 41 /L2020:11898

S2 Härd / skärvstenskoncentration, 0,4 m diam. Högt upp, direkt under torven

S4 Skärvstenskoncentration 0,5 diam. Rest av härd?

Bilaga 4. Anläggningstabell

Anläggningarna har ej fått anläggningsnummer utan beskrivs i sin fyndkontext. De har mäts in på varierat sätt, 
med punkter och ytor, beroende på GPS-uppkopplingens varierande kvalitet.
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Bilaga 6. Planer över schakt och provgropar

Schaktplanerna redovisar schakten inom de utredningsgrävda objekten i skala 1:2 000. Teckenförklaringen 
återfinns först i bilagan. 

Fig. 75. Schaktplan över objekt 1/L2020:11858, objekt 2/L2020:11859, objekt 3/2020:11860, 
i den nordvästra delen av utredningsområdet. Alla tre boplatslägen resulterade i fyndplatser. 
Skala 1:2 000.
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Fig. 76. Schaktplan över objekt 4/L2020:11886, objekt 10/L2020:11887, i den västra delen 
av utredningsområdet. De två boplatslägena visade sig vara fornlämning. Skala 1:2 000.
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Fig. 77. Schaktplan över objekt 11/L2020:11888, objekt 12/L2020:11889, i den västra delen av utredningsområdet. De två 
boplatslägena visade sig vara fornlämning. Skala 1:2 000.
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Fig. 78. Plan över provgropar inom objekt 15/L2020:118908, objekt 16/L2020:11891, objekt 18, i den 
nordöstra delen av utredningsområdet. Boplatslägena prövades med handgrävda gropar och de två i 
norr visade sig vara fornlämning medan det södra läget, på en högre nivå, kunde utgå. Skala 1:2 000.
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Fig. 79. Schaktplan över objekt 19 i östra delen av utredningsområdet. Schakten var fyndtomma.
Läget utgår. Skala 1:2 000.
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Fig. 80. Schaktplan över objekt 21 och 22, i den östra delen av utredningsområdet. Schakten var fyndtomma och 
läget utgår. I kartbilden är det markerat som om det vore en våtmark på platsen för objekt 22, så är inte fallet, 
området består av en sandig hylla vänd mot en våtmark i öster. Skala 1:2 000.
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Fig. 81. Schaktplan över objekt 24, 25 och 33/L2020:11892 i de sydvästra inre delarna av utredningsområdet. Objekt 24 och 
25 prövades med handgrävda gropar, samtliga var fyndtomma. 
Objekt 33/L2020:11892 uppvisade omrörda, svallade  gruslager där det påträffades bergartsavslag och skärvig sten. Området 
har bedömts som fyndplats då det var så omrört. Skala 1:2 000.
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Fig. 82. Schaktplan över objekt 34/L2020:11893, objekt 37/L2020:11895, objekt 38/L2020:11883, objekt 42/L2020:11884, objekt 43/
L2020:11885, i den sydöstra delen av utredningsområdet. 
Inom objekt 34/L2020:11893 noterades en härd och fynd av kvarts, inom objekt 37/L2020:11895 påträffades ett rikt och varierat 
fyndmaterial samt anläggningar som stolphål och en mörkfärgning. Båda är fornlämningar.
Objekt 38 är ett boplatsläge som prövades med 14 schakt, i tre av dessa noterades fynd. De har registrerats som fyndplatser och 
klassats som övriga kulturhistoriska lämningar med beteckningarna objekt 38/L2020:11882; objekt 42/L2020:11884; objekt 43/
L2020:11885. Skala 1:2 000.

38
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Fig. 83. Schaktplan över objekt 35, objekt 36/L2020:11894, objekt 39/L2020:11896, objekt 40/L2020:11897, objekt 
41/L2020:11898, i den södra delen av utredningsområdet. Objekt 35 och 36 prövades med handgrävda gropar, ob-
jekt 35 utgår och objekt 36 blev fornlämning. De tre boplatslägena längst i söder är fornlämning. Skala 1:2 000.
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Bilaga 7. Anläggningsplaner

Fig. 84. Anläggningsplan över objekt 11/L2020:11888 och objekt 12/L2020:11889. Här har terrängskuggningskartan från RAÄs 
������������������������������������������������������������������
L2020:1��������������������
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Fig. 85. Anläggningsplan över objekt 37/L2020:1�����������������������������������
�����������������������������������������������������������
det att ana kanten på en bergshöjd. I övrigt är området som består av ett hygge på sandmark mycket plant och sluttar 
svagt mot söder. Boplatsen är inte avgränsad. I söder möter en granplantering och cirka hundra meter norrut är en 
våtmark i en sänka. Skala 1:800.
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Bygg- och miljönämnden 
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MIL.2021.356, Remiss, ansökan om deponi för 
avfall och återvinning, samt vattenverksamhet, 
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING S:1, 
Hammarbyfjällsvägen 1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 2021 

till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av NCC Industry AB 

senaste yttrande i mål M 9308–20, ansökan om tillstånd om deponi för 

avfall och återvinning, samt vattenverksamhet. 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har från Mark- och miljödomstolen den 8 april 2021 

tagit del av NCC Industry AB:s ansökan om tillstånd om deponi för avfall och 

återvinning, samt vattenverksamhet inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 

S:1 i Upplands-Bro kommun. Skriftliga synpunkter ska lämnas till Mark- och 

miljödomstolen senast den 7 maj 2021. Bygg- och miljönämnden har beviljats 

anstånd till den 30 maj 2021 för att lämna synpunkter på inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 8 april 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad den 30 april 

2021  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-30   

 
 

 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av NCC:s ansökan om tillstånd för att 

anlägga en deponi för avfall och återvinning, samt vattenverksamhet den 8 

april 2021. Inför ansökan har NCC inkommit med nya underlag såsom 

hydrologisk- och geohydrologisk bedömning samt 

miljökonsekvensbeskrivning som inte hade upprättats inför samrådet. Miljö- 

och livsmedelsavdelningen konstaterar att NCC:s yrkande enligt 9 kap har 

förändrats sedan samrådet. Inför samrådet yrkade NCC på ett tillstånd om att 

under 25 år få ta emot och deponera 7 000 000 ton inert avfall. I ansökan om 

tillstånd har NCC justerat yrkandet på tillstånd om att få ta emot och deponera 

4 500 000 ton inert avfall samt att ytan för deponering har reducerats från 26 

hektar till 20 hektar.   

Barnperspektiv 

Buller kan ha negativ inverkan på prestation, inlärning och sömn. Det har även 

påvisats att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan ge ökade 

risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Barn är en av de grupper som påverkas 

lättast. 

   

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Caroline Söderström 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 

2021. 

2. Anmälan inkommen den 8 april 2021.  

Beslut sänds till 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka 

 mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

 Mål 9308–20  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Caroline Söderström  

Miljöinspektör   

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

08-518 377 35  

Caroline.Soderstrom@upplands-bro.se  

   MIL.2021.356  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Yttrande  
Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 20 maj 2021  
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har från Mark- och 

miljödomstolen tagit del av NCC Industry AB:s inlämnade ansökan om 

tillstånd om deponi för avfall och återvinning, samt vattenverksamhet i mål M 

9308-20, inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning S:1, med justerat 

yrkande och kompletterat underlag. Bygg- och miljönämnden har beviljats 

anstånd till den 30 maj 2021 för att lämna yttrande på inkomna handlingar. 

 

Bygg- och miljönämndens synpunkter 
Bygg- och miljönämnden ställer sig negativ till en nyetablering av en deponi 

inom utpekad fastighet och hemställer att Mark- och miljödomstolen inte ger 

tillstånd för den sökta verksamheten. 

Söder om den av NCC önskade deponin ligger Ragn-Sells anläggning 

Högbytorp, som är av regional betydelse och mycket omfattande till arealen, 

vars möjligheter att härbärgera miljöstörande och utrymmeskrävande 

verksamheter, såsom olika former av handhavande av verksamhetavfall, väl 

tillgodoses i kommunens Översiktsplan (ÖP) 2010, antagen den 15 december 

2011, aktualitetsprövad under nuvarande mandatperiod och beslutad vara 

aktuell. NCC:s ansökan om tillstånd saknar relevanta hänvisningar till aktuella 

ställningstaganden i ÖP 2010. Från och med i juli 2017 finns också en antagen 

fördjupning av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden. Dessa två 

dokument bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro.  

Området för aktuell ansökan ligger delvis inom tätortsavgränsningen och delvis 

utom. För delen utanför tätortsavgränsning gäller utpekande i FÖP 2016 

"områden prioriterade för areell näring – skogsmark, skogsnäring". För delen 

inom tätortsavgränsning gäller planprogram Högbytorp som riktlinjer för 

detaljplanläggning, godkänt av kommunfullmäktige 2011-06-16 §59. Där är 

stora delar av det samrådsaktuella området utpekat som "skog/vegetation att 

bevara".  

Dessa förhållanden tydliggjordes av Bygg- och miljönämnden i 

avgränsningssamrådet, men NCC upprepar nu felaktigt att den valda 

lokaliseringen stämmer väl med översiktsplanens intentioner och ligger i linje 

med kommunens planer för området. NCC försöker därmed uppenbarligen 

missleda domstolen. 

Härutöver anför Bygg- och miljönämnden följande.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Datum  2 (4)  
    

 

B.4. Yrkande 

Utpekat område utgörs idag av en utdikad sumpskog och skogsmark där två 

fridlysta arter, revlummer och blåsippa påträffats. Sumpskogens övertäckning 

vid anläggning av deponin kommer att resultera i minskad magasinering av 

ytvatten i torven till grundvattenmagasinen och vid högre nederbörd öka 

belastningen på kringliggande områden. Sumpskogar innehåller ofta höga 

naturvärden och hög biologisk mångfald. Norr om utpekat område ligger en 

nyckelbiotop med källpåverkad mark, där revlummern växer. Bygg- och 

miljönämnden avstyrker lokaliseringen, trots utförd hydrologisk utredning, 

genom att vattenflödet kommer att delas åt norr och söder, vilket gör att 

nyckelbiotopen kan komma att påverkas av förändrat vattenflödet. Vid 

anläggning av deponin kommer torven att täckas över och biotopen för 

blåsippor försvinna. 

 

C.8. Förslag till villkor 

Enligt villkor 4 ska mottagna massor för deponering eller återvinning vägas 

och kontrolleras. Dessa uppgifter ska journalföras. Bygg- och miljönämnden 

anser att en likvärdig journal ska föras över massor som omvandlas till 

produkter och säljs vidare. 

I villkor 11 anges det att ett förslag till utformning av kontrollprogam ska inges 

till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet vunnit laga kraft. 

Bygg- och miljönämnden anser att ett kontrollprogram ska vara upprättat och 

godkänt av tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten startar. 

 

J.1.33 Deponiverksamhet 

Massor som misstänks vara förorenade eller misstänks avvika från 

karaktäriseringen som avfallslämnaren givit, hänvisas till en iordningställd yta 

inför provtagning. Det har beskrivits att ytan ska vara behandlad med stenmjöl 

så att den är tät. Bygg- och miljönämndens uppfattning är att det även behöver 

säkerställas att de misstänkta massor som inte kan transporteras iväg 

omedelbart inte riskerar att utsättas för regn och och vind och därmed en risk 

för urlakning eller spridning av förorenade ämnen. 

 

J.2.33 Vattenverksamhet 

Det beskrivs under punkt 39 att dag- och lakvatten som uppstår kommer att 

ledas till sedimentations- och utjämningsdammar och därefter passera en 

oljeavskiljande anläggning innan det når recipienten. Bygg- och miljönämnden 

har i samrådet framfört oro för att förorenat vatten ska kunna nå recipienten vid 

extremväder såsom höga vattenstånd och slagregn. Utformning och 

kontrollprogram på dammar och oljeavskiljande anläggning ska vara upprättat 

och säkerställt innan tillstånd kan ges till verksamheten. 

 

L.2 Kulturmiljö 

Området ligger i ett stort skogsområde mellan Bro och Håbo-Tibbles centrala 

jordbruksbygder. Skogsmarken bildar gräns mellan de uppodlade bygderna och 

genom området går sockengränsen och häradsgränsen. Genomförd arkeologisk 

utredning tillsammans med den därefter genomförda utredningen av området 

på andra sidan väg 269 lyfter fram en helt ny fornlämningsmiljö, företrädesvis 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Datum  3 (4)  
    

 

med lämningar från stenåldern på en ö mellan norra och södra sidan av det 

forntida Mälarhavet. 

 

Q.1.70 - 74 Utsläpp till luft 

I anmälan anges det att de utsläpp till luft som verksamheten kan bidra till 

genereras av verksamhetens maskiner och hur dessa framförs, lastning, 

lossning och hur underlaget är utformat men det hänvisas även till den damning 

som kan uppstå på öppna ytor och högar vid torrt och blåsigt väder. Bygg- och 

miljönämnden framhåller vikten av att minska risken för damning genom att 

anpassa arbetsmetoder och hantering inom området, samt genom övertäckning. 

Verksamheten tar även upp möjligheten att minska risken för att föra ut massor 

på väg 269 via fordonens däck genom att montera in en färist vid utfarten, 

vilket bedöms positivt av Bygg- och miljönämnden, men som även vill 

påminna om att transporterna ger utsläpp till luft genom de avgaser som 

genereras. 

 

Q.3 Påverkan på mark och vatten  

Sulfidhaltigt berg- och jordmaterial har blivit ett omtalat ämne vid diskussioner 

om föroreningar, dels för de långtgående konsekvenser som föroreningen kan 

generera men även för de höga kostnaderna som kan uppstå i och med 

saneringen av föroreningen. Upptäckten av sulfidhaltigt berg och jord har ökat 

kraftigt i och med de stora exploateringarna i Stockholms län. Då det inte finns 

några gränsvärden utpekade för när svavelhaltigt berg och jord kan användas 

utan risk för oacceptabel miljöpåverkan i Miljöbalken och Förordning 

(2013:319) om utvinningsavfall endast tar upp totalhaltsbaserade gränsvärden 

för inert avfall samt då Trafiksäkerhetsverket bedömer sulfidförande bergarter 

utifrån aspekten om funktionalitet snarare än miljö, anser Bygg- och 

miljönämnden att detta är en angelägen fråga att ta ställning till, för att 

säkerställa att ingen förorening av sulfid kan ske till mark och vatten. 

 

Q.4 Buller och transport 

Bygg-och miljönämnden ifrågasätter om det kommer att ställas några krav på 

leverantörerna eller om mottagningskontrollen kommer att vara bemannad 

dygnet runt för att säkerställa att inte sten, som orsakar högre bullervärden än 

angivna tippas av samt att massorna som levereras är de som skickats in enligt 

dokumentation. 

Närboende har vid flera tillfällen inför samrådet och nu inför behandlingen av 

ansökan kontaktat Bygg- och miljönämnden av oro för kommande ökning av 

tung trafik och buller inom området. Då skog planeras att fällas vid uppförande 

av deponin ökar riskerna även för höga ljud att transporteras längre sträckor. 

Enligt trafikutredningen som upprättats av WSP den 21 juni 2020, är det ingen 

risk enligt framräknade trafikflöden till och med 2050 att det kommer att bli 

någon köbildning vid infarten till fastigheten för planerad deponi. Bygg- och 

miljönämnden är dock fortfarande tveksam trots utredningen, i och med den 

kumulativa effekten av etablerade och planerade verksamheter i området. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Datum  4 (4)  
    

 

Q.6 Rekreation och friluftsliv 

NCC medger att verksamheten kommer ha inverkan på den möjlighet till 

rekreation och friluftsliv som finns i området i dag, då det inte kommer att 

finns tillgång till området när verksamheten har startat. Bygg- och 

miljönämnden konstaterar att tillgängligheten till området helt kommer att 

utebli för all framtid. Det är en del av ett tätortsnära sammanhängande 

skogsområde av mycket stort värde för rekreation och friluftsliv, vars betydelse 

efter hand ökar än mer med hänsyn till befolkningsutvecklingen i Upplands-

Bro och Stockholmsregionen som helhet och som är utsatt för ett betydande 

exploateringstryck. 

 

Övrigt 

Öster om utpekat deponiområde ligger Lejondalssjön, en naturlig sprickdalssjö 

som utpekas i sin helhet som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område). 

Vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk 

funktion och starka ekologiska samband samtidigt som den är utsatt för hög 

näringspåverkan och är känlig för ytterligare belastning. Sjöns långsamma 

vattenomsättning ökar dess känslighet för föroreningspåverkan.  

Dag- och lakvatten ska enligt planering av verksamhetsområde avrinna åt norr 

och söder. Avrinningsområdet för Sätrabäcken och Önstabäcken i söder är 

Broviken och Broängarnas naturreservat med fågelskyddsområde. 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma på risken för att damm och 

föroreningar kan spridas och påverka omgivande vattenförekomster. 

 

SGU uppger i sin redovisning av området att aktsamhetsområde där risk för 

skred i finkornig jordart föreligger. 

 

 

 

Bygg- och miljönämnden 
 

Börje Wredén  

Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Miljöinspektör 
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2021-04-30 BMN 21/0007  

Bygg- och miljönämnden 
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NAT.2020.507, Ansökan om 
strandskyddsdispens, bryggor, UDDEN 1:6, 
Udden 2, 19792 Bro 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförandet av en brygga på fastigheten UDDEN 1:6 i enlighet med 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 15 §, 18c § Miljöbalken 

och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 22 april 2020 och avser strandskyddsdispens för en brygga 

i efterhand på fastigheten Udden 1:6 som ligger utanför detaljplanelagt område. 

Kompletteringar inkom den 28 augusti och den 11 september 2020. Fastigheten 

är belägen inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken och 

platsen för åtgärden ligger inom ett ekologiskt särskilt känsligt område 

(ESKO). Fastigheten omfattas av utvidgat strandskydd på 300 meter på land 

och generellt strandskydd på 100 meter i vattnet. Som särskilda skäl för 

åtgärden har sökanden angett att; området redan tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, att anläggningen för sin 

funktion måste ligga vid vattnet, ansökan avser utvidgning av pågående 

verksamhet, området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse och att; området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

annat mycket angeläget intresse. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer 

att eftersom platsen för åtgärden under lång tid inte har varit ianspråktagen av 

en brygga är den aktuella bryggan inte att betrakta som en ersättningsbrygga, 

varav strandskyddsdispens krävs. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer 

att området för åtgärden inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften och vidare att övriga särskilda skäl i 

ansökan inte är tillämpliga. Därmed bedömer miljö- och 

livsmedelsavdelningen att förutsättningarna för strandskyddsdispens för 

åtgärden saknas och att dispens inte kan medges i detta fall.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (10)  
2021-04-30   

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse den 30 april 2021 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 22 april 2020 

 Komplettering, inkom den 28 augusti 2020 

 Komplettering, inkom den 11 september 2020 

 Komplettering, inkom den 21 april 2021 

 Foton från inspektion den 23 september 2020 

 Flygfoton år 1958–2019 

 Flygfoton år 2008, 2019, inkom från Länsstyrelsen den 31 oktober 2019 

 Handbok för strandskydd Strandskydd - en vägledning för planering 

och prövning. Handbok 2009:4 

 Dom Mål nr M 7147–20 

Ärendet 

Bakgrund 

Miljö- och livsmedelsavdelningen fick information från Länsstyrelsen den 31 

oktober 2019 att två bryggor anlagts utan strandskyddsdispens på rubricerad 

fastighet (bilaga 6). 

En av bryggorna används av Udden 1:8. I Lantmäteriförrättningen från 1985 

finns ett servitut med rätten att använda ett landområde för brygg- och båtplats 

för fritidsbåt (Lantmäteriförrättningen innebär dock inte att 

strandskyddsdispens medgivits för eventuell brygga). 

Den L-formade bryggan i ansökan bedöms ha uppförts i sin nuvarande form 

mellan åren 2018 och 2019 utifrån flygfoton av platsen (bilaga 5). Miljö- och 

livsmedelsavdelningen har inte hittat någon strandskyddsdispens för den L-

formade bryggan hos Upplands-Bro kommun. 

Nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten 2014 och bedriver Uddens 

Sjögård som är ett så kallat andelsjordbruk med blandat jordbruk som består av 

markentreprenad, uppfödning av gris och får (småskalig livsmedelsproduktion) 

och av inackorderingsstall.  

Fastigheten är på totalt 99 728 m2 och ligger utanför detaljplanelagt område 

och nästan helt inom strandskyddat område där utvidgat strandskydd på 300 

meter gäller. I vattnet gäller dock generellt strandskydd på 100 meter. 

Fastigheten ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun och gränsar till 

Håbo kommun. Gården och bostadshuset kan ses på flygfoton från år 1958–60 

(bilaga 5). 
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Ansökan 

Bygg- och miljönämnden fick in en ansökan om strandskyddsdispens i 

efterhand för två flytbryggor som tillsammans bildar en L-formad brygga den 

22 april 2020.   

Genom de flygfoton som miljö- och livsmedelsavdelningen har tillgång till 

mäter bryggans del från stranden ca 25 meter, om utgår från Länsstyrelsens 

generella strandlinje i flygfoto år 2019. Bryggans utstickande L-formade del är 

ca 26 meter. Bryggans bredd är ca 4 meter. 

På flygfoto från 2015, 2018 och 2019 syns en rak brygga på platsen. På 

flygfoto från 2019 syns även en mindre brygga till vänster om den L-formade 

bryggan i ansökan. Den mindre bryggan var borttagen vid miljö- och 

livsmedelsavdelningens inspektion den 23 september 2020. 

Sökanden inkom till Bygg- och miljönämnden med kompletteringar den 28 

augusti och den 11 september 2020 (bilaga 2,3).  

Skäl för dispens i ansökan 

Sökanden har angett att åtgärden uppfyller särskilt skäl punkt 1 att området är 

ianspråktaget genom fyra stycken tidigare bryggor på fastigheten. En av 

bryggorna har renoverats av den tidigare fastighetsägaren. En annan av 

bryggorna har nu ersatts med en flytbrygga då den gamla bryggan utgjorde en 

skaderisk med uppstickande träpålar och stålrör med spik och rep (bilaga 1,2).  

Sökanden har också angett att åtgärden uppfyller särskilt skäl punkt 3 att 

anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. 

Vidare har sökanden angett att åtgärden uppfyller särskilt skäl punkt 4 att 

ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet och behövs för att utvidga 

den pågående verksamheten som drivs på Udden. Uddens Sjögård AB bedriver 

blandat jordbruk, lösdrift och stall för hästar, uthyrning av bostad och planerar 

att hyra ut båtplats och kanotuthyrning. Genom uthyrning av båtplatser skulle 

företaget enligt sökanden utökas. 

Sökanden anger också särskilt skäl enligt punkt 5 och 6 att; "området behöver 

tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse" och att; "området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse". 

Enligt sökanden ska bryggan användas som badbrygga för allmänheten och 

användas som samlingsplats för svenska Sjöräddningssällskapet Uppsala och 

Stockholm.  

Strandskydd och övriga skydd av området 

Strandskydd 

Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område 

men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas till största del av 

strandskydd med utvidgat strandskydd 300 meter på land och 100 meter 

strandskydd i vattnet. På platsen för åtgärden gäller 100 meter strandskydd. 
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Riksintresse för friluftslivet 

Fastigheten ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 

Miljöbalken. Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och 

kulturvärden av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Inom dessa områden ska 

turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas. 

ESKO-område 

Bryggan ligger i Mälaren-Skofjärden och inom ett område som har pekats ut 

som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) i Upplands-Bro kommuns 

Vattenplan 2015-09-09, Kf § 79. ESKO-områdena omfattar naturliga 

strandsträckor i kommunen med grundområden ner till sex meter och motiveras 

av de grunda och relativt ostörda miljöerna med goda förutsättningar till hög 

biologisk produktion och rik biologisk mångfald. De utgör också de mest 

lämpade lek- och uppväxtplatserna för många fiskarter. 

Övrigt 

Tillsyn 

Ett tillsynsärende finns för bryggan i ansökan samt bryggan med servitut av 

Udden 1:8, med diarienummer NAT.2019.662. 

Inspektion 

Miljö- och livsmedelsavdelningen inspekterade fastigheten  den 23 september 

2020. Vid inspektionen närvarade Johan Salomonsson och Anna Davidson från 

miljö- och livsmedelsavdelningen och Roger Hultman (fastighetsägare) (bilaga 

4).  

Kommunicering 

Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden mellan den 30 mars 2021 till 

den 13 april 2021. Sökanden begärde längre tid för kommunicering vilket 

medgavs. Synpunkter inkom från sökanden den 21 april 2021 (bilaga 7) och 

bemötande av inkomna synpunkter finns i bilaga 8. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet till att långsiktigt: 

1 trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

och 

2 bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1 nya byggnader uppföras, 

2 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 

förutsättningar är uppfyllda: 

1 Det ska finnas särskilda skäl. 

2 Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets syfte. 

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast ange att området: 

1 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2 genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3 behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4 behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Intresseprövning 

Enligt 7 kap. 25 § ska det vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 

detta kapitel även tas hänsyn till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds 

rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet 

får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 

tillgodoses. 
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Beslutsmotivering 

Enligt Miljöbalkens 7 kap. 15 § råder inom strandskyddat område bland annat 

förbud mot att "byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utförs, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 

fritt". Det råder även förbud mot att "åtgärder vidtas som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för djur- eller växtarter".  

För att bedöma om bryggan i ansökan är lagligt uppförd har miljö- och 

livsmedelsavdelningen granskat flygfoton från år 1958 och framåt. Utifrån 

dessa och utifrån de foton som sökanden fått från tidigare fastighetsägare, 

bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att någon slags konstruktion kan 

ses på platsen år 1958-60 men att det är oklart om det har funnits någon brygga 

på platsen mellan åren 1995-2015. På flygfoton från år 2005 och 2010 syns 

något slags spår i vassen och möjligen en mindre båt, men det går inte tydligt 

att se om det finns en brygga eller om de spår som syns har uppkommit genom 

att en båt dragits upp på land.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att eftersom det inte har funnits en 

brygga kontinuerligt på platsen utan att det har varit ett uppehåll på ca tjugo år, 

har en alltför lång tid passerat för att bryggan ska ses som en ersättningsbrygga 

som ersätter en tidigare laglig brygga byggd innan 1975. På flygfoto från år 

1958-60 där en konstruktion syns är bilden inte helt skarp men miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att den nya bryggan i rubricerad ansökan är 

betydligt större. Konstruktionen kan inte heller ses på flygfoton från 1970-73. 

En förutsättning för att räknas som en ersättningsbrygga är att den nya bryggan 

har i huvudsak motsvarande storlek, utformning och syfte som den tidigare 

bryggan. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därmed att bryggan är en 

förbjuden åtgärd enligt miljöbalkens 7 kap. 15 § och att det krävs 

strandskyddsdispens för att få uppföra bryggan. 

Särskilda skäl 

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges krävs särskilda 

skäl enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c §. Även enskildas intressen ska beaktas och 

en nekad dispens får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med 

strandskyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § Miljöbalken). Sökanden har angett 

följande skäl för dispens: 

Särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken 

"Att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften". 

Enligt rättspraxis kan särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken vara 

tillämpligt i fall som gäller ersättningsbryggor. I ansökan uppges åtgärden 

uppfylla särskilt skäl 1 genom att det tidigare har funnits fyra stycken 

föråldrade bryggor totalt och att en av dessa ligger på nu aktuell plats.  
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Enligt rättspraxis ovan ska ersättningsbryggan ersätta en befintlig eller en 

nyligen avlägsnad brygga på samma plats. En förutsättning för att en sådan 

dispens ska kunna ges är också att den nya bryggan har i huvudsak 

motsvarande storlek, utformning och syfte som den tidigare bryggan. Det 

förutsätter också att ansökan om strandskyddsdispens görs inom en inte alltför 

lång tid från det att behovet av en ersättningsbrygga uppstod. Enligt lagmotiv 

och rättspraxis kan ett år tjäna som utgångspunkt (prop. 2008/09:119 s. 105 

samt Mark- och miljööverdomstolens domar M 628-05, M 5596-16). 

Miljö- och livsmedelsavdelningen har dock bedömt att den aktuella bryggan 

inte är en så kallad ersättningsbrygga som ersätter en tidigare brygga genom att 

platsen för åtgärden under lång tid inte har varit ianspråktagen av en brygga, 

och att det därför är fråga om en ny brygga på platsen. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1 

miljöbalken inte är tillämpligt i detta fall eftersom området inte redan har tagits 

i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken 

"Att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området". 

Miljö- och livsmedelsavdelningen kan konstatera att det finns vägförbindelse 

till fastigheten då den ligger på fastlandet. För att kunna nyttja fastigheten 

Udden 6:1 bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att sökanden inte kan 

anses vara i beroende av båt och att bryggan därför inte behövs för att ta sig till 

och från fastigheten. Det krävs mycket starka skäl till att det allmänna intresset 

inom strandskyddet ska stå tillbaka mot det enskilda intresset av att ha en egen 

brygga. I de fall dispens kunnat medges, har det gällt fastigheter utan 

landförbindelse och där brygga behövts för att kunna ta sig till och från 

fastigheten. Man har då även beaktat att det saknats annan möjlighet till 

båtplats på ön eller att denna har legat för långt bort. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 3 

miljöbalken inte är tillämpligt. 

Särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 4 miljöbalken 

"Att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 

inte kan genomföras utanför området". 

I ansökan uppges åtgärden uppfylla särskilt skäl 4 genom att hyra ut båtplatser 

och ha en kommande kanotuthyrning, vilket skulle vara en utvidgning av 

pågående verksamhet. Udden Sjögård bedriver andelsjordbruk med blandat 

jordbruk som markentreprenad, uppfödning av gris och får och har 

inackorderingsstall. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att uthyrning 

av båtplatser inte har någon funktion för den pågående verksamhet som drivs 

på Udden med stall och jordbruk, utan att det i så fall skulle vara frågan om en 

ny verksamhet.  
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För en eventuell kommande kanotuthyrning bedömer miljö- och 

livsmedelsavdelningen att för att bedriva en sådan typ av verksamhet är det inte 

nödvändigt med en brygga, utan verksamheten kan bedrivas från land. Miljö- 

och livsmedelsavdelningen bedömer därmed att åtgärden i ansökan inte är en 

utvidgning av pågående verksamhet som uppfyller 7 kap. 18c § särskilt skäl 4.  

Särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken 

"Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området". 

Sökanden uppger att bryggas ska användas som badbrygga för allmänheten. 

Enligt handbok för strandskydd "Strandskydd - en vägledning för planering 

och prövning" ska åtgärden för att vara ett angeläget allmänt intresse ge 

långsiktiga fördelar för samhället. Enligt handboken för strandskydd står vidare 

att det vid en allmän badplats kan finnas skäl att anlägga en badbrygga, men 

miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det i det här fallet inte är fråga 

om en sådan. Inte heller kan skäl för dispens godkännas för att till exempel 

stranden är stenig eller att botten är dyig. En dispens får ges endast om det är 

förenligt med förbudets eller föreskriftens syften, såsom att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet på lång sikt och 

att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsreglerna 

innebär att det råder stor restriktivitet att medge strandskyddsdispens, speciellt 

inom områden som är särskilt skyddsvärda. I detta fall omfattas platsen för 

åtgärden, förutom strandskydd, av riksintresse för friluftslivet och är ett utpekat 

ESKO-område. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden inte 

uppfyller det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken. 

Särskilt skäl i 7 kap. 18 c § punkt 6 miljöbalken 

"Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse". 

Enligt ansökan behövs bryggan för att tillgodose ett behov som samlingsplats 

för svenska Sjöräddningssällskapet Uppsala och Stockholm. För att uppfylla 

särskilt skäl punkt 6 ska det handla om ett mycket angeläget intresse med unik 

karaktär. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att bryggans funktion i 

första hand inte är att kunna nyttjas av svenska Sjöräddningssällskapet utan är 

av ett enskilt intresse och att åtgärden inte uppfyller det särskilda skälet i 7 kap. 

18 c § punkt 6 miljöbalken. 

Strandskyddets syften 

Strandskyddets syften är enligt 7 kap. 13 § ”att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten”. Enligt 7 kap. 26 § får dispens endast 

ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att bryggan verkar avhållande för 

allmänheten genom att vara ett fysiskt hinder i vattnet, om man till exempel 

färdas med skridskor eller båt.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer utifrån flygbilder att mellan 1958 

och 1960 syns någon form av brygga eller anordning på platsen. 2015 syns en 

rak och mindre brygga på platsen som 2018 flyttats en bit norrut. I inkommen 

komplettering med foton från tidigare fastighetsägare uppges fotona visa en 

brygga från 50-60-talet, 80-talet och ett foto med stämplat årtal -95. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer utifrån flygbilder och inkomna foton att det 

inte kan styrkas att det funnits en fungerande brygga på platsen mellan åren 

1995 och 2015. Eftersom platsen inte har haft en brygga under en lång period 

kan man därför anta att platsen förvildats och att naturen var orörd innan 

åtgärderna vidtogs. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att livsvillkor för djur- och växtliv 

kan ha påverkats på platsen av åtgärden i vatten. Bryggan ligger i Mälaren-

Skofjärden och inom ett område som har pekats ut som ett ekologiskt särskilt 

känsligt område (ESKO) i Upplands-Bro kommuns Vattenplan 2015-09-09, Kf 

§ 79. I objektdatabladet för ESKO-området i stycket "Känslighet och 

hänsynsbehov" anges att områdets växt- och djurliv är känsligt för muddring 

och annan grumlingsalstrande eller bottenstörande verksamhet.  

Djur- och växtliv kan även påverkas av bryggan genom skuggning och 

förändrade vattenrörelser, vilket kan missgynna vissa djur och växtarter. Vid en 

ansökan om att utföra en åtgärd är det sökanden som ska visa att den planerade 

åtgärden ska kunna genomföras utan att leda till en negativ påverkan på bland 

annat djur- och växtliv. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att syftena 

påverkas väsentligt av den sökta åtgärden varav dispens inte kan medges. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att enligt proportionalitetsprincipen 

i 7 kap. 25 § miljöbalken, mellan det allmänna intresset som strandskyddet ska 

skydda, och sökandens enskilda intresse av att utföra åtgärden, att 

strandskyddets allmänna intresse väger tyngre i detta fall. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 280 kr/timme enligt 

gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 268.  Avgift för 

handläggningen i detta ärende kommer att hanteras i ett eget avgiftsbeslut i 

ärendet och faktura skickas separat. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 10 (10)  
2021-04-30   

 

 

 

Barnperspektiv 

Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 

hållbar utveckling för kommande generationer där ovanstående förslag till 

beslut bidrar till att trygga kommande generationers tillgång till strandområden. 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, vilket 

ovanstående beslut bidrar till att göra. Förslaget medverkar också till arbetet 

med att nå Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.    

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 22 april 2020 

2 Komplettering, inkom den 28 augusti 2020 

3 Komplettering, inkom den 11 september 2020 

4 Foton från inspektion den 23 september 2020 

5 Flygfoton år 1958-2019 

6 Flygfoto år 2008, 2019, inkom från Länsstyrelsen den 31 oktober 2019 

7 Synpunkter på beslutsförslag, inkom den 21 april 2021 

8 Bemötande av inkomna synpunkter den 21 april 2021 

9 Information om hur du överklagar 

 

Beslut sänds till 

 Jennie Rosgård Moliner och Roger Hultman, Udden 2, 197 92 BRO 

 Bygglovsavdelningen Upplands-Bro kommun 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Uddens Sjögård AB <info@uddenssjogard.se>  
Skickat: den 28 augusti 2020 11:36 
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se> 
Kopia: Roger Hultman <roger.hultman@rohab.se> 
Ämne: Re: Ansökan om strandskyddsdispens [NAT.2020.507] 
 
Vi har dragit upp alla farliga gamla pålar som stod upp ur vattnet överallt med spikar och rep som 
hängt. Jag kan ta kontakt med förra ägarna då de vid förvärvet sa att de hade mycket foton. 
 
Vi lät några sitta kvar ett par år först för att kunna påvisa den tidigare bryggans plats men efter den 
blev påkörd drog vi upp alla av säkerhetsskäl. 
 
Då det går mycket turbåtar och det är bottenlös du så stod inte den första bryggan emot och 
järnstolparna vi första ersatte med sjönk många många meter och tog tillslut slut under ytan så dessa 
fick dras upp igen. 
 
Därefter tog vi beslutet om stabila flytbryggor av betong. Dessa ligger stabilt och är nu en 
samlingsplats för badsugna och fiskesugna barn, ungdomar och vuxna.  
 
Framförallt har Sjöräddningssällskapet haft stor nytta av vår brygga då de haft möjlighet att stanna 
till och ta en paus och ändå befinna sig centralt i distriktet. De har även haft träningar hos oss och de 
vill gärna att denna möjlighet ska fortsätta. Jag fick frågan om de kunde hjälpa till på något sätt när 
jag nämnde att vi blivit anmälda till LS.  
 
Jag vet inte hur de ska kunna hjälpa till mer än att de utrycker att det finns ett stort behov av bryggan 
och dess placering. 
 
Med vänlig hälsning, Jennie Moliner 
 
Uddens sjögård AB 
Udden 2 
19792 Bro 
070-7602230 
 
Mail: info@uddenssjogard.se 
Web: www.uddenssjogard.se 
Facebook: www.facebook.com/uddenssjogard Org nr 556940-4659 
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Från: Uddens Sjögård AB <info@uddenssjogard.se>  
Skickat: den 11 september 2020 10:46 
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se> 
Kopia: Roger Hultman <roger.hultman@rohab.se> 
Ämne: Bilder brygga Udden 1:6 
 
Hej Anna, jag har fått ta del av några historiska bilder av bryggan när det från start uppfördes. Bifogar 
förra ägarens berättelse nedan: 
 
-”De svartvita bilderna är från när vi var små på 50/60-. Det fanns även en liten ännu enklare brygga 
utanför sjöboden, på höger sida ut från stenarna, men det är väl inte aktuellt nu kanske. det har jag 
inga bilder på. 
 
På nästa omgång bilder, på 80-talet, håller vi på med reparation/ byte av stolpar. Isen och högt 
vatten på vårarna ställde till problem i bland så oftast tog vi in plankorna man gick på. 
 
Tredje omgången bilder visar en användbar brygga men på högvattenbilden har innerst plankorna 
flutit iväg.” 
 
Efter detta har bryggan renoverats och ersatts med flytbryggor och stålrör. Dessa stålrör är upptagna 
och bryggan är ersatt med dagens bryggor. 
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Med vänlig hälsning, Jennie Moliner 
 
Uddens sjögård AB 
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Udden 2 
19792 Bro 
070-7602230 
 
Mail: info@uddenssjogard.se 
Web: www.uddenssjogard.se 
Facebook: www.facebook.com/uddenssjogard 
Org nr 556940-4659 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Fotografier 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (2) 

2020-09-23 NAT.2020.507 

 

 

 
Fotografi 1.  
 

 
Fotografi 2.  
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Fotografier 
 
Datum Vårt diarienummer 

2 (2) 

2020-09-23 NAT.2020.507 

 

 

 

 
Fotografi 3.  
Fotografi 4. Brygga med servitut och bastuflotte
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Anna Davidson  
Miljöinspektör   
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
08-581 692 22  
anna.davidson@upplands-bro.se  

 2021-04-27  NAT.2020.507  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Udden 1:6 

Bemötande av inkomna synpunkter 

Bakgrund 

Kommunicering 
Kommunicering av beslutsförslaget gjordes med sökanden mellan den 30 mars 
2021 till den 13 april 2021. Kommuniceringstiden förlängdes efter önskemål 
från sökanden. Komplettering med synpunkter inkom i till miljö- och 
livsmedelsavdelningen den 21 april 2021. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
• En redogörelse för de historiska bryggor som funnits på fastigheten har 

inkommit i form av uttalanden från grannar och tidigare ägare.  

• En beskrivning av de åtgärder som har utförts på gården av nuvarande 
ägare som t.ex. sanering av skrot och djurbete för öppna landskap. 

• En beskrivning av verksamheten på fastigheten som t.ex. 
hästverksamhet, andelsjordbruk och uthyrning av boende. 

• En beskrivning av vattenverksamheten med bland annat båtuthyrning, 
bad och fiske där bryggorna ska användas. 

Bemötande av synpunkter 
• Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att även då de historiska 

redogörelserna som sökande inkommit med, kan anses indikera att en 
brygga har funnits på fastigheten tidigare, har sökande inte framfört 
bevis som styrker att det legat en brygga kontinuerligt på platsen. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen vidhåller sin bedömning att bryggan 
är att anses som en ny åtgärd. 

• Förutom strandskydd ligger åtgärden inom ett område med riksintresse 
för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. Åtgärden ligger 
även inom ett område som har pekats ut som ett ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO) i Upplands-Bro kommuns Vattenplan 2015-
09-09, Kf § 79. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga den 
allemansrättsliga tillgången till strandområden och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Som det 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (2)  
    

 
framkommit i bland annat mark- och miljööverdomstolens dom M 
7147-20, ska det vid prövning av en ansökan göras en avvägning 
mellan den enskildes intresse av att utföra åtgärden och strandskyddets 
intressen. Sökanden uppger att åtgärden behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet, dock ska strandskyddet ses i ett långsiktigt 
perspektiv och då åtgärden i ansökan ligger inom ett område med 
riksintresse för friluftslivet och inom ett område som är betydelsefullt 
för växt- och djurliv, bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att 
strandskyddets allmänna intresse väger tyngre än den enskildes intresse 
i det här fallet.  

• Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att verksamheten som 
bryggorna utgör inte är fråga om en utvidgning av den pågående 
verksamhet som drivs, såsom hästverksamhet och jordbruk, utan att det 
är frågan om en ny verksamhet. Miljö- och livsmedelsavdelningen 
bedömer att åtgärden i ansökan inte uppfyller 7 kap. 18c § särskilt skäl 
4.  

• Inkomna synpunkter innebär ingen ändring av miljö- och 
livsmedelsavdelningen förslag till beslut. 
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INFORMATION 1 (1)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt att ange vilket
beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets diarienummer (dnr). Ange
också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga de
handlingar som du anser ger stöd för din uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till Bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.
Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om Bygg- och miljönämnden inte
själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på miljö- livsmedelsavdelningen på tel. 08-581 690 00.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kent Olsson 

Alkoholhandläggare  

Miljöavdelningen 

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2021-04-30     

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2021.390 Kontrollplan 2021-2023 Alkohol 
och tobak 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta kontrollplanen 2021 - 2023 gällande 

nämndens kontrollansvar enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter samt kontroll av receptfria läkemedel. 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 

Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 

senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

Kontrollplanen gäller Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande 

produkter (LTLP 2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (2009:730). Kontrollplanen omfattar försäljning av alkoholhaltiga 

drycker, samt alkoholservering, där även folkölsförsäljning och 

folkölsservering ingår. Kontrollplanen omfattar också försäljning av 

tobaksvaror och liknande produkter, både i butik och automater samt 

försäljning av receptfria läkemedel. 

Enligt alkohollagen 9 kap § 2 ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska 

ges till länsstyrelsen.   

Beslutsunderlag 

 Förslag på kontrollplan 2021 - 2023 alkohol och tobak 

 Tjänsteskrivelse daterat den 30 april 2021  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-30    

 

 

 

Ärendet 

Kontrollplanen gäller Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande 

produkter (LTLP 2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (2009:730). Kontrollplanen omfattar försäljning av alkoholhaltiga 

drycker, samt alkoholservering, där även folkölsförsäljning och 

folkölsservering ingår. Kontrollplanen omfattar också försäljning av 

tobaksvaror och liknande produkter, både i butik och automater samt 

försäljning av receptfria läkemedel. 

Enligt alkohollagen 9 kap § 2 ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska 

ges till länsstyrelsen.  

Kontroll av serveringstillstånd 

I Upplands-Bro kommun finns 20 serveringstillstånd där 18 är till allmänheten 

och 2 är för slutna sällskap. Det har under de senaste åren legat stabilt på denna 

nivå, men med nya bostadsområden som t.ex. trädgårdsstaden så kommer 

antalet serveringstillstånd sakta öka. Under 2020 var det bara ett nytt 

permanent serveringstillstånd som beviljades. Det skedde dock tre ägarbyten 

där organisationsnumret var intakt. 13 kontroller genomfördes, men under 

2020 stängdes några verksamheter helt så det blev omöjligt att bedriva kontroll 

på alla ställen. 

Inre tillsyn gjordes i början på 2020 och kan också ses som en kontroll. Inre 

tillsyn kan sammanfattas som att tillståndshavarens organisation och ekonomi 

granskas genom kontakter med andra myndigheter och genom kontroll av 

bland annat kreditupplysningar, bokföring, restaurangrapporter och 

årsredovisningar. Personlig vandel kontrolleras via remiss till polisen. 

Kontroll av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel  

I Upplands-Bro kommun finns 20 tobaksförsäljningstillstånd. 14 har anmält 

försäljning av folköl och 10 har anmält receptfria läkemedel. Det har under de 

senaste åren legat stabilt på denna nivå. 

Nya tobakslagen kom 2019, men nya tobaksförsäljningstillstånd utfärdades inte 

förens under våren 2020. En taxeförändring i KF och en ny 

delegationsordningen var en nödvändig förändring som försenade utfärdandet 

av tillstånden. Inga dokumenterade kontroller gjordes under 2020, men 

dialogen med företagen var ovärderlig. Ett av problemen var att företagen 

skulle själva fylla i en remiss till Skatteverket och på så sett inhämta sina egna 

uppgifter som sen skickas till kommunen. I alkohollagen processer sköter 

alkoholhandläggare all remisshantering själv. Problemen med processen att 

söka nytt tobaksförsäljningstillstånd skapade frågor och diskussioner. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-30    

 

 

 

Bedömning av kontrollbehov 

En resursinventering har tagits fram under 2020 i samband med att 

kontrollplanen för livsmedelslagen beslutades. I kontrollplanen för livsmedel 

räknas det också fram resursbehov för alkohollagen. Vi är en liten kommun där 

vi inte har fulltaliga tjänster för varje funktion så kontrollplanerna går hand i 

hand. Efter uträkning kom inventeringen fram till att 0,8 årsanställda ska täcka 

behovet av kontroll av alla lagstiftningar i denna kontrollplan. 

Vill tillägga att vi är väldigt sårbara när det gäller kontrollen i stort. Prioritering 

läggs på ansökningar, anmälningar och klagomål. Vid minsta resursbrist i form 

av personalbrist så prioriteras kontrollen bort och kontrollbesöken minskar. Det 

betyder dock inte att vi har oseriösa företagare. 

Barnperspektiv 

Kontroll över servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter 

och receptfria läkemedel bidrar till att begränsa tillgängligheten till droger. Ett 

väl utfört kontrollarbete tar därför tillvara på barns och ungas rättigheter.   

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonny Hellman   

Miljö- och livsmedelschef  Kent Olsson 

 Alkoholhandläggare  

 

 

Bilagor 

1. Förslag på kontrollplan 2021 - 2023 alkohol och tobak 

2. Hur man överklagar 

  

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholms Län 

Kontrollplanen laddas upp i länsstyrelsens system med kod 1290-2021: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/vara-tjanster/komplettering-

eller-yttrande-i-arende.html 
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BESVÄRSHÄNVISNING  

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
  

  
    
 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ha 
inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet. 
Om bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har 
begärt så skickas skrivelsen vidare till länsstyrelsen i Stockholms län.  

− Skriv vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och 
ärendets diarienummer (dnr). 

− Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill 
ha.  

− Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din uppfattning, även 
sådana uppgifter som du anser har betydelse för ärendet men som du 
inte tidigare sänt in. 

− Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande och uppge 
organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer samt 
i förekommande fall e-postadress. Om du anlitar ombud kan istället 
ombudet underteckna skrivelsen. 

 
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress: 
 

Upplands-Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

196 81 KUNGSÄNGEN 
 
Om något är oklart så kan du kontakta handläggaren i ärendet eller någon på 
samhällsbyggnadskontoret på telefonnummer 08-581 690 00. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kent Olsson 

Alkoholhandläggare 

Miljöavdelningen 

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2021-04-30     

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2021.385, Länsstyrelsens tillsyn av 
Upplands-Bro kommuns tillstånd- och 
tillsynsarbete med alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar godta de förbättringar som miljö- och 

livsmedelsavdelningen planerar arbeta fram för att avhjälpa bristerna i 

länsstyrelsens kritik. 

1. Processkartor arbetas fram där det framgår vilka processteg som ska 

med i ett tillståndsärende (checklista). Även en hjälpreda för 

bedömningar i varje processteg ska tas fram (förklaringar). 

2. Mallarna i ärendehanteringssystemet uppdateras så besvärshänvisningar 

alltid finns med så företagen kan överklaga alla beslut. 

3. Remissmallar uppdateras där Kronofogden inkluderas. 

4. Mallar för tobakskontroller uppdateras. 

5. Mottagningsbevis skall alltid skickas i ärenden när ärenden är 

kompletta. 

6. Bedömningar av PBI och sidoföretag tydliggörs. 

7. Villkoren i en tjänsteskrivelse ska stämma överens med villkoren i 

tillståndsbeviset. 

8. Tydligare anteckna i ärenden när man gör bedömningar. 

9. Kontrollera egenkontrollprogram mer noggrannt. 

10. Tydligare skriva när tobakstillstånden börjar gälla.  

Sammanfattning 

För att avhjälpa de brister som länsstyrelsen riktar kommer Bygg- och 

miljönämndens Miljö- och livsmedelsavdelning arbeta fram checklistor, nya 

mallar och hjälpredor för att inte glömma bort något steg och att ärenden ska 

bli tydligare i vad man bedömt.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 30 april 2021 

 Länsstyrelsens beslut, 26 mars 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-30 BMN 21/0007 

 

 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har fått ett beslut från Länsstyrelsen där de riktar 

allvarlig kritik mot kommunens tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt både 

alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen kommer arbeta fram checklistor, nya mallar 

och hjälpredor för att inte glömma bort något steg och att ärenden ska bli 

tydligare i vad man bedömt. Flera punkter kommer tas fram och tydliggöras. 

 Processkartor arbetas fram där det framgår vilka processteg som ska 

med i ett tillståndsärende (checklista). Även en hjälpreda för 

bedömningar i varje processteg ska tas fram (förklaringar). 

 Mallarna i ärendehanteringssystemet uppdateras så besvärshänvisningar 

alltid finns med så företagen kan överklaga alla beslut. 

 Remissmallar uppdateras där Kronofogden inkluderas. 

 Mallar för tobakskontroller uppdateras. 

 Mottagningsbevis skall alltid skickas i ATL-ärenden när ärenden är 

komplett. 

 Bedömningar av PBI och sidoföretag tydliggörs. 

 Villkoren i en tjänsteskrivelse ska stämma överens med villkoren i 

tillståndsbeviset. 

 Tydligare anteckna i ärenden när man gör bedömningar. 

 Kontrollera egenkontrollprogram mer noggrant. 

 Tydligare skriva när tobakstillstånden början gälla.  

Barnperspektiv 

Detta ärende anses inte ha någon direkt påverkan på barn. 

   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonny Hellman  

Miljö- och livsmedelschef Kent Olsson 

 Alkoholhandläggare 

 

 

 

Bilagor 

1. Länsstyrelsens beslut, 26 mars 2021 

Beslut sänds till 

 Beslutet behöver ej sändas  
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Enheten för social utveckling
Moa Karlsson

Upplands-Bro Kommun
Bygg- och miljönämnden

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
Upplands-Bro kommun, 19 november, 2020
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att rikta allvarlig kritik mot Upplands-Bro kommun då 
Länsstyrelsen uppmärksammat flertalet allvarliga brister i kommunens tillstånd- 
och tillsynsverksamhet enligt både alkohollag och lag om tobak och liknande 
produkter. 
Brister som uppmärksammats vid tillsynen är:

 Ingen tillsynsplan inom alkoholområdet har upprättats.

 Det finns brister i den ekonomiska och personliga lämplighetsprövningen 
både avseende serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobaksvaror.

 Pausserveringstillstånd har beviljats trots att kriterierna för pausservering 
inte är uppfyllda. 

 I ett ärende avseende alkoholservering framkommer inte på ett tydligt sätt 
om vad kommunen har fattat beslut om då kommunen i beslutet hänvisar 
till ansökan, vilken inte stämmer överens med en tjänsteanteckning i 
samma ärende. 

 Tillståndsbevis saknas i ett ärende.

 Det finns villkor i ett tillståndsbevis som kommunen inte har fattat beslut 
om och den sökande har därmed inte getts möjlighet att överklaga dessa.  

 Tillstånd har beviljats om att servera alkohol på annan yta på ett 
serveringsställe än på serveringsytan. 

 Besvärshänvisning har inte skickats då beslut delvis har gått den sökande 
emot. 

 Tillsynsfrekvens är för låg, både inom alkoholområdet och tobaksområdet.

 Besök på försäljningsställen för tobak har inte dokumenterats. 

 Mottagningsbevis har inte skickats till den sökande när en fullständig 
ansökan har inkommit. 

 Ansökningar har beviljats trots brister i inkomna egenkontrollprogram. 
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Länsstyrelsen har även uppmärksammat följande förbättringsområde:

 På besluten avseende försäljningstillstånd för tobak framgår inte från när 
besluten gäller. 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen åtgärdar påtalade brister och avslutar 
härmed ärendet.

Bakgrund till tillsynen
Med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 2 § lag om tobak och 
liknande produkter (LTLP) har Länsstyrelsen enligt tillsynsplan genomfört tillsyn 
i Upplands-Bro kommun.

Länsstyrelsens handläggning 
Tillsynen genomfördes av Länsstyrelsens tillsynshandläggare Moa Karlsson och 
David Engstrand. Vid ett videomöte deltog kommunens handläggare Kent Olsson 
och Kari Kaukola. Med vid mötet var även miljö- och livsmedelschef Jonny 
Hellman. 
Innan tillsynen hade Länsstyrelsen skickat ut en enkät som besvarats av 
handläggarna. Inför videomötet granskades ett antal ärenden om 
försäljningstillstånd för tobak och serveringstillstånd för alkohol. Därefter fördes 
diskussioner med handläggarna utifrån de svar som lämnats i enkäten och de 
iakttagelser som gjorts vid aktgranskningen. 
Frågeformuläret, övriga dokument, aktgranskningen samt intervjun ligger till 
grund för detta beslut. 
Handläggarna har fått ta del av redovisningen av tillsynen innan beslutet fattats 
och haft möjlighet att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Redovisning av tillsynen
Organisation 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för samtliga delar som ankommer på kommunen 
enligt alkohollagen (AL) samt lag om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Handläggarnas arbetssituation
Två handläggare arbetar med tillstånd och tillsyn enligt AL och LTLP. Den ena 
handläggaren har huvudansvaret och den andra finns mer som stöd vid 
komplicerade ärenden och vid tillsyn. 

Tillsynsplan och övergripande styrdokument
Kommunen har vid tillsynstillfället ingen aktuell tillsynsplan avseende alkohol eller 
tobak. Tidigare har denna tillsyn tagits upp i livsmedelskontrollplanen. 
Handläggaren uppger att en tillsynsplan för alkohol, tobak och läkemedel ska 
beslutas av nämnden i januari 2021. Efter tillsynsplanen beslutats ska riktlinjerna 
uppdateras, först de avseende alkohol och sedan de avseende tobak. När riktlinjerna 
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är uppdaterade ska en översyn genomföras av alla rutiner. De ska omarbetas till en 
handbok för livsmedelskontroll, tillsyn enligt alkohollagen och tobakstillsyn, m.m.

Tillståndsprövning serveringstillstånd
Vid tidpunkten för Länsstyrelsens tillsyn fanns det 19 stadigvarande serverings-
tillstånd till allmänheten och två stadigvarande serveringstillstånd till slutna 
sällskap.

Länsstyrelsens aktgranskning av tillståndsprövningen
Länsstyrelsen har granskat fyra akter. Ett ärende avsåg stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, ett avsåg tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, ett avsåg tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och ett ärende 
var ett tillsynsärende som renderade i en erinran. 
Kommunen har inte skickat mottagningsbevis den sökande när en fullständig 
ansökan inkommit. 
Enligt finansieringsplanen i ärendet som avsåg stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten var den egna insatsen 990 000 kr. Kommunen har inte utrett varifrån 
dessa pengar kommer. En bolagsman redovisar inga inkomster, hur denne har 
försörjt sig har inte utretts. Om bolaget eller någon av bolagsmännen har skulder 
hos Kronofogden har inte kontrollerats genom remiss. I tillståndsbeviset finns 
villkor som saknas i beslutet.
I ärendet som avsåg tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten har kommunen 
beviljat pausservering vid modevisning och föreläsning i en butikslokal. Beslutet är 
förknippat med villkor om bland annat brandskydd.
Beslutet i ärendet avseende tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap saknar 
information om bland annat typ av alkoholdryck och serveringstid. I beslutet 
hänvisas istället till ansökan. Av ansökan framgår att sökanden vill servera samtliga 
typer av alkohol, men det finns en tjänsteanteckning där det framgår att endast öl, 
vin och cider får serveras, ingen spritdryck. Det framkommer i samma 
tjänsteanteckning att "det blir väldigt komplicerat att inte kunna ta med sig glaset 
ut från sporthallen när man ska besöka WC. Tillståndet öppnas upp till att även 
inkludera vissa sidodelar och en bit bort i gången mot köksdelen, där det också finns 
WC." Det finns inget tillståndsbevis i detta ärende. 
I ärendet som avsåg utökad serveringstid har tillståndshavaren ansökt om utökad 
serveringstid på uteservering och söker om serveringstid 11-23 mellan 2020-04-01 
till 2020-10-31. Beslutet medger utökad serveringstid på prov till 2020-09-30. Inget 
delavslag har meddelats. Tillståndshavaren har till kommunen lämnat in en kopia 
på ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, denna gäller dock för bolaget som har 
uteserveringen bredvid. Av beslutet framgår att det gäller för två olika bolag.

Tillsyn inom alkoholområdet
2018 genomfördes yttre tillsyn hos 11 tillståndshavare, för 2019 var det 7 
tillståndshavare som fick tillsynsbesök. 2020 kommer 13 tillsynsbesök ha 
genomförts. Kommunens plan är att alla ska få tillsynsbesök varje år. Inre tillsyn 
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genomförs genom att kommunen har bevakning på tillståndshavarna i en 
kreditupplysnings-tjänst. 

Ansvarsfull alkoholservering
Kommunen arbetar inte med metoden ansvarsfull alkoholservering.

Tillståndsprövning tobakstillstånd
Vid tidpunkten för Länsstyrelsens tillsyn fanns det 20 försäljningstillstånd för 
detaljhandel, ett för distanshandel och ett tillstånd för partihandel.

Länsstyrelsens aktgranskning av tillståndsprövningen
Länsstyrelsen granskade 10 slumpvis valda tillståndsärenden som handlagts enligt 
LTLP.
I de flesta granskade akterna har inte mottagningsbevis skickats till sökanden när 
ansökan är komplett. Det framgår inte av besluten från när de gäller. Kommunen 
skickar ej remiss till Kronofogden för att kontrollera att sökanden inte har skulder. 
Närstående bolag kontrolleras inte. Egenkontrollprogrammen (EKP) har brister i 
flera av ärendena. I vissa fall är det centralt framtagna EKP, som inte är anpassade 
efter den specifika butiken och inte heller underskrivet. Kommunen erbjuder en 
mall för EKP. Denna mall hänvisar till LTLP, men har information som återfanns i 
gamla tobakslagen och som var aktuell före 20 maj 2016. Det står även om anmälan 
om försäljning av tobak, trots att det sedan 1 juli 2019 krävs en ansökan om 
tillstånd. I mallen refereras till föreskrifter från Statens Folkhälsoinstitut (FHI), som 
slogs samman med Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen och bildade 
Folkhälsomyndigheten i januari 2014. 
I ett ärende har remiss skickats till Polismyndigheten avseende tre personer, medan 
endast avseende två personer i remissen till Skatteverket. I bolaget finns en ledamot 
och två suppleanter. Det framgår inte av akten vilka som bedöms vara personer med 
betydande inflytande (PBI) och ingen motivering till varför exempelvis 
suppleanterna lämplighetsprövats genom remiss till Polismyndigheten. Av beslutet 
framgår att ledamoten är engagerad i två andra bolag. Dessa två bolag har inte 
kontrollerats. Närstående bolag kontrolleras endast om de verkar i samma bransch. 
Det framgår inte av utredningen att någon kontroll gjorts av bolaget, det saknas 
bland annat registreringsbevis och aktiebok.
I ett ärende har remiss till Skatteverket endast skickats avseende bolaget, remiss har 
inte skickats avseende PBI:er. I ett annat ärende verkar ingen utredning eller 
kontroll genomförts av sökandebolaget, det saknas registreringsbevis, aktiebok och 
andra dokument som kan behövas för att kontrollera bolaget. I samma ärende har 
arbetstagarrepresentanterna bedömts vara PBI:er och lämplighetsprövats genom 
remiss till Polismyndigheten och Skatteverket.
Finansiering av köp av verksamhet har inte utretts i det enda ärende där ett köp 
genomförts i närtid. Det saknas handlingar som styrker köpet och hur finansieringen 
gått till. 
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Det framgår av tjänsteskrivelsen i ett ärende att en person bedöms vara PBI, men 
två personer har lämplighetsprövats genom remiss till Polismyndigheten och 
Skatteverket. 
Kommunen har inte gjort fullständiga utredningar av PBI:ers inkomster. I ett av 
ärendena har kommunen inte utrett hur personen försörjt sig efter att remissvar från 
Skatteverket visat på mycket låga inkomster. I det senare ärendet saknas EKP, 
handläggaren uppger att det har inkommit senare men att det inte ligger i akten.

Tillsyn inom tobaksområdet
2018 genomfördes 3 tillsynsbesök, 2019 genomfördes ingen tillsyn. Under 2019 
hade handläggarna mycket kontakt med butikerna, mest via telefon, men även vissa 
besök. Enligt enkätsvaren som kommunen skickat till Länsstyrelsen innan tillsynen 
har två tillsynsbesök genomförts under 2020. Vid intervjun uppger handläggarna 
att de bedömer att de besökt nästan samtliga butiker under 2020. De har då 
kontrollerat tobaken men inte dokumenterat dessa besök. Om brister noterats hade 
tillsynsärende startats. Inget tillsynsärende har startats de senaste åren. 

Kontrollköp
Kommunen genomförde 18 kontrollköp av tobak under 2018. Inget kontrollköp har 
genomförts under 2019 eller 2020. De använder sig av sommarjobbande ungdomar 
för detta. 

Länsstyrelsens bedömning

Tillsynsplan
Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollag ska kommunen upprätta en tillsynsplan 
som ska ges in till länsstyrelsen. Vid Länsstyrelsens tillsynsbesök framkom att 
kommunen inte har upprättat någon tillsynsplan, vilket Länsstyrelsen bedömer är 
en brist. 

Personlig och ekonomisk prövning
Av 8 kap. 12 § alkohollagen framgår att serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
denna lag. Av prop. 1994/95:89 s. 63 framgår att prövningen av den personliga 
vandeln omfattar i princip två delar. Den ena avser ekonomisk skötsamhet och den 
andra eventuell tidigare brottslig belastning. När det gäller uppgifter om tidigare 
ekonomisk skötsamhet är kravet att sökande skall ha fullgjort sina skyldigheter mot 
det allmänna. Kronofogdemyndigheten och Skattemyndigheten är skyldiga att 
lämna ut de uppgifter som tillståndsmyndigheten behöver för sin prövning. 
Servering av alkoholdrycker är en ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan 
servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. När det 
gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas mot den eller de 
fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen i egenskap av t.ex. 
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verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelaägare eller aktieägare med 
betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk intressent bakom en rörelse kan 
komma att innefattas i prövningen (Prop. 1994/95:89 s. 102). 
Ekonomisk skötsamhet i allmänhet är en god indikation på att sökanden kan 
förväntas leva upp till lagens krav på tillståndshavare. Förutsättningar hos sökanden 
att kunna hålla en ordnad bokföring måste ges samma tyngd i prövningen som bl. a 
branschkunnande. När en sökande har dömts för ett brott måste det förflyta en 
ganska lång tid innan tillstånd kan komma i fråga. Motsvarande gäller tillstånd för 
en sökande som varit inblandad i konkurs. Det är i detta sammanhang av mindre 
betydelse om konkursen inträffat i serveringsrörelse eller i annan 
näringsverksamhet. Misstanke om ekonomiska oegentligheter eller brottslig 
verksamhet bör också kunna leda till att tillstånd vägras. Det ankommer på 
sökanden att förete den utredning som behövs för att ändra en sådan bedömning. 
Det är därför av särskild vikt att avslag på ansökningar, helt eller delvis, motiveras 
noga. Om sökanden är en juridisk person skall, som nämnts, också de fysiska 
personerna som har det bestämmande inflytandet uppfylla lämplighetskravet (Prop. 
1994/95:89 s. 103). 
Detsamma gäller i lag om tobak och liknande produkter där det framgår av 5 kap. 
2 § att ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är 
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i denna lag. 
Av prop. 2017/18:156 s. 63 framgår att lämplighetsprövningen för tobakstillstånd 
bör i allt väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om 
serveringstillstånd. Prövningen bör sålunda avse dels sökandes s.k. vandel – i 
huvudsak ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig 
belastning, dels sökandens ekonomiska förhållanden i övrigt. 
Vidare framgår av prop. 2017/18:156 s. 63 att i ansökningsärenden som rör ett nytt 
företag eller ny företagare kan det vara befogat att den sökande visar en 
finansieringsplan, varav framgår varifrån kapitalet kommer, för att motverka 
tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel. Det kan 
också vara motiverat att kontrollera att sökanden inte är ekonomisk beroende av 
någon som är olämplig att bedriva tobaksförsäljning eller underkastad sådana 
ekonomiska åtaganden som väsentligt begränsar sökandes möjlighet att bestämma 
över försäljningsställets drift. 
I ärendet som avsåg stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten fanns brister 
i den ekonomiska granskningen då kommunen inte har utrett varifrån den sökandes 
egen insats på 990 000 kr kommer ifrån. En bolagsman redovisar inga inkomster, 
hur denne har försörjt sig har inte utretts av kommunen. Om bolaget eller någon av 
bolagsmännen har skulder hos Kronofogden har inte kontrollerats genom remiss. 
Kommunen har inte heller skickat remiss till Kronofogden, för att kontrollera om 
den sökanden har några skulder, i de granskade ärenden som avser 
försäljningstillstånd för tobaksvaror. Kommunen har inte heller kontrollerat 
närstående bolag. I ett ärende som avser tobaksförsäljning har kommunen skickat 
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remiss till Skatteverket för att kontrollera bolaget, men ingen remiss har skickats 
avseende de fysiska personer som står bakom bolaget. I två ärenden saknas 
utredning av det sökande bolaget helt, liksom kontroll av närstående bolag. Det 
saknas dokument såsom registreringsbevis, aktiebok m.m. för att kunna kontrollera 
bolagen. I ett ärende har arbetstagarrepresentanter bedömts vara personer med 
betydande inflytande och därmed lämplighetsprövats genom remiss till 
Polismyndigheten och Skatteverket istället för de fysiska personer som är ansvariga 
för bolaget. 
I ett ärende har remiss skickats till Polismyndigheten avseende tre personer, men 
remiss till Skatteverket endast avseende två personer. Det saknas kommunens 
bedömning om vem eller vilka som är PBI i bolaget. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det är av yttersta vikt, vilket även framgår av 
både alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter samt förarbetena till 
de båda lagstiftningarna, att kommunen gör utredning av både den ekonomiska och 
personliga lämpligheten vid ansökningar om tillstånd. Vid dessa prövningar krävs 
att kommunen utreder och gör bedömning av vem eller vilka som är PBI, 
kontrollerar finansiering av verksamheter, samt eventuella närstående bolag, genom 
att skicka remiss till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt 
Polismyndigheten, både när det gäller bolagen och fysiska personerna bakom 
bolagen. Då ovan saknas i flera av de granskande ärendena gör Länsstyrelsen 
bedömningen att kommunen har brustit i den ekonomiska och personliga 
lämplighetsprövningen i flera ärenden, både som gäller beslut om 
serveringstillstånd och beslut om försäljningstillstånd av tobaksvaror. 

Pausservering
Enligt 8 kap. 15 § fjärde stycket alkohollag får tillstånd för servering av starköl, 
vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 
föreställning eller konsert meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte 
heller krav på matservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 §. Lag (2012:205). 
Av prop. 1994/95:89 s. 69 framgår att det tidigare har varit förbjudet i Sverige att 
servera alkoholdryck i pausen till publik på teatrar och konserthus då 
alkoholdrycker inte får serveras utan att lagad mat samtidigt erhålls. Möjligheten 
att servera alkoholdryck under paus i foajéer till teater eller konsertlokal har 
således varit möjligt sedan alkohollagen trädde i kraft redan 1995. Av 
Länsstyrelsens granskning framkom dock att kommunen beviljat pausservering 
vid modevisning och föreläsning i en butikslokal och inte i foajé till teater eller 
konsertlokal. Länsstyrelsen bedömer att kommunen har beviljat tillstånd om 
pausservering som inte är förenligt med alkohollagen, vilket är en brist. 

Uppgifter i beslut
Av 31 § förvaltningslag (2017:900) ska det för varje skriftligt beslut finnas en 
handling som visar
   1. dagen för beslutet,
   2. vad beslutet innehåller,



              om tobak och liknande produkter  - BMN 21/0007-5 ALL.2021.385, Länsstyrelsens tillsyn av Upplands-Bro kommuns tillstånd- och tillsynsarbete med alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter  : Lansstyrelsensbeslut20210326_483566

Beslut
 

8 (11)

Datum
2021-03-26
 

Beteckning
705-4303-2020
 

   3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
   4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
   5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att 
delta i avgörandet.

Vid Länsstyrelsens aktgranskning uppmärksammades beslut som saknar 
information om bland annat typ av alkoholdryck och serveringstid. I beslutet 
hänvisas istället till ansökan. Av ansökan framgår att den sökande vill servera 
samtliga typer av alkoholdrycker, men i akten finns en tjänsteanteckning där det 
framgår att endast öl, vin och cider får serveras. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att kommunens beslut inte uppfyller kravet i punkt 2 ovan om vad ett beslut ska 
innehålla. Detta medför att det blir svårt både för tillståndshavaren och för andra 
tillsynsmyndigheter att på ett lätt sätt förstå vad kommunen egentligen har fattat 
beslut om. 

I samma ärende som ovan saknas tillståndsbevis. Enligt 9 kap. 7 § andra stycket 
alkohollag ska en kommun utfärda bevis om tillstånd som kommunen har 
meddelat. Utformningen av tillståndsbevis framgår av Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6).  
Länsstyrelsen bedömer att detta är en brist att inget tillståndsbevis har utfärdats. 

Enligt prop. 2009/10:125 s. 166 har en myndighet som på ansökan meddelar ett 
för sökanden positivt beslut, utan författningsstöd, enligt allmänna 
förvaltningsrättsliga principer rätt att till sitt beslut foga olika slags villkor. I ett 
ärende har kommunen skrivit in villkor i tillståndsbeviset, dessa villkor finns dock 
inte i beslutet om tillstånd som kommunen har fattat. Då villkor anses vara en 
inskränkning i tillstånd som meddelas kan villkoret överklagas eftersom beslutet 
anses gått sökande delvis emot. Kommunen ska därför motivera villkor och skicka 
med en besvärshänvisning enligt 32 och 33 §§ andra stycket förvaltningslagen. I 
och med att dessa villkor inte finns i beslutet, har den sökande inte heller haft 
möjlighet att överklaga dessa villkor. Länsstyrelsen anser att kommunen har 
brustit både vad gäller att meddelade villkor inte finns med i beslutet och att den 
sökande inte haft möjlighet att överklaga dessa.  

Avgränsad serveringsyta
Av prop. 1994/95:89 s. 65 framgår att med serveringsställe avses alla lokaler som 
används för rörelsen, medan begreppen serveringslokal eller serveringsutrymme 
avser den del av serveringsstället där alkoholservering är tillåten. 
Serveringslokaler/utrymmen skall anges i tillståndsbeviset. I serveringstillståndet 
anges var alkoholdrycker får serveras och inom vilka serveringstider. Enligt 8 
kap. 14 § alkohollag ska ett serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. I ett ärende har kommunen i en 
tjänsteanteckning skrivit ”att det blir väldigt komplicerat att inte kunna ta med sig 
glaset ut från sporthallen när man besöker WC. Tillståndet öppnas upp till att även 
inkludera vissa sidodelar och en bit bort i gången mot köksdelen, där det också 
finns WC”. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen har brustit vid sin 
tillståndsgivning när de har gett tillstånd att servera alkoholdrycker på andra ytor 
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på serveringsstället än på serveringsställets serveringslokal/utrymme. Att servera 
alkohol är en ansvarsfull uppgift och det är viktigt att serveringsytor är 
överlickbara, för att minska risken att servering sker till minderåriga samt 
märkbart påverkade gäster. 

Besvärshänvisning
Enligt 33 § förvaltningslag ska en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende 
så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i 
beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det 
går till. Myndigheten ska samtidigt upplysa parten om avvikande meningar som 
har antecknats enligt 30 § eller enligt särskilda bestämmelser i någon annan 
författning. En underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om 
vilka krav som ställs på överklagandets form och innehåll och vad som gäller i 
fråga om ingivande och överklagandetid.

Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock 
alltid vara skriftlig om en part begär det. Underrättelse får ske genom delgivning.

Enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller stadigvarande serveringstillstånd tills vidare. 
Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets 
giltighet till en viss tid. Av handlingarna i ett av ärendena framkommer att den 
sökande har ansökt om utökad serveringstid, 11.00 till 23.00, mellan 2020-04-01 
och 2020-10-31. Kommunen har dock beslutat om att den utökade serveringstiden 
ska beviljas på prov fram till den 2020-09-30. Kommunen har således fattat beslut 
om delavslag av ansökan. Någon besvärshänvisning har dock inte meddelats den 
sökande. Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en brist i kommunens 
hantering av beslutsfattande som delvis går den sökande emot då ingen 
besvärshänvisning har skickats till den sökande. 

Ett serveringsställe – ett beslut
I samma ärende som ovan har den sökande skickat in en kopia på ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen, denna gäller dock för bolaget som har 
uteserveringen bredvid. Av beslutet framgår att det gäller för två olika bolag. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det är viktigt att varje serveringsställe har ett 
eget beslut och ett eget tillståndsbevis, då beslut om serveringstillstånd och 
tillståndsbevis ska vara knutet till ett specifik serveringsställe.  

Tillsynsfrekvens på serveringsställen
I kommunen fanns det vid tillsynstillfället 19 stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och två stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. Enligt 
kommunen har 13 tillsynsbesök genomförts under 2020. Enligt proposition 
2000/01:20 s. 64 bör alla tillståndshavare kontrolleras minst en gång per år, och 
de restauranger som främst vänder sig till en ungdomlig publik bör kontrolleras 
mer frekvent. Länsstyrelsen gör därmed bedömningen att kommunen behöver öka 
sin tillsynsfrekvens samt upprätta en tillsynsplan för sin tillsynsverksamhet. 
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Enligt kommunen fanns det 20 försäljningstillstånd för tobaksvaror för 
detaljhandel, ett för distanshandel och ett för partihandel. Enligt kommunens 
enkätsvar har dock enbart två tillsynsbesök under 2020 genomförts. Vid 
intervjutillfället framkommer att kommunen har besökt nästan samtliga butiker 
under 2020, detta har dock inte dokumenterats. Enligt 27 § förvaltningslag 
(2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en 
handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i 
ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att även om inte ett tillsynsbesök vid tillfället 
föranleder ett beslut om åtgärd, är det viktigt att tillsynen dokumenteras. 

Mottagningsbevis
Enligt 4 kap. 2 § förordning om tobak och liknande produkter (2019:223) samt 5 § 
alkoholförordning (2010:1636) ska kommunen skicka ett mottagningsbevis till 
den sökande när en fullständig ansökan har inkommit. Kommunen har inte gjort 
någon bedömning när de ansett en ansökan vara komplett och i samband med det 
skickat ett mottagningsbevis till sökanden. Länsstyrelsen anser att detta är en brist 
och att kommunen behöver ta fram en rutin för sin bedömning när de anser en 
ansökan vara komplett och i samband med det skicka ett mottagningsbevis till den 
sökande.

Innehåll i beslut
Av Folkhälsomyndighetens Vägledning gällande tillståndsbeslut för tobaksvaror 
som kommunen ska skicka in till Folkhälsomyndigheten, framgår att det bör 
framgå i beslutet från när beslutet gäller. Det framgår inte av kommunens beslut 
från när de gäller, vilket kommunen i fortsättningen bör lägga till. 

Egenkontrollprogram

Enligt 5 kap. 6 § LTLP ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av 
tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll 
(egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Av 5 kap. 7 § samma lag framgår att 
till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska 
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens 
prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas.

Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive 
Folkhälsomyndigheten.

Av prop. 2017/18:156 s. 65 framgår att egenkontrollprogram ska fogas till 
ansökan och utgöra en nödvändig del av underlaget för beslut i tillståndsfrågan. 
En ansökan bör följaktligen kunna avslås såväl på den grund att 
egenkontrollprogram saknas som att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt. 
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Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning 
av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (HSLF-FS 
2019:20) framgår vilka krav som ställs på utformningen av egenkontrollprogram. 

Vid Länsstyrelsens tillsyn framkom att egenkontrollprogrammen har brister i flera 
ärenden. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen behöver se över sina 
rutiner och begära komplettering av sökanden i de ärenden då ett 
egenkontrollprogram inkommer i samband med ansökan som inte är anpassat till 
verksamheten, inte underskrivet, är inaktuellt och hänvisar till fel lagrum och/eller 
föreskrifter etc. Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen tillhandhåller 
en mall för egenkontrollprogram till sökande, men det är då av yttersta vikt att 
denna mall är aktuell och inte, som nu, hänvisar till information som fanns i den 
gamla tobakslagen innan 1 juli 2019. 

Sammanvägd bedömning
Länsstyrelsen gör den sammanvägda bedömningen att de brister som 
Länsstyrelsen uppmärksammat i sin tillsyn är så omfattande och allvarliga att 
Länsstyrelsen beslutar att rikta allvarlig kritik mot kommunen. 

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta beslut har fattats av enhetschef Janna Öhd med tillsynshandläggare Moa 
Karlsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
tillsynshandläggare David Engstrand och Annette Ludvigsson deltagit. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia: 
Folkhälsomyndigheten
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ATL.2021.37, Ansökan om permanent tillstånd 
för servering av alkoholdrycker till allmänheten 
för Compass Group AB (Mr Gardets restaurang 
på I1 i Kungsängen). 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan om permanent tillstånd 

för servering av alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 

för Compass Group AB org.nr. 556258-1461. Beslutet gäller från 1 juni 2021.  

Sammanfattning 

Compass Group AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med ansökan 

om att erhålla permanent serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten 

enligt alkohollagen. Compass Group AB har meddelat att de tänkt starta 1 juni 

2021 och beslutet skall därför gälla från det datumet. Ansökan avser 

serveringstider mellan 11.00 – 01.00 alla dagar i veckan samt servering av 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen och 

tillhörande serveringsområden. 

Compass Group AB har själv inhämtat uppgifter från Skatteverket från ett 

annat nyligen ärende i en annan kommun. Inga anmärkningar på bolaget eller 

styrelsemedlemmar. 

Compass Group AB har själv inhämtat uppgifter från Kronofogdemyndigheten 

från ett annat nyligen ärende i en annan kommun. Inga anmärkningar på 

styrelsemedlemmarna. 

Remissvaret från Polismyndigheten besvarades med att ingen förekomst i 

misstanke- eller belastningsregister på någon av styrelsemedlemmarna. 

Militär chef yttrade sig och hade ingenting att erinra. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen tillstyrker att Compass Group AB erhåller 

sökt permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-30    

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker, 25 mars 2021. 

 Yttrande från Skatteverket, 25 mars 2021. 

 Yttrande från Kronofogdemyndigheten, 25 mars 2021. 

 Yttrande från Polismyndigheten, 31 mars 2021. 

 Yttrande från militär chef, 22 april 2021. 

 Tjänsteskrivelse daterad till den 30 april 2021.  

Ärendet 

Compass Group FS Sweden AB byter namn till Compass Group AB och 

samtidigt ändrar bolaget organisationsnummer. VD är kvar sedan tidigare, men 

det byts ut styrelsemedlemmar. Det är inte bara i Upplands-Bro kommun denna 

ändring görs vilket gör att aktuella uppgifter från skatteverk och kronofogden 

har inhämtats i andra kommuner som sedan Compass Group AB tillfört detta 

ärende. 

Compass Group AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med ansökan 

om att erhålla permanent serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten 

enligt alkohollagen. Compass Group AB har meddelat att de tänkt starta 1 juni 

2021 och beslutet skall därför gälla från det datumet. Ansökan avser 

serveringstider mellan 11.00 – 01.00 alla dagar i veckan samt servering av 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen och 

tillhörande serveringsområden. 

PBI har bedömts vara tre ledamöter och tre externa firmatecknare eftersom 

Compass Group AB inhämtar uppgifter på personerna i andra kommuner. 

En ledamot och en externa firmatecknare har haft engagemang i andra org nr, 

men det har varit Compass Group i andra former så de bedöms ej vara aktuellt 

att kontrollera sidoföretag. 

Compass Group AB har själv inhämtat uppgifter från Skatteverket från ett 

annat nyligen ärende i en annan kommun. Inga anmärkningar på bolaget eller 

styrelsemedlemmar. 

Compass Group AB har själv inhämtat uppgifter från Kronofogdemyndigheten 

från ett annat nyligen ärende i en annan kommun. Inga anmärkningar på 

styrelsemedlemmarna. 

Remissvaret från Polismyndigheten besvarades med att ingen förekomst i 

misstanke- eller belastningsregister på någon av styrelsemedlemmarna. 

Militär chef yttrade sig och hade ingenting att erinra. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-30    

 

 

Miljö- och livsmedelsavdelningen tillstyrker att Compass Group AB erhåller 

sökt permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Kent Olsson 

 Alkoholhandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker, 25 mars 2021. 

2. Yttrande från Skatteverket, 25 mars 2021. 

3. Yttrande från Kronofogdemyndigheten, 25 mars 2021. 

4. Yttrande från Polismyndigheten, 31 mars 2021. 

5. Yttrande från militär chef, 22 april 2021. 

6. Hur man överklagar 

  

Beslut sänds till 

 Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna 

 Polismyndigheten i Stockholms län 

Mail/PDF: registrator.stockholm@polisen.se  

 Ämne: Serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Länsstyrelsen i 

Stockholms Län 

Kontrollplanen laddas upp i länsstyrelsens system med kod 1290-2021: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-

yttrande-i-arende.html 
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REMISS till POLISMYNDIGHETEN, region 

Stockholm i ärenden rörande alkoholservering 
Dnr: ATL 2021.37 

SID 1 (2) 
2021-03-29 

 

 
Remiss – vandel och servering 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen                                                                                             Org nr: 212000-0100 

Handläggare: Kent Olsson 
Telefon: 08-581 693 39  
E-post: kent.olsson@upplands-bro.se   Typ av ansökan 

Beskriv vad ärendet avser:  
Ansökan om permanent serveringstillstånd av 
alkoholdrycker till allmänheten 

 
Sökande 
Orgnr/p-nr 
556258-1461 

Namn 
Compass Group AB 

Telnr 
08-58008200 

Gatuadress 
Box 30170 

E-post 
tillstand@compass-group-fs.com 

Postadress 
104 25 Stockholm 

 
Serveringsställe 
Restaurangens nuvarande namn 
MR Gardet, I 1 Kungsängen 

Gatuadress 
I 1, Granhammarsvägen 1 

Postnummer 
196 92 

Postadress 
Kungsängen 

 

Nuvarande serveringstillstånd medger (Ägare idag) 
Serveringstillstånd saknas Året runt Årligen under perioden Under perioden 
  X    
Servering till: Alkoholdrycker: 
X Allmänheten - Slutet sällskap X Starköl X Vin X Sprit X Andra jästa alkoholdrycker 
Serveringstider 
11.00 – 01.00 
 
Nya bolaget söker serveringstillstånd för 
Året runt Årligen under perioden Under perioden 
X    
Servering till: Alkoholdrycker: 
X Allmänheten - Slutet sällskap X Starköl X Vin X Sprit X Andra jästa alkoholdrycker 
Serveringstider 
11.00 – 01.00 
 
Personer med betydande inflytande 
Personnummer/ Namn / Roll 

, Peter Edelbrock, Ledamot 
, Sofia Edholm, Ledamot 
, Susanne Moland, Ledamot 
, Ami Lauri, Ledamot 
, Henrik Backman, Ledamot 
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REMISS till POLISMYNDIGHETEN, region 

Stockholm i ärenden rörande alkoholservering 
Dnr: ATL 2021.37 

SID 2 (2) 
2021-03-29 

 

 
Remiss – vandel och servering 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen                                                                                             Org nr: 212000-0100 

 
 
Polismyndighetens yttrande 
Vandelsprövning 

X Ingen förekomst i misstanke-/belastningsreg.   Uppg. finns i misstanke el belastningsreg.   Se bifogad 
skrivelse 

Kommentar 
Personerna förekommer EJ i BR eller MR. 
Från ordnings- och säkerhetssynpunkt 
 
X  Ingen erinran                                            Ansökan avstyrks/anmärkning finns                Se bifogad skrivelse 
 Kommentar 
Polismyndigheten har ingen erinran gällande personer eller ansökan. 
Polisiär bedömning av behov och antal ordningsvakter enligt alkohollagen: 
 
Utifrån alkohollagens regler och riktlinjer samt en polisiär bedömning finns inga incitament för att villkora förordnade 
ordningsvakter. Storleken på lokalen med möjlighet till ett stort antal gäster gör dock att OV vore lämpligt, men dock 
inget krav från polismyndigheten.  
 
 
*Bedömning bör ske utifrån följande kriterier: storlek, möjlighet att överblicka området, inriktning och tidigare erfarenhet av ordningsgrad. 
 
 
 Svarsdatum 

2021-03-31 
Uppgiftslämnare 
Peter Gatby 

 
 
 
 Bifogad bilaga 

1) Ansökan 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2021-03-29 FM2021-8663:2 
         

Sida 1 (1) 
 

                          
 

         
   

 

 

(ABL)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Livgardet 
196 85 Kungsängen 

Granhammar 08-584 540 00 08-584 540 80 exp-lg@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/livgardet 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                  ATL.2016.37 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Anna Blomkvist, anna.blomkvist@mil.se                   

Livgardet yttrande alkoholtillstånd 
         

 Svar före 

         

Livgardet har erhållit underlag för yttrande vad avser ansökan om tillstånd för 
servering av alkoholdrycker i anslutning till Militärrestaurangen GARDET 
(Granhammarsvägen 1). 

Begäran grundar sig i nytt tillstånd: Remiss i ärende nytt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till allmänheten 11.00 – 01.00 Compass Group AB, 
personalrestaurangen I1 Kungsängen. 

Livgardet har inget att erinra vad avser ovanstående ansökan. 

 

Wikström, Lars 

Stf garnisonschef 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 
 

Sändlista 

Upplands-Bro Kommun Samhällsbyggnadskontoret 
 
Inom Livgardet 

G3 avsett för kommendanten 
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 1 (1) 
BESVÄRSHÄNVISNING  

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
  

  
    
 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ha 
inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet. 
Om bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har 
begärt så skickas skrivelsen vidare till länsstyrelsen i Stockholms län.  

− Skriv vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och 
ärendets diarienummer (dnr). 

− Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill 
ha.  

− Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din uppfattning, även 
sådana uppgifter som du anser har betydelse för ärendet men som du 
inte tidigare sänt in. 

− Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande och uppge 
organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer samt 
i förekommande fall e-postadress. Om du anlitar ombud kan istället 
ombudet underteckna skrivelsen. 

 
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress: 
 

Upplands-Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

196 81 KUNGSÄNGEN 
 
Om något är oklart så kan du kontakta handläggaren i ärendet eller någon på 
samhällsbyggnadskontoret på telefonnummer 08-581 690 00. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ylva Malm 

T f bitr. Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Ylva.Malm@upplands-bro.se 

2021-05-04    

Bygg- och miljönämnden 
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ALL.2021.267 Remiss, Lokalbehovsrapport 
2022 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt 

kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 

för kommunens lokalförsörjning. Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till 

nämnderna är nästa steg i processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan 

kommunen ta fram en lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022.  

Se Samhällsbyggnadskontorets yttrande nedan.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021 

 Lokalbehovsrapport 2022 den 8 februari 2021   

Ärendet 

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 

för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att olika behov och 

önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och värderas mot kommunens 

totala lokalanvändning, fysiska planering, verksamhetsplanering samt ekonomi 

och miljöstyrning. Målet med lokalresursplaneringen är i sin tur att uppnå en 

ändamålsenlig, effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 

produktivitet och kvalitet hos kommunens verksamheter. Processen för 

kommunens lokalresursplanering innehåller tre steg:   

 Inventering av lokalbehov  

 Lokalbehovsrapport  

 Lokalförsörjningsplan  

Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till nämnderna är nästa steg i 

processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan kommunen ta fram en 

lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-05-04   

 

 

Samhällsbyggnadskontorets yttrande 

Bygglovsavdelningen har behov av plats för scanner och skrivare samt 

utrymme för närarkiv. Avdelningen har behov av 12 arbetsplatser.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen har behov av 14 arbetsplatser, närarkiv och 

omklädningsrum. Utöver detta även plats för scanner och skrivare på samma 

sätt som Bygglovsavdelningen. 

Barnperspektiv 

Tjänstemän inom Bygg- och miljönämden består till stor del föräldrar. Genom 

att ha en god fysisk arbetsmiljö bidrar det till en positiv effekt för de anställda 

som har barn.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Ylva Malm  

Tf bitr Samhällsbyggnadschef  

  

 

 

  Jonny Hellman   Olof Forsberg 

  Miljö- och livsmedelschef  Bygglovschef 

 

 

Bilagor 

1. Lokalbehovsrapport 2022  

Beslut sänds till 

 Fastighetschef, kommunledningskontoret 

 Kommunstyrelsen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret   

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Thobias Vestin 

   

Bygglovsavdelningen 

   

thobias.vestin@upplands-bro.se 

2021-04-30    

Bygg- och miljönämnden 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

ALL.2021.389, Remiss dagvattenplan och 
dagvattenpolicy 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna över kontorets förslag till yttrande 

gällande dagvattenplan och dagvattenpolicy.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har fått dagvattenplan och dagvattenpolicy på remiss 

från kommunens Tekniska nämnd.  

Bygg- och miljönämndens verksamheter bygglovsavdelningen och 

miljöavdelningen har deltagit i framtagandet och har upplevt ett gott samarbete 

mellan kontorsdelarna. 

Kontoret föreslår att nämnden beslutar att lämna kontorets förslag till yttrande 

till Tekniska nämnden. Kontorets förslag redogörs under Ärendet i denna 

tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till dagvattenplan 

 Förslag till dagvattenpolicy  

 Tjänsteskrivelse daterad till den 30 april 2021 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har fått dagvattenplan och dagvattenpolicy på remiss 

från kommunens Tekniska nämnd.  

Bygglovsavdelningens synpunkter 

Det bör tydligare framgå att marklov som krävs för dagvattendammar inom 

detaljplan hanteras av Bygg- och miljönämnden. Förslagsvis under ansvar i 

dagvattenplanen men kan även anges i policyn. 

Bygglovsavdelningen är i övrigt nöjda med samarbetet mellan avdelningarna 

på kontoret och att dokumenten tas fram som stöd för kommunen och 

exploatörer. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-30   

 

 

Miljöavdelningens synpunkter på dagvattenpolicy 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på de övergripande mål som har 

tagits fram för att uppnå en långsiktig hållbar dagvattenhantering i kommunen. 

Miljöavdelningens synpunkter på dagvattenplanen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt till att kommunen fortsätter sitt 

planeringsarbete gällande långsiktig hållbar dagvattenhantering i kommunen. 

Samt att det finns en åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter i planen.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på att genomförandet av 

dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och att dagvattenplanen 

ska revideras regelbundet. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser att man även skriver in detta i 

Ansvarstabellen, Bilaga 1: Bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar 

skickas på remiss till Miljö- och livsmedelsavdelningen.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar text under bilderna i planen. Bilder som 

visar olika typer av anläggningar ses som positivt.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt till innehållet, uppbyggnaden 

och avsnitten i planen. Bra med en tydlig ansvarsfördelning och juridikavsnitt då 

lastningen om dagvattenområdet inte är så tydlig.  

Kommunikationen av Dagvattenplan Upplands-Bro kommun behöver därför ske 

både internt inom kommunen och externt gentemot berörda målgrupper. Genom 

information och kampanjer kan fastighetsägare informeras om sin egen inverkan 

på dagvattenhanteringen och hur de kan påverka den. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen ser positivt på detta och att det ska finnas ett bra samarbete 

både intern och externt. Förhoppningsvis kan dagvattengruppen som tas upp i 

åtgärdslistan bildas snart.  

Barnperspektiv 

Framtagandet av dagvattenplan och dagvattenpolicy bedöms som ett led i att 

skapa hållbara tätorter med möjlighet till ett renare vatten vilket påverkar barns 

tillvaro och miljö positivt. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-30   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Thobias Vestin 

 Byggnadsinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till dagvattenplan 

2. Förslag till dagvattenpolicy  

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden med enkel delgivning via e-post 
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Förslag till dagvattenplan 

 
 

Sid 2 av 72 
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Förslag till dagvattenplan 

 
 

Sid 3 av 72 
 

Sammanfattning 
Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står 
Upplands-Bro kommun, liksom många andra kommuner, inför en rad 
utmaningar i fråga om dagvatten. Kommunens dagvattenplanering är 
avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att 
klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. 

Dagvattenplanen har tagits fram parallellt med kommunens dagvattenpolicy. 
Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits 
fram på uppdrag av kommunfullmäktige. Planen och policyn omfattar 
dagvattenhanteringen i hela kommunen, inom och utanför kommunens 
verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering. 

Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete med dagvatten. De 
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som fastslagits i 
dagvattenpolicyn, beskrivs och utvecklas ytterligare i dagvattenplanen.  

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och 
detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller 
och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, har stor vikt 
lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning. 

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. 
Kommunen behöver fortsätta planeringsarbetet och denna plan avslutas med en 
åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av 
dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska 
revideras regelbundet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

En fungerande hantering av dagvatten är viktig för att uppnå ett hållbart 
samhälle. Dagvattensystemen ska klara ett förändrat klimat med större 
variationer i flöden och mer intensiva regn utan att dagvatten skadar 
byggnader, orsakar olägenhet eller försämrar status i sjöar, vattendrag och 
grundvatten.  

Lagstiftning och ansvarsfördelning kring dagvattenhantering är dessutom 
komplex, vilket försvårar arbetet. För att nå framgång är det viktigt med 
samverkan och tydlig kommunikation, både mellan kommunens förvaltningar 
och bolag och gentemot privata verksamheter och fastighetsägare.  

Dagvatten har också stor potential som en resurs som berikar bebyggelsemiljön 
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk 
mångfald. Värdet av dagvatten som en resurs ökar med ett förändrat klimat 
med längre torrperioder.   

Upplands-Bro har sedan flera år gått in i en fas av expansion och tillväxt och 
det finns ett stort behov av att samordnat och effektivt arbeta med 
dagvattenfrågan inom kommunen. I samband med att kommunens VA-plan 
antogs fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram en dagvattenplan. Arbetet med dagvattenplanen har skett i en 
avdelningsövergripande arbetsgrupp och är en fördjupning av VA-planen. De 
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som beskrivs i 
dagvattenpolicyn, utvecklas och förtydligas i dagvattenplanen. 
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Dagvattenplanen antas av kommunfullmäktige och är en del av kommunens 
strategiska planering. Det finns en koppling till flera andra kommunala 
styrdokument såsom: 

• Översiktsplan (ÖP 2010), antogs 2011-12-15 

• VA-plan, antogs 2018-06-13 

• Vattenplan, antogs 2015-09-09 

Dagvattenplanen riktar sig till kommunens förvaltningar och bolag samt till 
privata fastighetsägare och verksamheter. Den har flera syften:  

• Att bidra till bättre rening av dagvatten i kommunen och därigenom 
bättre måluppfyllelse gentemot Vattendirektivet, långsiktigt bättre 
vattenmiljöer och skydd av Mälaren som dricksvattentäkt.  

• Att minska översvämningsrisken. 

• Att öka kunskapen om dagvatten och leda till en bättre förvaltning av 
den kommunala dagvattenanläggningen. 

• Att underlätta dagvattenarbetet och tydliggöra för kommunens 
förvaltningar och bolag samt privata aktörer och de som bor i 
kommunen, om vad som gäller och ska prioriteras.  

• Att underlätta planering av ny bebyggelse.  

1.2 Definition av dagvatten 

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från exploaterade områden, till 
exempel vägar, hustak, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvatten rinner 
både på ytan och i dagvattensystem. Det mesta är regn- eller smältvatten. I 
exploaterade områden ingår inte jordbruksmark eller skogsmark.  
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1.3 Omfattning och avgränsning 

Dagvattenplanen omfattar dagvatten i hela kommunen, både inom och utanför 
kommunens verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering. Planen 
behandlar dagvatten från exploaterade områden i enlighet med kommunens 
definition av dagvatten. Avrinning från jordbruksmark eller skogsmark 
omfattas därmed inte. 

För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra 
ingår skyfall endast översiktligt i dagvattenplanen. Skyfall kommer att hanteras 
i en särskild skyfallsplan.  

Underhåll och förnyelse av ledningsnätet för dagvatten ingår i kommunens 
Förnyelseplan som är ett annat styrdokument.  
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1.4 Dagvattenplanens uppbyggnad 

Dagvattenplanen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje 
avsnitt kan läsas fristående. Dagvattenplanen börjar med en sammanfattning av 
den lagstiftning som gäller. Därefter följer en genomgång av de huvudsakliga 
principer som gäller för hållbar dagvattenhantering samt den åtgärdsnivå som 
gäller i Upplands-Bro kommun vid ny- och större ombyggnation. 

Ansvarsförhållanden internt inom kommunen och med särskilda externa parter 
beskrivs utförligt. Därefter följer en beskrivning av hantering av dagvatten i 
planprocessen. Nulägesbeskrivningen ger en detaljerad bild över recipienter, 
verksamhetsområde, den befintliga allmänna dagvattenanläggningen och olika 
faktorer som påverkar dagvattnet. Avslutningsvis har identifierade behov och 
aktiviteter för det fortsatta arbetet sammanställts i en åtgärdslista.  

1.5 Kommunikation 

Det är av stor vikt att informera och engagera allmänheten, såväl medborgare 
som privata och offentliga aktörer, i dagvattenfrågor. Det är viktigt att det 
skapas en förståelse för att hantering av dagvatten på fastigheter och 
kvartersmark har betydelse för tätorternas utveckling. Åtgärder som vidtas på 
fastigheter och kvartersmark hjälper till att minska belastningen nedströms. 
Fastighetsägare ska uppmuntras att hantera sitt dagvatten inom sin tomt för att 
minska flöde och föroreningar.  

Kommunikationen av Dagvattenplan Upplands-Bro kommun behöver därför 
ske både internt inom kommunen och externt gentemot berörda målgrupper. 
Genom information och kampanjer kan fastighetsägare informeras om sin egen 
inverkan på dagvattenhanteringen och hur de kan påverka den.  
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1.6 Revidering 

Dagvattenplanen utgör en grund för kommunens dagvattenarbete och är ett 
levande dokument som löpande behöver ses över och uppdateras. En större 
revidering ska göras vart femte år. Det kan även uppkomma behov av mindre 
revideringar. Det löpande arbetet med dagvattenplanering, uppföljning och 
revidering av dagvattenplanen genomförs av en avdelningsövergripande 
arbetsgrupp. 

1.7 Ordlista och begreppsförklaring 

Allmän dagvattenanläggning Anläggning som har ordnats och används för att 
uppfylla VA-huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät, 
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att 
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Benämns också som kommunalt 
dagvatten.  

Allmän platsmark Ett område som är avsett för ett gemensamt behov. 

Avrinningsområde Det landområde, inklusive sjöar och vattendrag, som 
avvattnas till samma punkt. Området avgränsas av topografin som skapar 
vattendelare gentemot andra avrinningsområden. 

Dagvattensystem Begreppet dagvattensystem omfattar det totala 
omhändertagandet av dagvatten på privata tomter, i det allmänna ledningsnätet 
i rörledningar, i diken, och via översilning över gräsytor. I dagvattensystemet 
ingår också dagvattenanläggningar som dammar och skelettjordar. 

Ekosystemtjänst Alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det är till exempel att växter 
renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till 
rekreation. 

Förbindelsepunkt Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en  
VA-installation. 
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Hydraulisk modell En modell där olika beräkningar kan göras av bland annat 
hur vattnet rör sig och ansamlas i terrängen. 

Hårdgjorda ytor Ytor där vatten hindras att rinna ned i marken, till exempel 
hustak och asfalterade vägar. Motsatsen är genomsläppliga ytor. 

Kvartersmark Mark inom detaljplanelagt område som inte ska utgöra allmän 
plats eller vattenområde. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) Föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet 
inom ett geografiskt område. Inom vattenförvaltningen används 
miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika 
avseenden. 

Nedsänkt växtbädd En planteringsyta som samtidigt fördröjer och renar 
dagvatten. Kan även benämnas regnbädd, biofilter och raingarden. 

Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för 
dagvatten eller renat spillvatten.  

Skelettjord Teknik som både främjar livsbetingelser för träd i hårdgjord 
gatumiljö och rening av dagvatten. Grovt material skapar ett bärande skelett 
med hålrum som lagrar vatten till trädet, utjämnar flöden och möjliggör rening 
av dagvatten. 

Skyfall Mycket kraftig nederbörd. Även benämnt som katastrofregn.  

Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri med mera. Med 
spillvatten likställs allt avloppsvatten som VA-huvudmannen bedömer skall 
avledas till spillvattenledning.  

VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro 
ligger ansvaret hos Tekniska nämnden.  

Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller 
grundvatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.  
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Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst 
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en 
möjlig framtida vattentäkt.  

Vattenstatus Tillstånd i ett vatten enligt vattenförvaltningsförordningen.  
Kemisk status (”god” eller ”uppnår ej god”) bedöms i förhållande till halter av 
prioriterade ämnen och ekologisk status (”hög”, ”god”, ”måttlig”, 
”otillfredsställande” eller ”dålig) bedöms på ekologisk kvalitet. 

Verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering Allmänna 
dagvattentjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område 
(verksamhetsområde) inom vilket en allmän dagvattenanläggning har eller 
skall ordnas.  

Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan 
regn- eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet. 
Exempelvis 20-årsregn eller 100-årsregn. 

Öppna dagvattenanläggningar Anläggningar för omhändertagande av 
dagvatten i helt eller delvis öppet system (till skillnad från slutna system). 
Dessa försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om nederbörd. Några 
exempel är våtmarker, dagvattenparker, dammar, diken och nedsänkta 
växtbäddar.  

Översvämningsytor Ytor som avsiktligt och tillfälligt översvämmas vid regn. 
Den tillfälliga magasineringen av dagvatten bidrar till en utjämning av 
dagvattenflöden. 
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2 Juridiken kring dagvatten 
Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör 
dagvatten finns i flera olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV) och plan- och bygglagen (PBL). 
Dagvattenregleringen påverkas också av EU-rätten, där framförallt 
ramdirektivet för vatten är av betydelse och har införlivats i svensk rätt främst 
genom miljöbalken samt genom plan- och bygglagen. 

2.1 EU:s ramdirektiv för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) trädde ikraft år 2000. Syftet med 
direktivet är att upprätta en ram för skyddet av EU:s vatten (så kallade 
vattenförekomster). Ingen försämring av vattenstatus får ske och samtliga 
vattenförekomster som omfattas av direktivet ska uppnå en god status senast 
2015. Om det inte är möjligt kan tidsfrist ges till 2021 eller 2027.  

Regleringen om miljökvalitetsnormer för vatten är en viktig följd av 
ramdirektivet. En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om 
kvaliteten på ytvatten och grundvatten. En myndighet eller en kommun får inte 
tillåta en verksamhet eller åtgärd om det innebär att vattenmiljön försämras på 
ett otillåtet sätt eller att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som 
vattnet ska ha.  

Genom en lagändring 2019 skärptes de svenska reglerna vilket inneburit större 
krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas. Exempelvis påverkar det 
förutsättningarna för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband 
med detaljplanering.  
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2.2 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 

Enligt LAV är kommunen skyldig att ordna dagvattentjänster från samlad 
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön. Detta oavsett om detaljplan finns eller inte. Kommunen är också 
skyldig att inrätta verksamhetsområde för den allmänna 
dagvattenanläggningen.  

Kommunen får ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka 
kostnaderna för bortledande och eventuell rening av vattnet. Det finns vissa 
möjligheter för kommunen att utforma dagvattentaxan så att den gynnar en 
hållbar dagvattenhantering (om till exempel infiltration av regnvatten sker på 
den egna fastigheten, belastas den allmänna anläggningen mindre vilket ger en 
lägre taxa).  

2.3 Miljöbalken (MB)  

Miljöbalken har flera tillämpliga paragrafer avseende dagvatten och 
miljö/vattenkvalitet. Dagvattenhantering kan beroende på omständigheterna 
utgöra en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I 9 kap, som 
behandlar miljöfarlig verksamhet, definieras vatten som avleds för avvattning 
av mark inom detaljplan och som inte görs för en viss eller vissa fastigheters 
räkning, som avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar utföras. För 
inrättande av vissa avloppsanordningar föreligger tillstånds- eller 
anmälningsplikt. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller även för sådant 
dagvatten som faller utanför definitionen av avloppsvatten. 

Kommunernas miljönämnder ansvarar för tillsynen över dagvatten. 
Tillsynsmyndigheten kan på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalken, meddela förelägganden och förbud. 
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2.4 Plan- och bygglagen (PBL) 

För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen, plan- 
och byggförordningen samt föreskrifter och allmänna råd från Boverket. 
Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Underlag som enligt Boverket bör användas när översiktsplanen 
formas, är kartläggningar och utredningar om exempelvis geologi och 
hydrologi, vilka områden som är översvämningsområden och vilka områden 
som är låglänta eller saknar avrinningsmöjligheter och därför är svåra att 
avvattna. 

Vad gäller detaljplanering är utgångspunkten i plan- och bygglagen att marken 
som ska tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som 
detaljplanen anger. Kommunen ska kunna visa att ett genomförande av 
detaljplanen klarar av att lösa dagvattenhanteringen. I vissa fall kan det räcka 
att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska 
genomföras. I andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda 
planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och 
marken ska bli lämplig.  

Den enskilde fastighetsägaren (exploatören) är skyldig att vid bygg- eller 
markåtgärder inom fastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i 
detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att 
dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en 
viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras. 
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3 Åtgärdsnivå 
För att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens vatten och 
för att uppnå en hållbar dagvattenhantering har kommunen en åtgärdsnivå för 
dagvatten.  

Åtgärdsnivån återfinns i dokumentet Checklista för dagvattenhantering och 
förtydligar vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav och 
målen i kommunens dagvattenpolicy och dagvattenplan vid ny- och större 
ombyggnation.  

Det är EU:s ramdirektiv för vatten, att ingen försämring av vattenstatus får ske, 
och kommunens vattens behov av rening, som är styrande. I vissa fall av 
exploatering av tidigare oexploaterad mark kan därför extra åtgärder utöver 
åtgärdsnivån krävas. 

Åtgärdsnivån behöver utredas vidare genom studier av vilka behov av rening 
som kommunens recipienter har. Efter den utredningen kan åtgärdsnivån 
komma att anpassas ytterligare till kommunens förutsättningar. 
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4 Principer för hållbar 
dagvattenhantering 

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska följande principer 
ligga till grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet 
för dagvatten i kommunen.  

4.1 Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens 
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och 
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som inte 
uppnår det ännu.1 

• I första hand ska åtgärder vidtas vid källan så att dagvattnet inte 
förorenas. Medvetna materialval ska göras för att minska 
föroreningsutsläpp och minimera risken att föroreningar sprids med 
dagvattnet. Material som innehåller ämnen som är skadliga för miljön 
ska undvikas, exempelvis bly, koppar, kadmium, zink och material som 
bidrar till spridning av mikroplaster.  

• I andra hand ska dagvatten renas nära uppkomsten genom lokala 
dagvattenlösningar. Genomsläppliga och gröna ytor ska prioriteras. Bra 
exempel är nedsänkta växtbäddar, skelettjordar och gräsytor.  

• I tredje hand ska dagvatten renas i anläggningar som tar emot vatten 
från flera källor.   

• Extra reningsåtgärder kan krävas för dagvatten från ytor med höga 
koncentrationer av föroreningar.  

 

1 Text från dagvattenpolicy 
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4.2 Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska 
utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid kraftiga regn 
eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska vara 
anpassad efter förändrade klimatförhållanden med mer intensiv nederbörd och 
högre vattennivåer.  

Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till områden 
även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade klimatförhållanden 
ska beaktas vid utformningen av dagvattenhantering.2 

• Dagvatten ska främst fördröjas nära källan och omhändertas lokalt, 
både på allmän platsmark och kvartersmark. Andelen hårdgjorda ytor 
ska begränsas och trög, ytlig avledning ska användas.  

 

2 Text från dagvattenpolicy 
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• Plats ska ges för dagvattenhantering genom höjdsättning av mark och 
placering av byggnader och infrastruktur. Områden som utgör en 
naturlig buffert för dagvatten, som till exempel våtmarker, ska bevaras 
och skyddas. Lokala förhållanden som låglänta stråk och grönområden 
ska nyttjas.  

• Lämpliga översvämningsytor ska identifieras och bevaras. För att 
minimera översvämningsrisk ska vattnet ges möjlighet att rinna på ytan, 
till exempel på cykelvägar, för att ledas till översvämningsytorna. Där 
det inte är möjligt kan översvämningar styras till de platser där de gör 
minst skada och övriga skyddsåtgärder kan vidtas. 

• Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att de är 
anpassade till framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader. 
Vid åtgärder inom befintliga dagvattensystem ska anpassning till 
framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader göras där det är 
möjligt.   

• Marknivåer och byggnader ska utformas och anpassas för att hantera 
extrem nederbörd och stigande vatten så att risken för allvarliga skador 
på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras 
samtidigt som framkomligheten för utryckningsfordon beaktas. 
Bebyggelse inom låglänta områden och i områden där dagvatten 
riskerar att stängas in ska undvikas.  

• För att minimera skador vid skyfall ska sekundära avrinningsvägar 
säkerställas vid ny- och ombyggnation.   
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4.3 Bevara vattenbalansen 
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att undvika 
sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning samt för att 
minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens bebyggelse, gator och 
annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de 
naturliga avrinningsområdena för att inte påverka den befintliga 
grundvattennivån eller vattentillförseln till sjöar och vattendrag negativt.3  

• Långsam avrinning och infiltration ska eftersträvas genom att maximera 
andelen genomsläppliga ytor vid detaljplaneläggning och 
ombyggnation.   

• Dagvattenfrågan ska beaktas med hänsyn till avrinningsområden och 
kommunens dagvattensystem ska planeras så att de naturliga 
avrinningsområdena bibehålls.  

4.4 Berika bebyggelsemiljön 

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med 
avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 
Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och utformas som positiva inslag i 
närmiljön med hänsyn till platsens lokala förutsättningar. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet ska eftersträvas, alltid värderas och 
vägas mot säkerheten.4 

• Dagvattenhanteringen ska fungera som en del i en sammanhållen helhet 
med avseende på gestaltning och funktion och tillföra estetiska och 
rekreativa kvaliteter. Dagvatten ska användas för att skapa attraktiva 
inslag i kommunen.  

 

3 Text från dagvattenpolicy 
4 Text från dagvattenpolicy 
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• Lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom låglänta 
stråk, vattendrag och grönytor, ska utvecklas och bevaras i arbetet med 
gestaltning av områden. Öppna dagvattenanläggningar ska integreras i 
parker och grönområden. 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att stärka stadens blå- och 
grönstruktur och ge förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 
Dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva 
effekter på biologisk mångfald ska förordas.  

• Dagvatten ska användas för bevattning av kommunens gatuträd, 
planteringar och annan grönska. 

• Multifunktionella ytor ska eftersträvas vid planering av 
markanvändning och höjdsättning där det finns behov för fördröjning 
och förutsättningarna är lämpliga. Multifunktionella ytor är ytor som 
kan översvämmas vid stora regn och användas till annat vid torrväder, 
exempelvis idrottsplaner eller parker. 

• Öppna dagvattenanläggningar ska utformas med nödvändig säkerhet 
med avseende på dess placering. Att omgärda öppna 
dagvattenanläggningar med staket ska undvikas annat än i de fall då 
säkerheten inte kan tillgodoses genom annan utformning.  
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4.5 Långsiktigt hållbart genomförande 
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt hållbart 
sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig förutsättning är 
samsyn, samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan kommunens 
förvaltningar och bolag. Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom 
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i samband 
med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig bebyggelse.5 

• För att underlätta kommunens samordning ska ansvarsfördelningen i 
varje process vara tydlig och främja samverkan. Kommunen ska arbeta 
systematiskt med förvaltningsövergripande kunskapsåterföring 
beträffande dagvattenfrågor.  

• Föroreningsbelastning, behov av dagvattenrening och 
översvämningsrisk från stigande vatten och extrem nederbörd ska 
utredas i alla skeden av fysisk planering, från översiktsplanering och 
planprocess till bygglov och genomförande. En bedömning om det är 
möjligt att hantera dagvattnet lokalt ska alltid göras och plats ska 
reserveras för dagvattnet.  

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de fyller sin avsedda 
funktion och är effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv. Enkla 
och kostnadseffektiva lösningar för dagvattenhantering ska tillämpas. 
Kostnadseffektiviteten av olika åtgärder ska vägas mot varandra, med 
hänsyn till miljönytta, genomförande och drift.  

  

 

5 Text från dagvattenpolicy 
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• För att minska föroreningsbelastningen på kommunens vattenområden 
och åstadkomma en säker avledning av dagvattenflöden ska ett 
systematiskt åtgärdsarbete på befintliga allmänna platser och på den 
allmänna VA-anläggningen utföras. Dagvatten ska också beaktas i 
kommunens miljötillsyn.  

• Kommunens tekniska handböcker ska uppdateras kontinuerligt för att 
följa med i teknikutvecklingen och följa gällande rekommendationer.    

• Kommunens, fastighetsägares och allmänhetens ansvar för 
dagvattenhantering ska tydliggöras. Fastighetsägare och allmänheten 
ska uppmuntras att bidra till en hållbar dagvattenhantering.  
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5 Ansvarsförhållanden 
Flera olika aktörer, både privata och offentliga, har ansvar för 
dagvattenhantering. Inom kommunen finns flera roller och perspektiv när det 
gäller dagvattenfrågan. Nedan beskrivs ansvarsförhållanden mellan olika 
nämnder, avdelningar, de kommunala bostadsbolagen och några externa 
aktörer när det gäller dagvattenfrågor.  

En beskrivning av respektive avdelnings och de kommunala bostadsbolagens 
ansvar i de olika skedena i samhällsbyggnadsprocessen redovisas i tabell, se 
bilaga 1. 

5.1 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige ansvarar för att det finns resurser 
avsatta för långsiktigt hållbar dagvattenhantering på allmän platsmark. Detta 
genom att fastställa strategiska styrdokument, budget för allmän platsmark och 
dagvattentaxa. Kommunstyrelsen är även ansvarig för frågor rörande 
markägande. 

5.1.1 Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadskontoret – Avdelning 
strategisk planering 

Avdelning strategisk planering initierar, samordnar och följer upp strategiska 
frågor som berör flera nämnder i Upplands-Bro kommun.  

Strategisk planering driver processen med kommunens översiktliga planering 
och ansvarar för att dagvattenfrågan hanteras i översiktsplaneringen. 
Avdelningen har också ansvar för att involvera kommunens andra avdelningar i 
översiktsplaneringen när dagvattenfrågan hanteras. Översiktsplanen och 
dagvattenpolicyns mål och riktlinjer ska harmoniseras.  

Strategisk planering ska tillsammans med VA-avdelningen lyfta 
dagvattenfrågan vid utpekande av område för ny bebyggelse samt identifiera de 
områden/stråk som behövs för att säkra ny och befintlig bebyggelse.  
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Avdelningen har utredningsansvar för skyfallsfrågor. Det inkluderar att ta fram 
underlag för att kartlägga eventuella problemområden vid skyfall och att ta 
fram en skyfallsplan.  

Strategisk planering ansvarar också för att bevaka att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppnås och att verka för ekologiskt anpassade 
dagvattenanläggningar.  

5.1.2 Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadskontoret – 
Planavdelningen 

Planavdelningen har ansvar för att dagvattenfrågan utreds inom arbetet med 
detaljplanen och att den lyfts tidigt i processen. Avdelningen är också ansvarig 
för att involvera andra avdelningar som behövs för att kunna genomföra 
planen.  

Inom detaljplanearbetet initierar planavdelningen att utredningar som gäller 
dagvatten och höjdsättning tas fram och genomför utredningarna i samråd med 
kommunens andra avdelningar. Detaljplaner får inte medföra risker för 
människor och byggnader och avdelningen är ansvarig för att 
översvämningsrisker hanteras. Avdelningen ansvarar också för att utreda och 
redovisa åtgärder för att detaljplanen inte ska orsaka försämrad vattenkvalitet 
vid och efter genomförandet. Det är även planavdelningens ansvar att väga 
samman de olika intressen som kan komma i konflikt, till exempel nyttjande av 
grönytor för dagvattenanläggningar och rekreation.  

Planavdelningen ska, när så är lämpligt, reglera dagvattenhanteringen i 
planbestämmelser samt tydliggöra dagvattenhanteringen i planbeskrivningen.  
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5.1.3 Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadskontoret – Mark- och 
exploateringsavdelningen (Mex) 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för att dagvattenfrågorna 
behandlas i avtal som berör genomförandet av detaljplaner. Mex upprättar vid 
behov markanvisnings- och exploateringsavtal där både anläggande och 
förvaltning av dagvattenanläggningar regleras. Där den allmänna 
dagvattenanläggningen berörs sker samråd med VA-avdelningen. När ett 
exploateringsavtal upprättas ska det skrivas in vem som ansvarar för 
uppföljning av projektering och utbyggnad under byggtiden.  

Mex ansvarar också för att säkra den mark som behöver tas i anspråk för 
dagvattenhantering.  

När en detaljplan vunnit laga kraft har Mex ansvar för att bygga ut allmänna 
anläggningar inom planområdet i samråd med VA-avdelningen, GPT och 
eventuellt andra berörda avdelningar. Mex ansvarar för att berörda avdelningar 
kallas till möten och rådfrågas vid granskning av projekterat underlag samt 
ändringar. Mex ansvarar också för att kalla berörda till syner och besiktningar, 
inklusive garantibesiktningar, samt ordnar överlämningsmöte när utbyggnaden 
är färdigställd och ska övergå till driftfas.  

I samband med arrendeupplåtelser och övrig avtalsskrivning ska Mex 
informera om dagvattenpolicyn.   

Mex ansvarar för att utreda, eventuellt förvalta eller avsluta de 
markavvattningsföretag som är belägna helt eller delvis på mark som 
kommunen äger som ligger utanför verksamhetsområdet för dagvatten. Inom 
verksamhetsområdet för dagvatten är VA ansvariga för eventuell utredning om 
utredningen inte beror på en exploatering. I de fall markavvattningsföretag 
hamnar inom ett exploateringsområde ansvarar Mex för att utreda och 
eventuellt avsluta markavvattningsföretagen. 
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5.2 Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för de beslut som handlar om 
myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov 
enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering som Kommunstyrelsen beslutar om. Bygg- och miljönämnden 
är även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa 
och miljön enligt Miljöbalken. 

5.2.1 Bygg- och miljönämnden - Samhällsbyggnadskontoret – 
Bygglovsavdelningen 

Bygglovsavdelningen är lokal tillsynsmyndighet vilket omfattar tillsyn och 
prövning enligt Plan- och bygglagen. Avdelningen har ansvar för 
dagvattenfrågan i bygglovsprocessen och tillhörande rådgivning. Varje 
områdes unika förutsättningar ska särskilt beaktas både i plan- och i 
bygglovsprocessen. 

Bygglovsavdelningen tolkar detaljplanens bestämmelser och intentioner kring 
dagvattenhantering och kontrollerar att de följs vid bygg- och 
marklovsprövning. Avdelningen ansvarar för att upplysa byggherren om de 
krav som ställs i detaljplanen, till exempel höjdsättning och begränsningar i 
markanvändningen. Bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar skickas 
på remiss till Miljö- och livsmedelsavdelningen. Vid behov kan 
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bygglovsärenden också skickas på remiss till VA-avdelningen. Vid tekniskt 
samråd med byggherre och kontrollansvarig tas dagvattenfrågan upp och 
bygglovsavdelningen ansvarar för att det finns kontroll på utförandet av 
dagvattenhanteringen enligt detaljplan. Vid större byggnationer eller då 
avdelningen bedömer att behov finns, kan en dagvattenutredning begäras från 
byggherren som visar hur dagvattnet ska hanteras, inklusive hur dagvattnet 
renas. 

Vid prövning av bygglov ska avdelningen uppmärksamma material som 
belastar dagvattnet särskilt hårt och uppmuntra byggherren att byta ut dessa 
mot lämpligare material. På så sätt har avdelningen möjlighet att påverka 
tillförseln av föroreningar till dagvattnet.  

Bygglovsavdelningen deltar i planprocessen och bevakar frågor som berör 
plan- och bygglagen och annan tillämpbar lagstiftning.  

5.2.2 Bygg- och miljönämnden - Samhällsbyggnadskontoret – Miljö- 
och livsmedelsavdelningen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen utövar tillsyn i enlighet med miljöbalken 
med möjlighet att föreskriva åtgärder. Avdelningens roll är att lyfta fram 
dagvattnets eventuella påverkan på miljön, till exempel när det finns risk för 
föroreningsspridningar på grund av markföroreningar. Det innebär även att 
avdelningen ska bedriva aktiv tillsyn hos verksamheter gällande 
dagvattenkvalitet och ta emot anmälningar av dagvattenanläggningar. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen deltar aktivt och bevakar miljölagstiftningen 
i planprocessen. Avdelningen deltar också i bygglovsprocessen som 
remissinstans. 
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5.3 Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden är VA-huvudman och ansvarar för byggande och 
förvaltning av kommunens allmänna dagvattennät. De ansvarar också för 
allmänna gator och vägar, cykelvägar, parker och torg och det dagvatten som 
uppkommer där. Även drift- och underhåll av kommunens grönområden ligger 
under Tekniska nämndens ansvar.  

5.3.1 Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadskontoret – Gata-, park- 
och trafikavdelningen (GPT) 

GPT ansvarar för den allmänna platsmarken med kommunalt 
huvudmannaskap. Det är mark som är avsedd för ett gemensamt behov, till 
exempel gator, torg och parkmark. GPT ansvarar för dagvattenanläggningar 
som endast hanterar vatten från allmän platsmark, inklusive de 
dagvattenanläggningar, exempelvis diken, skelettjordar eller nedsänkta 
växtbäddar, som endast hanterar dagvatten från de vägar och gator som de är 
väghållare för.  

GPT är ansvarig för rännstensbrunnar och avvattningen av ytan till 
rännstensbrunnen från kommunala vägar. Gränsen mellan avdelningens ansvar 
och VA-avdelningens ansvar går vid utloppet från rännstensbrunnen.  

GPT ansvarar för de estetiska, rekreativa och ekologiska aspekterna av de 
kommunala dagvattenanläggningarna. Avdelningen har ansvar för drift och 
underhåll av öppna dagvattenanläggningar över normalvattenytan. GPT 
ansvarar också för dagvattenanläggningar vars syfte är att skapa eller 
upprätthålla naturvärden eller estetiska värden, alternativt den del av en 
dagvattenanläggning som har endast det syftet. 

I planeringsprocessen, både översiktlig och på detaljplanenivå, ska GPT delta 
aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av dagvatten på allmän 
platsmark följer kommunens dagvattenpolicy och blir en positiv del av 
gestaltningen. Vid nyanläggning eller ombyggnation av allmän platsmark 
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ansvarar GPT för att dagvattenpolicyn följs. GPT ska också delta som experter 
genom att vara bollplank och remiss i vägdagvattenfrågor i utbyggnadsfasen.  

 

5.3.2 Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadskontoret –  
VA-avdelningen 

VA-avdelningen ansvarar för den allmänna dagvattenanläggningen och verkar 
inom verksamhetsområdet för dagvatten. Avdelningen underhåller, utvecklar 
och kvalitetssäkrar dagvattenhanteringen inom den allmänna anläggningen, 
från fastighetens förbindelsepunkt till utsläpp i recipient. Ansvaret gäller för 
det dagvatten som dagvattensystemet är konstruerat för att klara, i enlighet med 
praxis och Svenskt Vattens rekommendationer. För nybyggda system innebär 
det uppdämning till marknivå vid ett 20-årsregn i tätbebyggda områden. 

Avdelningen är ansvarig för drift och underhåll av kommunens allmänna 
anläggningar för avledning och rening av dagvatten. Exempel på sådana 
anläggningar är ledningar i mark, dagvattenmagasin, infiltrationsanläggningar, 
diken, reningsanläggningar och dagvattendammar.  



67 ALL.2021.389, Remiss dagvattenplan och dagvattenpolicy - BMN 21/0007-9 ALL.2021.389, Remiss dagvattenplan och dagvattenpolicy : Förslag till dagvattenplan

Förslag till dagvattenplan 

 
 

Sid 36 av 72 
 

För dagvattenanläggningar med permanent vattenyta är VA-avdelningen 
ansvarig för drift och underhåll av de VA-tekniska delarna, exempelvis utlopp 
och inlopp, upp till normalvattenytan. VA-avdelningen är också ansvarig för att 
vattenmiljön i anläggningarna ska vara bra för rening och fördröjning.  

Dagvattenanläggningar som hanterar dagvatten från både fastigheter och 
allmän platsmark är VA-avdelningens ansvar. Beroende på hur anläggningarna 
gestaltas kan även GPT ha visst ansvar om syftet med gestaltningen är estetisk, 
rekreativ eller ekologisk. Gällande till exempel diken är VA-avdelningen 
ansvarig för de diken som fastighetsdagvatten rinner till inom 
verksamhetsområdet. Ansvaret för att ta hand om vägdagvatten med tillhörande 
anläggningar ligger på väghållaren för respektive väg eller gata. 

VA-avdelningen har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och 
byggnation av anläggningar för hantering av dagvatten. Det innebär att VA-
avdelningen gör den tekniska och ekonomiska bedömningen av var och hur 
dagvattnet ska ledas och renas. VA-avdelningen ansvarar för utredning av 
dagvattnets bidrag av föroreningar och flöden från befintliga områden samt 
åtgärder gällande central rening och fördröjning.  

När VA-avdelningen bygger ut den allmänna VA-anläggningen och vid 
ombyggnationer av befintlig anläggning ska dagvatten utredas.  

Som ansvarig för utveckling av det allmänna dagvattenledningsnätet är VA-
avdelningen en viktig samarbetspart i den fysiska planeringen. I 
planeringsprocessen, både på översiktlig- och på detaljplanenivå, ska VA-
avdelningen delta aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av 
dagvatten följer kommunens dagvattenpolicy och ge stöd vid framtagande av 
dagvattenutredning. VA-avdelningen ska också delta som expert i VA-frågor i 
utbyggnadsfasen. Om det finns befintliga behov av förbättrad 
dagvattenhantering i angränsande områden till en detaljplan bedömer VA-
avdelningen behovet, samordnar med planavdelningen och bekostar den delen 
av utredningen.  
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VA-avdelningen ansvarar för att utreda och eventuellt avsluta 
markavvattningsföretag som är belägna inom verksamhetsområdet för 
dagvatten. För de markavvattningsföretag som vid utredning bedöms fortsatt 
behövas för den allmänna VA-anläggningen är avdelningen ansvarig för 
förvaltningen av de delar som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten. 
Det inkluderar att sitta med i eventuella styrelser. För de 
markavvattningsföretag som bedöms fortsatt finnas behov av, där behovet inte 
är kopplat till den allmänna VA-anläggningen, är inte avdelningen ansvarig för 
förvaltningen utan ansvaret faller på den som har nyttan.  

Avdelningen har huvudansvaret för kommunikation med privata 
fastighetsägare kring förbättringsmöjligheter gällande dagvattenhanteringen 
inne på den egna fastigheten.  
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5.4 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är allmän kulturell verksamhet, 
fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.  

5.4.1 Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidskontoret – 
Avdelning Idrott och förening 

Avdelning Idrott och förening ansvarar för funktion, underhåll och utveckling 
av dagvattenhantering i de anläggningar avdelningen har hand om. Vid egna 
nybyggnadsprojekt är avdelningen ansvarig för att det väljs en 
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Vid ny- och ombyggnation samt i 
de egna anläggningarna görs goda materialval och dagvatten tas omhand lokalt 
och nyttjas som en resurs. Material väljs för att minimera spridningen av 
mikroplaster.  

Avdelningen ansvarar också för att minimera spridningen av mikroplaster från 
sina befintliga anläggningar vilket till exempel inkluderar ansvar för 
granulatfällor i vissa dagvattenbrunnar.  

5.5 Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter 

Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter ansvarar för funktion, 
underhåll och utveckling av dagvattenhantering i det egna fastighetsbeståndet. 
Vid egna nybyggnadsprojekt är bolagen ansvariga för att det väljs en 
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar.  

De kommunala bostadsbolagen ska känna till och medverka i arbetet att uppnå 
mål, riktlinjer och krav enligt kommunens dagvattenplan och dagvattenpolicy. 
Bolagen är ett föredöme avseende hållbar dagvattenhantering. Vid ny- och 
ombyggnation samt i det egna befintliga fastighetsbeståndet görs goda 
materialval och dagvatten tas omhand lokalt och nyttjas som en resurs. 
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5.6 Brandkåren Attunda 

Brandkåren Attunda är kommunens räddningstjänst och är ett 
kommunalförbund med sex medlemskommuner. Attunda arbetar aktivt för att 
förebygga olyckor och hantera olyckor för att minimera påverkan på 
dagvattnet. Attunda är ansvarig för hanteringen av sitt släckvatten och för att 
minimera påverkan från det släckvatten som är förorenat på dagvattnet och 
recipienterna. Attunda har också en viktig roll vid större översvämningar.  

5.7 Exploatörer 

När privata exploatörer bygger har de ansvar för att det väljs en 
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Detta omfattar ansvar för 
fördröjning och om möjligt lokalt omhändertagande innan avledning till det 
allmänna nätet. Om särskilda åtgärder krävs enligt detaljplan, bygglov eller 
motsvarande är det exploatörens ansvar att genomföra åtgärderna. Om det 
behövs åtgärder inom en plan för att säkra ny bebyggelse ansvarar exploatören 
för att dessa genomförs.  

Exploatören bekostar dagvattenutredningar som berör dagvatten inom 
planområdet och hur planen påverkar dagvattnet utanför planområdet. Där krav 
ställs på rening eller fördröjning inom kvartersmark ansvarar exploatören för 
projekteringen och finansieringen av dagvattenlösningen. 

5.8 Fastighetsägare  

Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggningar som byggs på fastigheten, till 
exempel funktion, drift och underhåll av ledningar, fördröjnings- och 
reningsanläggningar.  

Ansvaret för att skydda fastigheter ligger på fastighetsägaren. Det inkluderar 
ansvar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet 
nedströms eller skadar grannarna. Dagvatten får inte ledas ut direkt på gatan.  
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Fastighetsägare ansvarar även för kvalitet på utgående vatten från fastigheten. 
Genom att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt på den egna fastigheten kan 
föroreningsbelastningen minskas.  

I Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) regleras vad som får och inte 
får avledas till den allmänna anläggningen.  

5.9 Övriga 

Väghållare har fullt ansvar för de dagvattenanläggningar som endast hanterar 
dagvatten från väg och gata.  

Markavvattningsföretag ansvarar för skötsel av de anläggningar som ingår i 
företaget. 
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6 Planprocessen 
6.1.1 Översiktlig planering 
Det är viktigt att grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning 
fastläggs i kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen omfattar hela 
kommunens yta. För delar av kommunen finns också fördjupade 
översiktsplaner (FÖP).  

I den översiktliga planeringen ingår förslag på åtgärder som har strategisk 
betydelse för dagvattenhanteringen, exempelvis tänkta områden för större 
dagvattenanläggningar eller översvämningsytor. 

Enligt PBL ska alltid markens lämplighet bedömas för föreslagen användning. 
Mark som riskerar att översvämmas vid skyfall och höga vattenflöden i 
vattendrag bör inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas.  

6.1.2 Detaljplan 
Dagvattenfrågan ska utredas i alla detaljplaner. En dagvattenutredning tas fram 
om det inte tydligt kan motiveras och beskrivas i planen att det inte behövs. 
Kommunen har en checklista för dagvattenutredningar som ska användas som 
underlag till dagvattenutredningen. Dagvattenutredningen ska beskriva 
förutsättningarna för att hantera dagvatten inom och från detaljplaneområdet, 
till exempel instängda områden och vattenvägar. Åtgärder för dagvatten både 
på kvartersmark och på allmän platsmark ska beskrivas och vara underlag för 
detaljplanens utformning. Åtgärderna ska styras av att detaljplanen inte ska 
innebära försämrade förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Förslag på åtgärder ska också beskrivas i planbeskrivningen och 
plankartan ska utformas för att möjliggöra föreslagna åtgärder.  

Dagvattenutredningen ska redovisa översvämningsrisker och säkra vattenvägar 
vid skyfall eller högvatten i recipienten. Planbeskrivningen ska redovisa 
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planområdets preliminära höjdsättning. Vid beslut om lokalisering av 
bebyggelse är det viktigt att kontrollera markens förutsättningar.  

Exempel på planbestämmelser som kan användas för att påverka 
dagvattenhanteringen: 

• Maximal andel hårdgjord yta 

• Vegetationsbestämmelser 

• Begränsning av källare 

• Begränsning av murar och andra hinder för vattnets väg 

• Marknivå på gator och andra allmänna platser 

• Marknivå på kvartersmark, i fastighetsgräns mot allmän plats eller inom 
tomtmark 

• Största lutning 

6.1.3 Efter laga kraft 
När en detaljplan är antagen projekterar och bygger kommunen ut allmänna 
anläggningar inom planområdet.  

I bygglov och bygganmälan kontrolleras att planbestämmelser, avtal och 
planens intentioner uppfylls av byggherren. Dagvattenlösningen godkänns 
innan startbesked ges till ett bygge. I redovisning av dagvattenlösning ingår 
lokal fördröjning och avledning till den allmänna anläggningen.  

Efter godkänd slutbesiktning övergår anläggningarna till driftfas.  

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbalken anmälas till 
bygg- och miljönämnden. Vid ny tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska 
dagvattenfrågan ingå i Länsstyrelsens tillståndsprövning. Vid vattenverksamhet 
ska ansökan om tillstånd eller anmälan skickas till Länsstyrelsen. Anmälan om 
ny dagvattenanläggning (eller ändring i befintlig) ska i vissa fall, till exempel 
dagvattendammar, göras till bygg- och miljönämnden. 
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7 Nuläge 
Kommunen har flera olika roller och perspektiv när det gäller dagvattenfrågan. 
Till exempel är kommunen huvudman för allmänna dagvattenanläggningar, 
tillsynsmyndighet för dagvatten och väghållare för vägar där dagvatten rinner 
av från. Kommunen har även ett övergripande ansvar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls. Nulägesbeskrivningen redovisar 
hur dagvattenhanteringen ser ut i kommunen idag utifrån de olika perspektiven.  

I kommunens VA-plan från 2018 finns ett delavsnitt i nulägesbeskrivningen 
som handlar om dagvatten. Nulägesbeskrivningen i den här dagvattenplanen är 
en fördjupning och uppdatering av det delavsnittet. 

7.1 Allmän dagvattenhantering 

Kommunen är huvudman (ansvarar) för den allmänna dagvattenanläggningen. 
Med allmän anläggning menas anläggningar som har ordnats och används för 
att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät, 
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att 
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Detta benämns också som kommunalt 
dagvatten. De allmänna anläggningarna sköts av kommunens VA-avdelning.  

7.1.1 Verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering omfattar framförallt 
tätorterna (figur 1). Verksamhetsområdet för dagvatten är uppdelat i två delar: 

• fastighet och gata där både fastigheter och gator äranslutna till det 
allmänna dagvattensystemet. 

• gata där det endast är gatorna som är anslutna till det allmänna 
dagvattensystemet medan fastigheterna själva har ansvar för att ta hand 
om sitt dagvatten.  
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Figur 1. Karta som visar verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering. Röda linjer 
visar verksamhetsområdet för dagvatten fastighet och gata, svarta linjer visar 
verksamhetsområdet för dagvatten gata 

7.1.2 Ledningsnät 
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför 
relativt ungt. Fördelning av material och ålder på dagvattennätet presenteras i 
figur 2. Stora delar byggdes ut under 60- och 70-talen och då användes nästan 
uteslutande betongledningar. Med tiden har i stället plast blivit mer och mer 
vanligt. Dagvattennätet är helt separerat från spillvattennätet och det finns 
därför inga problem med kombinerade ledningar. I kommunen finns fem 
dagvattenpumpstationer. 
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7.1.3 Befintliga dagvattenanläggningar 

Dagvattendammar 

Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena 
dagvattnet innan det når Mälaren (figur 3). De dammar som ligger uppströms i 
dagvattensystemet, och inte närmast recipienten, fungerar samtidigt som 
fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning.  

 
Figur 3 Kartan visar kommunens allmänna dagvattendammar. 
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Två av dagvattendammarna är väl studerade genom omfattande provtagning. 
Tibbledammen var med i ett regionalt provtagningsprojekt som genomfördes 
2006–20106. Resultatet visade att dammen fungerar väl. Råbydammen har 
provtagits från 2011–2013 vilket visade att även den dammen fungerar väl. 

2018 utredde kommunen funktionen i fem av de äldre dammarna och mätte 
sedimentdjupet. Utredningen visade att en damm, Tibbledammen, behövde 
rensas på sediment för att upprätthålla sin reningsfunktion. Sedimentrensning 
av Tibbledammen utfördes därför under 2020.  

Skötseln av dammarna regleras genom skötselplaner som finns för respektive 
damm. Enligt skötselplanerna ska tillsyn av dammarna ske två gånger om året 
med eventuell extra tillsyn vid skyfall. Extra åtgärder som rensning av 
sediment sker vid behov. Skräpplockning runt dammarna görs med 
regelbundna intervall eller efter behov. Skötsel av vegetationen vid dammarna 
utförs med olika intervall baserat på vegetationstyp och dammens egenskaper. 
Vid flera av dammarna finns säkerhetsutrustning som livräddningsutrustning 
eller staket som underhålls efter behov.  

Diken, skelettjordar och magasin 

De anläggningar som tas upp under den här rubriken tillhör inte uteslutande 
den allmänna dagvattenanläggningen. En del av anläggningarna ägs och 
underhålls av kommunens gata-, park- och trafikavdelning. 
Ansvarsfördelningen över vilka anläggningar som sköts av vilken avdelningen 
inom kommunen beskrivs i avsnitt 5 Ansvarsförhållanden.  

Det finns diken som är en del av dagvattennätet och kan fungera fördröjande 
och till viss grad renande. Diken längs med större trafikerade vägar klipps för 
trafiksäkerheten två gånger per år. I övriga diken sköts växtligheten efter behov 
med punktinsatser för att upprätthålla sikten och trafiksäkerheten på plats. I 

 

6 NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner SVU 
Rapport nr 2012-02 
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diken med vattenväxter, exempelvis vass, lämnas dessa kvar vid en beskärning 
för att upprätthålla reningen av dagvattnet. En viktig aspekt vid skötseln är 
biologisk mångfald som tas med i bedömningen av insatser. Dokumentationen 
av diken är bristfällig och det saknas fullständig information om dikenas lägen, 
kapacitet och ansvarsfördelning.  

Nedsänkta växtbäddar finns på ett fåtal platser i kommunen. Funktionen på 
växtbäddarna är dock osäker och det behövs en ökad kunskap både om de som 
finns och om möjligheten att anlägga nya.   

I pågående utbyggnadsområden som Tegelhagen och Ringvägen anläggs träd 
med skelettjordar som är en ny typ av anläggning i kommunen. Kommunen är 
positiv till anläggningstypen och ser över möjligheten att utöka antalet 
skelettjordar framöver.  

Kommunen har ett fåtal underjordiska magasin med syfte att fördröja dagvatten 
men de saknar reningsfunktion. Eftersom kommunen strävar efter att skapa 
anläggningar som kombinerar flera funktioner anläggs underjordiska magasin 
endast när det inte finns möjlighet till öppna dagvattenanläggningar.  

7.1.4 Dagvattenanläggningens kapacitet 
Två hydrauliska modeller för dagvattennätet färdigställdes under 2018. En för 
Bro och en för Kungsängens huvudstråk som leds ut i Mälaren genom 
Tibbledammen. Resultat togs fram för två scenarion där modellen belastades 
med 5-årsregn respektive 20-årsregn. Scenarion där framtida exploateringar 
inkluderas togs också fram, ett för 2022 och ett för 2026, och då användes 20-
årsregn. 

I Bro finns stora diken som tar hand om dagvattnet och avleder det till 
Mälaren. Dikena tillsammans med dagvattendammarna i Råby och Kockbacka 
gör att systemet bitvis har bra kapacitet även vid ett 20-årsregn. Samtidigt 
uppstår marköversvämning på ett flertal platser vid huvudledningen och ännu 
fler i lokalgator redan vid 5-årsregn. De här svaga områdena behöver åtgärdas 
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för att uppnå ett fungerande system och än viktigare blir åtgärderna med de 
planerade exploateringarna.  

Resultatet från simuleringar gjorda i Kungsängen indikerade att huvudstråket 
är hårt belastat och behöver avlastning för att fungera redan vid ett 5-årsregn. 
Det är främst ledningsnätet i södra och östra delen av huvudstråket som går 
fullt. Belastningen i den största ledningen, en 1600 mm ledning som går genom 
Gröna dalen, orsakar dämning i anslutande sidoledningar.  

Det saknas modell för delar av nätet i Kungsängen, exempelvis det dagvatten 
som har utlopp genom Strandvägsdammen, Näckuddsdammen och 
Ryssgravsdammen samt norrut från Brunna industriområde. Det innebär att 
kunskapen inte är lika stor avseende kapacitet och åtgärdsbehov i dessa 
ledningsnät jämfört med de delar av nätet som finns i modellerna. Kapaciteten 
och åtgärdsbehoven behöver därför utredas vidare.  

För att minimera marköversvämningar krävs åtgärder på ledningsnätet och att 
fördröjning av dagvatten utökas i både Bro och Kungsängen. Kommunen har 
påbörjat två projekt för att förbättra situationen längs huvudstråket i 
Kungsängen, en ny dagvattendamm vid Kungsängens IP och en dagvattenpark 
i Gröna Dalen vid Hjortronvägen.  

Rening 

Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största 
delen av det allmänna dagvattnet innan det når recipienten (figur 4). Delar av 
både tätorten och landsbygden byggdes dock ut innan krav på 
dagvattenhantering var särskilt omfattande och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet.  
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Figur 4 Avrinningsområden med utsläppspunkter 

En del av de avrinningsområden som rinner till dagvattendammarna är så pass 
stora att den befintliga reningen inte är tillräcklig, som till exempel 
Råbydammen och Tibbledammen. Det finns också avrinningsområden som 
inte har någon rening alls, exempelvis norra Brunna, Finnsta och delar av 
gamla Bro. Åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen är därför 
nödvändiga. Förslag på åtgärder i Bro tätort är under framtagande.  

Det finns behov av att utreda hur stor belastningen av dagvattenrelaterade 
föroreningar är på de olika recipienterna. Det behöver också utredas hur stor 
avskiljningen av föroreningar är idag och hur mycket den nuvarande 
belastningen måste minska för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås. 
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Ett sätt att besvara dessa frågor är att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt 
vattendirektivet för recipienterna.   

Ekosystemtjänster 

Upplands-Bro kommun har gjort en kartläggning av ekosystemtjänster. En av 
ekosystemtjänsterna som undersöktes var landskapets naturliga förmåga att 
reglera och ta hand om dagvatten. I klassningen ingick följande parametrar: 

• Vegetation 

• Naturliga lågpunkter 

• Markens genomsläpplighet 

• Lutning 

Resultatet ger möjlighet att på en övergripande nivå få en uppfattning var det 
finns god eller mindre god förmåga för landskapet att naturligt ta hand om och 
reglera dagvatten (figur 5). Informationen används bland annat vid planering 
av dagvattenåtgärder på en övergripande nivå i översiktsplaneringen. 

Figur 5 Landskapets förmåga att reglera och ta hand om vatten. 
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7.1.5 Projektering av nya anläggningar 
Kommunen har en teknisk handbok med vissa riktlinjer kring materialval och 
dimensionering för nya dagvattenanläggningar. Det finns även en checklista 
som används vid framtagning av dagvattenutredningar.   

7.2 Skyfall 

Länsstyrelsen har tagit fram en övergripande skyfallskartering för vissa tätorter 
i Stockholmsregionen där Bro och Kungsängen finns med. Den visar på ett 
övergripande sätt var det finns risk för översvämningar och höga flöden vid 
skyfall. Skyfallskarteringen är framtagen för att möjliggöra en enkel koppling 
till ledningsnätsmodeller såsom de dagvattenmodeller kommunen har. För att 
få ännu bättre kunskap om vilka konsekvenser en större mängd nederbörd 
under kort tid skulle medföra behövs en sådan koppling mellan modellerna.  

7.3 Vägdagvatten 

En del av dagvattnet är vatten som rinner av från kommunens vägar. Det 
vattnet för med sig föroreningar som finns på vägarna och transporterar dem 
till sjöar och vattendrag. Hanteringen av vägdagvatten och vägunderhållet är 
därför viktiga för hur mycket föroreningar som leds till recipienterna. Kunskap 
om hur stor andel av vägdagvattnet som renas finns inte idag.  

7.3.1 Vinterväghållning 
Vinterväghållningen påverkar kvaliteten på vägdagvattnet eftersom sand och 
salt sprids på vägarna. En avvägning behöver alltid göras om hur salt skall 
användas för att minska påverkan på dagvattnet men samtidigt säkerställa 
trafiksäkerheten i kommunen.  Saltning utförs endast på hårt trafikerade 
gator/bussgator där det är en nödvändighet för att säkerställa framkomligheten 
för kollektivtrafik och framförallt för utryckningsfordon när vinterväglag råder. 
På kommunala torg och trappor används tvättad flis (grus) som 
halkbekämpningsmedel medan kommunala villagator behandlas med 
saltblandat sand/grus.   
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Genom omvärldsbevakning försöker kommunen hitta nya metoder eller 
material som kan minska vinterväghållningens påverkan på 
dagvattenkvaliteten. Vid upphandling av driftentreprenör för vinterväghållning 
ställs krav på hur entreprenören ska arbeta och vilka material som ska användas 
för att påverkan på dagvattenkvaliteten ska bli så liten som möjligt.   

7.3.2 Vägdagvattenbrunnar 
Vägarna avvattnas via vägdagvattenbrunnar. Dokumentationen av 
vägdagvattenbrunnarna är delvis bristfällig och därför pågår inventering och 
inmätning av brunnar för att förbättra kunskapen om de brunnar som 
kommunen sköter. Vägdagvattenbrunnarna kräver regelbundet underhåll där 
brunnen sugs ur och rengörs från exempelvis sand, skräp och löv. Även 
brunnens ovandel som består av galler eller kupol rengörs vid behov. Innehållet 
från brunnarna körs sedan iväg på deponi. Under 2019 upprättades en spolplan 
som reglerar vilka brunnar som ska spolas vilket år. I samband med det 
genomfördes en omfattande insats där samtliga brunnar rengjordes eftersom 
underhållet innan dess var eftersatt.  

7.3.3 Spill på vägarna 
Olja, bensin och annat spill som hamnar på vägar och trafikerade ytor i 
samband med olyckor eller trasiga fordon utgör en betydande risk för att 
förorena dagvattnet. Det är därför viktigt att utsläppen samlas upp skyndsamt 
innan det når dagvattensystemet. När kommunen hanterar spill samlas det upp 
genom att ett vätskeabsorberande material tillförs, vilket gör att spillet kan 
sopas upp och transporteras bort till en anvisad tipp för deponi. Hanteringen av 
spill genomförs alltid med målet att minimera risken för spill ner i 
dagvattensystemet. 
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7.4 Recipienter 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska Sverige se till att alla vattenförekomster 
uppnår god status och säkerställa att de inte försämras. Upplands-Bro kommun 
har en Vattenplan där kommunens sjöar och delar av Mälaren beskrivs. 
Vattenplanen omfattar också vattendrag och grundvattenmagasin. Kommunen 
har valt att även redovisa mindre sjöar och vattendrag, så kallade ”övriga 
vatten”, i Vattenplanen. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden, risker 
och förslag till förbättringsåtgärder.  

7.4.1 Sjöar och vattendrag 
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning och det är 
jordbruket som är den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. 
Dagvatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. Huvuddelen av Upplands-Bros 
dagvatten leds till Mälaren-Görväln som idag är klassad till måttlig ekologisk 
status (figur 6). Dagvatten från stora delar av Brunna leds till Mälaren-Skarven 
som även den är klassad som måttlig ekologisk status. Påverkan på båda 
recipienterna kommer främst från jordbruk och enskilda avlopp. För Mälaren-
Prästfjärden, Mälaren-Skofjärden och Stora Ullfjärden är påverkan från 
dagvatten från Upplands-Bro kommun i nuläget liten eftersom 
avrinningsområdena som är belägna inom kommunen består av landsbygd.  

Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Lejondalssjön, 
Lillsjön och Örnässjön). Lejondalssjön har en måttlig sammanvägd ekologisk 
status. Fosfor i sedimenten är det främsta problemet i sjön idag vilket från och 
med 2020 kommer att behandlas med aluminium i syfte att fastlägga fosforn i 
sedimenten och därmed sänka näringshalterna i sjön. Det finns några mindre 
samhällen belägna i Lejondalssjöns avrinningsområde men dagvatten har i 
nuläget inte någon betydande påverkan på sjöns status.  
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Figur 6 Kommunens ytvatten färgade utifrån ekologisk status. 

Från och med nästa vattenförvaltningscykel 2021 kommer Lillsjön, Örnässjön, 
Örnäsbäcken och Lillån ingå i en och samma vattenförekomst. Det kommer 
medföra strängare krav på vad som får släppas ut där. Klassningen av den 
sammanslagna vattenförekomsten kommer att utgöras av den som är lägst 
klassad, vilket innebär måttlig ekologisk status. I nuläget är avrinningen av 
dagvatten till Lillsjön, Örnässjön, Örnäsbäcken och Lillån begränsad. Det finns 
pågående detaljplaner i avrinningsområdet som vid utbyggnad kan öka 
påverkan från dagvatten.  
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Provtagning har också gjorts i Broviken, som är en del av Mälaren-Görväln, 
och dess tillflöden under åren 2015–2019. Broviken är ett Natura 2000-område 
och har därmed arter som är utpekade som skyddsvärda. Provtagningen syftade 
till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i 
avrinningsområdet och att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken 
förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer. Den ekologiska statusen för 
Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande där de höga 
halterna näringsämnen samt starkt påverkad fysisk miljö kring tillrinnande 
vattendrag är det som bidrar mest till bedömningen. Brobäcken utgör recipient 
för bland annat dagvatten och behandlat lakvatten, och miljögifter har 
identifierats som ett potentiellt miljöproblem. Nygårdsbäcken belastas av 
dagvatten från industriområde och bostadsbebyggelse. Utöver dagvatten är 
jordbruksmark en möjlig källa till miljögifter genom användningen av 
bekämpningsmedel. Sätrabäcken utgör recipient för dagvatten och behandlat 
lakvatten från Högbytorp avfallsanläggning. Flera miljöfarliga verksamheter 
finns och har funnits i avrinningsområdet. 

7.4.2 Grundvatten  
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens 
statusbedömningar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status 
och god kemisk status. I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter 
som är regionalt intressanta, Toresta och Lindormsnäs.  

Grundvattenförekomsternas avrinningsområden utgörs främst av 
jordbruksmark och naturmark. Dagvatten är därför inte en av de främsta 
påverkanskällorna.  

7.4.3 Vattentäkter och långsiktigt skydd av vattentäkter 
Det finns recipienter i kommunen som används som vattentäkter. Vattentäkter 
är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller 
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors 
hälsa. Vattentäkter skyddas genom vattenskyddsområden som är anpassade 
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med föreskrifter för att främja och bevara dricksvattenkvaliteten. Föreskrifterna 
kan innehålla krav på dagvattenhanteringen inom vattenskyddsområdet.  

I kommunen finns två vattenskyddsområden, Leran 1:3 och Mälaren (figur 7). 
Den del av Mälaren som är skyddad heter Östra Mälarens vattenskyddsområde 
och är uppdelad i en primär och en sekundär skyddszon.  

 

Figur 7 Vattenskyddsområden i kommunen. Det större området visar Östra Mälarens 
sekundära skyddszon. 



67 ALL.2021.389, Remiss dagvattenplan och dagvattenpolicy - BMN 21/0007-9 ALL.2021.389, Remiss dagvattenplan och dagvattenpolicy : Förslag till dagvattenplan

Förslag till dagvattenplan 

 
 

Sid 59 av 72 
 

För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns föreskrifter gällande 
dagvattenhanteringen. Föreskrifterna är: 

”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 
vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och 
parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. 
Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara 
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. 
kemikalieolyckor. Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, 
broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den 
omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under 
förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande 
miljölagstiftning.” 

För industriell verksamhet finns ytterligare föreskrifter gällande 
dagvattenhanteringen.  

7.5 Planering och bebyggelseutveckling 

Upplands-Bro är en kommun som har växt och fortsätter att växa i hög takt. 
Skogs- och jordbruksmark exploateras och stora områden omvandlas till 
hårdgjorda ytor som ger upphov till mer förorenat och större mängder 
dagvatten. Själva utbyggnadsprocessen riskerar också att tillföra stora mängder 
föroreningar till dagvattnet. För att förbättra dagvattenkvaliteten och minska 
kvantiteten är det därför viktigt att arbeta med dagvattenfrågan i alla skeden av 
byggprocessen.  

I arbetet med detaljplaner och exploateringar ställer kommunen krav på 
dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan behöver också utredas utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och för att ta höjd för framtida nybyggnationer.  

Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom byggprocessen, 
även inom kommunen, varierar och skulle behöva höjas. Detsamma gäller för 
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kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan på 
dagvattenkvaliteten och deras ansvar.  

7.5.1 Länshållningsvatten 
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning, 
borrning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med till 
exempel byggnation eller sanering av förorenad mark. Arbetet och områdets 
förutsättningar gör att länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av 
föroreningar som kan orsaka skada i sjöar och vattendrag. Länshållningsvattnet 
behöver därför ofta renas innan det avleds till spillvattennätet7 eller till 
dagvattennätet. Kommunen behöver ta fram riktlinjer för länshållningsvatten.  

7.5.2 Markavvattningsföretag 
Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera 
fastigheter har varit i behov av ny markavvattning. De kallas även 
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller 
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. De flesta 
markavvattningsföretag bildades under första halvan av 1900-talet. 

I samband med att ett markavvattningsföretag har tillkommit bildas en 
samfällighet för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen 
och ta tillvara samfällighetens intressen. Samfälligheterna är viktiga sakägare i 
samband med till exempel ny bebyggelse. 

Kommunen har kunskap om var markavvattningsföretagen finns men känner 
inte alltid till statusen på dem (figur 8). En del markavvattningsföretag 
överlappar med kommunens dagvattensystem. Det finns också 
markavvattningsföretag som ligger på kommunägd åkermark. Det finns ett 
behov av att se över markavvattningsföretagen och göra bedömningar om de 

 

7 Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds till Käppala 
avloppsreningsverk. 
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ska upphävas alternativt förvaltas. I de fall då de ska förvaltas behöver det 
utredas i vilken omfattning kommunen ansvarar för förvaltningen.  

 

Figur 8 Markavvattningsföretag 

Vid framtagande av ny detaljplan ska markavvattningsföretag ses över och 
upphävas eller omprövas vid behov i ett tidigt skede i processen. Anläggningar 
som ingår i markavvattningsföretag är ursprungligen dimensionerade för att 
avvattna jordbruksmark. På jordbruksmark är någon eller några dagars 
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översvämning acceptabel vilket det inte är i ett bebyggt område. Det innebär att 
anläggningarna inte dimensionerats för att hantera samma flöden som 
dagvattensystemet. Då enbart jordbruksmark avvattnas är dessutom flödet till 
markavvattningsföretagen begränsat eftersom nederbörden kan infiltrera i 
marken. När marken hårdgörs sker en snabbare tillrinning till dikena. 
Avrinningen från hårdgjorda ytor kan vara 30–40 gånger större än avrinningen 
från jordbruksmark, om det inte utförs några åtgärder för att begränsa flödena. 
Om vattenanläggningen inte har tillräcklig kapacitet att ta emot vattnet kan det 
leda till negativa konsekvenser, till exempel erosion och ras i diken, 
igenslamning av rörledningar och även översvämningar. Översvämningar kan i 
sin tur leda till att förorenande ämnen förs med vattnet ut till mottagande 
vattendrag och sjöar.  

7.6 Kommunens tillsynsverksamhet 

Miljö- och livsmedelsavdelningen är tillsynsmyndighet och har tillsynsansvar 
över kommunens dagvattenanläggningar. Tillsyn av kommunens allmänna 
dagvattendammar påbörjades under 2020.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen har också tillsynsansvar för fastigheters och 
verksamheters dagvattenhantering och kan vid behov ställa krav på rening, 
provtagning eller andra åtgärder. Ett inventerande arbete planeras för att 
undersöka om högre krav gällande dagvattenhanteringen behöver ställas på fler 
verksamheter.   

7.7 Andra områden som påverkar dagvattnet 

7.7.1 Släckvatten 
Släckvatten är det vatten som uppkommer i samband med brandbekämpning. 
Det förorenade släckvattnet riskerar sedan att rinna ner i dagvattensystemet.  
Kommunen och räddningstjänsten arbetar tillsammans för att minimera 
påverkan på dagvattnet.  
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7.7.2 Ogräsbekämpning 
Vid ogräsbekämpning på kommunala torg, gator och andra allmänna platser 
används aldrig kemiska bekämpningsmedel eftersom det kan påverka 
dagvattenkvaliteten. Ogräsrensning utförs istället manuellt, maskinellt eller 
med miljövänliga bekämpningsmedel såsom skum eller ånga.  

Det finns särskilda krav på hantering av bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområdena.  

7.7.3 Gödsling 
Gödsel är en källa till att näringsämnen följer med dagvattnet ut i recipienterna. 
Vid exploatering av nya områden där gräsmattor, rabatter och andra 
grönområden ska anläggas är risken för läckage av näringsämnen stor. Inom 
kommunens skötsel av grönytor ställs därför krav på entreprenören hur och när 
gödsling ska genomföras samt vilken typ av gödsel som ska användas för att 
minimera påverkan. 

Det finns särskilda krav på gödselhantering inom vattenskyddsområdena.  

7.7.4 Konstgräsplaner 
Konstgräsplaner är en källa till mikroplaster som följer med dagvattnet ut i 
recipienterna. Kommunen arbetar aktivt för att minimera spridningen av 
mikroplaster till naturen. Till exempel har granulatfällor installerats i 
dagvattenbrunnarna och borststationer för skor vid utgångarna för att på så sätt 
samla upp granulatet och förhindra att det sprids vidare ut i dammar och 
vattendrag. Kommunen arbetar också med informationskampanjer. 
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7.8 Slutsatser 

7.8.1 Styrkor 
• Kommunen består inte av tätbebyggd stadsmiljö och det finns plats för 

dagvattenanläggningar. 

• Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet. 

• Det finns ett utbyggt system av dagvattendammar, med kunskap om 
funktionen och driften hos dem. 

• Kommunen har en Vattenplan och god kännedom om recipienternas 
status. 

• Kommunen har en förnyelseplan för ledningsnätet. 

• Det finns en checklista för att ta fram dagvattenutredningar i samband 
med nya detaljplaner. 

• Det finns en skyfallskartering för Bro och Kungsängen. 

• Kartläggning av ekosystemtjänster har genomförts. 

• Det finns ett förvaltningsövergripande samarbete med dagvattenfrågor.  

• Kommunen arbetar aktivt med att minska spridningen av mikroplaster 
från konstgräsplaner. 

7.8.2 Utmaningar 
• Att möta den pågående stora expansionen. 

• Resurser i form av personal och budget för att arbeta med 
dagvattenfrågor. 

• Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom 
byggprocessen, även inom kommunen, varierar. Detsamma gäller för 
kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan 
på dagvattenkvaliteten och deras ansvar. 
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• De huvudsakliga recipienter som tar emot dagvattnet uppnår inte god 
ekologisk eller kemisk status, vilket ställer högre krav på 
dagvattenreningen. 

• Brist på dataunderlag för att bedöma kemisk status på 
vattenförekomster. 

• Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas i stor utsträckning. 

• Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att 
kräva planering och resurser. 

• Översvämningsproblematik finns i delar av kommunen. 

• Vinterväghållningen påverkar dagvattenkvaliteten.  

• Tillsyn på dagvatten.  
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Dagvattenpolicy 
Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till 
grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet för 
dagvatten. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering.  

Dagvattenpolicyn består av följande fem punkter. 

• Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 

Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens 
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och 
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som 
inte uppnår det ännu.  

• Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem 
ska utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid 
kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. 
Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade 
klimatförhållanden med intensivare nederbörd och högre vattennivåer.  

Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till 
områden även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade 
klimatförhållanden ska beaktas vid utformningen av 
dagvattenhantering.  
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• Bevara vattenbalansen 

Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att 
undvika sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning 
samt för att minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens 
bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem 
ska utformas med hänsyn till de naturliga avrinningsområdena för att 
inte påverka den befintliga grundvattennivån eller vattentillförseln till 
sjöar och vattendrag negativt. 

• Berika bebyggelsemiljön 

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön 
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och 
biologisk mångfald. Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och 
utformas som positiva inslag i närmiljön med hänsyn till platsens lokala 
förutsättningar. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet 
ska eftersträvas, alltid värderas och vägas mot säkerheten. 

• Långsiktigt hållbart genomförande 

Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt 
hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig 
förutsättning är samsyn, samordning och en genomtänkt 
ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolag. 
Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom 
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i 
samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig 
bebyggelse. 
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ALL.2021.438, Tertialrapport 1 - Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut 

1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till Tertialrapport 1 2021 godkänns 

samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning 

2 Beslutet justeras omedelbart.    

Sammanfattning 

Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för bygg- och miljönämndens 

verksamhet och resultat under årets första 4 månader (tertial 1). Dessutom 

innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat. 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det 

gäller bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och 

alkohol. 

Perioden januari – april ser kontoret en fortsatt förändrad byggmarknad 

gällande typ av ärenden jämfört med tidigare år. En fortsatt ekonomisk 

utmaning för nämnden är att framgent följa upp intäktsmål och 

debiteringsgrader. Ny PBL-taxa har beslutats av nämnden för att jämna ut 

intäkterna för bygglovsverksamheten. 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 

förhållande till budget. Intäkterna är -718 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna 

är -72 tkr högre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat på -2 499 tkr 

utifrån utfallet för första tertialet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021

 Tertialrapport 1 2021 för Bygg- och miljönämnden

Ärendet 

Här utvecklar du ärendet, mer hjälp finner du i skrivreglerna. 



68 ALL.2021.438, Tertialrapport 1 - Bygg- och miljönämnden - BMN 21/0007-14 ALL.2021.438, Tertialrapport 1 - Bygg- och miljönämnden : ALL.2021.438, Tertialrapport 1 - Bygg- och miljönämnden

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-05-05 BMN 21/0007 

 

 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

   

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Ylva Malm 

 

Tf. biträdande 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

Jonny Hellman 

 Miljö- och livsmedelschef 

 

 

Olof Forsberg 

 

Bygglovschef  

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 1 2021 för Bygg- och miljönämnden 

  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög 
Bygg- och miljönämndens verksamheter fokuserar under 2021 på: 

• En hållbar tillväxtkommun med god service  
• Medborgarperspektivet alltid främst 
• Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 
följande avdelningar: bygg-, miljö- och livsmedel, plan-, exploaterings-, och tekniska 
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygglovsavdelningen och 
miljö- och livsmedelsavdelningen som genomför arbetet inom nämndens 
ansvarsområde. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Bygglov: 
Ny PBL-taxa 
Under första tertialen på året har följande bygglov  och marklov handlagts. 
Ringvägen, Upplands-Brohus och Balder 
Tidsbegränsade lov för padelbanor 
Skola i Tegelhagen 
Parken i Tegelhagen etapp 2. 
Park och dagvattendam i Gröna dalen 
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Exploatering i Viby/Örnäs fortsätter 
Miljö: 
Fortsatt arbete med strandskyddsdispenser som ligger i "back loggen" Ett antal större 
ärenden (händelsestyrt) och remisser har tagit mycket tid. Fortsatt många granskningar 
av detaljplaner och underlag. Avdelningen har också drabbats av ett antal uppsägningar 
(3 handläggare och chefstjänst). Rekrytering pågår. 
Livsmedel och alkohol: 
Beslut om kontrollplan för livsmedel 2021-2023 är färdig. Beslut om kontrollplan 
alkohol och tobak 2021-2023 tas i  maj 2021. Beslut om justering till 0 kr av 
alkoholavgifter är beslutad i BMN, KS, KF. Rekrytering av ny livsmedelsinspektör är 
påbörjad. 

1.4 Covid-19 effekter 
Bygg- och Miljönämndens tjänstemän uppmanas att fortsatt jobba hemifrån för att 
utföra de arbetsuppgifter som normalt skulle gjorts på kontoret. Inspektioner och 
platsbesök görs men fortsatt försiktighet råder vid inspektioner. Rutiner finns framtagna 
vid besök. Även skyddsutrustning har införskaffats för att nyttjas vid platsbesök- och 
tillsynsbesök. 
Bygglov: 
Verksamheten har goda förutsättningar att hålla avstånd i och med våra satsningar på 
digital handläggning. Dock påverkas samarbetet, sociala kontakter med kollegor och det 
interna oplanerade lärandet negativt vilket kan vara skadligt för verksamheten på sikt. 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-04-01 - 2021-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:23

Mätarvägen 18

2021-04-12 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §3: AvskrivetBYGG.2021.111

Anmälan för installation av solceller

EKEBY 2:57

Måsskärsvägen 8

2021-04-13 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §4: AvskrivetBYGG.2021.117

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2021-04-16 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §5: BeviljatBYGG.2021.115

Anmälan för rivning av garage mm

EKEBY 2:102

Smedslingan 54

2021-04-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 52: BeviljatBYGG.2020.436

Anmälan för ändring av eldstad

ASPVIK 1:9

Husbyvägen 2

2021-04-09 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 53: BeviljatBYGG.2020.482

Anmälan för installation av eldstad

EKEBY 2:44

Ringuddsslingan 17

2021-04-14 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 54: BeviljatBYGG.2021.92

Anmälan för ändring av eldstad (insats)

LÖVSTA 1:79

Stentorpsvägen 12

2021-04-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 55: BeviljatBYGG.2020.235

Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad samt bygglov för nybyggnad av bostadshus

2021-05-04 Sida 1 av 8
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Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 31:1

Kamrervägen 1

2021-04-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 56: BeviljatBYGG.2020.150

Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader

BJÖRKNÄS 2:35

Sågbacken 21

2021-04-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 57: BeviljatBYGG.2020.193

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivningslov för rivning av befintligt enbostadshus

BRUNNA 4:520

Långdansvägen 2

2021-04-19 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 58: BeviljatBYGG.2020.89

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av garage samt nybyggnad av mur

TIBBLE KYRKBY 11:19

Tranbyggevägen 32

2021-04-22 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 59: BeviljatBYGG.2021.77

Anmälan för byte till ny köksspis

RYTTARBERGET 1:1

Sjöhagenvägen 2

2021-04-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 60: BeviljatBYGG.2020.137

Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus

ASPVIK 1:9

Ärtvägen

2021-04-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 61: BeviljatBYGG.2020.280

Anmälan för installation av eldstad (Ärtvägen)

VIBY 19:99

Mätarvägen 21

2021-04-27 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 62: BeviljatBYGG.2020.339

Bygglov för nybyggnad av industri

2021-05-04 Sida 2 av 8
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BRUNNA 4:787

Bomullsvägen 3

2021-04-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 63: BeviljatBYGG.2021.67

Anmälan för nyinstallation av eldstad och rökkanal

VIBY 19:65

Massavägen 17

2021-04-30 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 64: BeviljatBYGG.2018.313

Bygglov och marklov för ombyggnad av källare samt tillbyggnad av balkong på fastigheten VIBY 19:65, Massavägen 17

BROGÅRD 1:162

2021-04-30 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 65: BeviljatBYGG.2018.379

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:162)

LENNARTSNÄS 2:28

Lennartsnäsvägen 19

2021-04-30 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 66: BeviljatBYGG.2020.136

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

LENNARTSNÄS 2:27

Lennartsnäsvägen 17

2021-04-30 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 68: BeviljatBYGG.2020.47

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

BRUNNA 4:350

Tangoslingan 6

2021-04-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 69: BeviljatBYGG.2021.90

Anmälan för installation av eldstad

HÄRNEVI 6:97

Cyklamenvägen 1

2021-04-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 70: BeviljatBYGG.2020.335

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

2021-05-04 Sida 3 av 8
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2021-04-07 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 75: BeviljatBYGG.2021.28

Bygglov för ombyggnad av fasad och tak

BJÖRKNÄS 1:3

Ådövägen 7

2021-04-01 Omprövning av avvisningsbeslut Bygglovschef, § 76: AvvisningBYGG.2020.463

Rivningslov för rivning av receptionsbyggnad på fastighet Björknäs 1:3

BJÖRKNÄS 1:3

Ådövägen 7

2021-04-04 Rivningslov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 77: BeviljatBYGG.2020.463

Rivningslov för rivning av receptionsbyggnad på fastighet Björknäs 1:3

BJÖRKNÄS 1:17

Björktoppsvägen 6

2021-04-04 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 78: AvvisningBYGG.2021.18

Bygglov för nybyggnad av garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9B

2021-04-04 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 79: BeviljatBYGG.2021.106

Bygglov för fasadändring

TIBBLE-ÅLSTA 1:9

Gamla Byvägen 2

2021-04-04 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 80: BeviljatBYGG.2021.66

Bygglov för nybyggnad av garage/ förråd

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

2021-04-06 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 81: BeviljatBYGG.2021.138

Marklov för ändring av marknivå

2021-05-04 Sida 4 av 8
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BRO-RÅBY 3:128

2021-04-12 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 82: BeviljatBYGG.2021.97

Bygglov för ombyggnad av plank

HÄRNEVI 6:67

Drivhusslingan 53

2021-04-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 83: BeviljatBYGG.2021.143

Bygglov för inglasning av uterum

BROGÅRD 1:115

Tallbodavägen 26

2021-04-12 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 84: BeviljatBYGG.2021.81

Bygglov för nybyggnad av carport och förråd

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:307

Kritstigen 24

2021-04-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 85: AvskrivetBYGG.2021.141

Bygglov för fasadändring av radhus

TORESTA 3:7

Horshagsvägen 4

2021-04-14 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 86: BeviljatBYGG.2021.87

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

ASKE 1:4

Aske allé 3

2021-04-14 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 87: BeviljatBYGG.2021.65

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum samt höjning av garagetak med tillbyggnad av skärmtak

FINNSTA 1:201

Gulmåravägen 6

2021-04-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 88: BeviljatBYGG.2021.93

Bygglov för ombyggnad av bostadshus

2021-05-04 Sida 5 av 8
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KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:212

Gamla Landsvägen 16

2021-04-15 Tidsbegränsat lov Bygglovsarkitekt, § 89: BeviljatBYGG.2021.120

Förlängning av tidsbegränsat bygglov (2026-06-30)för skolpaviljong, tidigare ärende (2016.118)

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen 2

2021-04-15 Rivningslov Bygglovsarkitekt, § 90: BeviljatBYGG.2021.146

Rivningslov för rivning av enbostadshus

FINNSTA 1:16

Fjärilsstigen 1-5

2021-04-15 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 91: BeviljatBYGG.2021.83

Bygglov för ändrad användning av lokaler till lägenheter

SYLTA 1:60

Vickbergavägen

2021-04-15 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 92: AvskrivetBYGG.2021.95

Förhandsbesked för nybyggnad av lokal

SYLTA 8:8

Lillsjöbacken 17

2021-04-16 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 93: BeviljatBYGG.2021.88

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

NYGÅRD 2:17

2021-04-20 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 94: NekatBYGG.2021.144

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

SYLTA 2:40

Gripens backe 7

2021-04-22 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 95: BeviljatBYGG.2021.154

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum

2021-05-04 Sida 6 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2021-04-22 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 96: BeviljatBYGG.2020.444

Bygglov för inglasning av balkong

BJÖRKNÄS 1:30

Åkerbärsvägen 7

2021-04-23 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 97: AvskrivetBYGG.2021.145

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av befintlig enfamiljshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Ringvägen 17

2021-04-23 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 98: BeviljatBYGG.2021.163

Bygglov för ändring av räcke

EKEBY 2:165

Smedslingan 37

2021-04-26 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 99: BeviljatBYGG.2021.122

Bygglov för nybyggnad bostadshus och komplementbyggnad

UDDEN 1:9

Sjöhagenvägen 31

2021-04-26 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 100: BeviljatBYGG.2021.119

Bygglov för nybyggnad av gästhus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 22:1

Hjortronvägen 53

2021-04-28 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 101: BeviljatBYGG.2021.133

Tidsbegränsat bygglov för uppställningsplats grävmaskiner

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:538

Tibble skogsväg 8

2021-04-29 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 102: AvskrivetBYGG.2021.169

Bygglov för inglasning av uterum

2021-05-04 Sida 7 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

2021-04-29 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 103: BeviljatBYGG.2021.137

Tidsbegränsat bygglov t. o. m 2026-10-24 för uppförande av byggbod

BRUNNA 4:583

Kadriljvägen 8

2021-04-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 104: BeviljatBYGG.2021.125

Bygglov för fasadändring(ommålning av fasader)

BROGÅRD 1:174

2021-04-29 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 105: BeviljatBYGG.2021.61

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 6st byggbodar

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650

Hjärtstensvägen 11

2021-04-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 106: BeviljatBYGG.2021.148

Bygglov för inglasning av balkong

EKEBY 2:19

Brygguddsslingan 15

2021-04-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 107: BeviljatBYGG.2021.165

Bygglov för fasadändring av bostadshus

Antal ärenden 54

2021-05-04 Sida 8 av 8
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-04-01 - 2021-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 22

2021-04-20 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §7: BLIV.2021.40

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 20

2021-04-20 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §8: BLIV.2021.41

Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2021-04-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §9: BLIV.2021.42

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 17:1

Hallonvägen 38

2021-04-21 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelsinspektör, DB §10: BATL.2021.29

Ansökan om tobak

Antal ärenden 4

2021-05-04 Sida 1 av 1
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Delegationslista
Datumperiod: 2021-04-01 - 2021-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 2:91

Växthusvägen 9

2021-04-01 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 45: FÖRELHAL.2020.936

Klagomål på buller

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2021-04-01 Upphäva beslut Nämndordförande, § 46: UPPHMIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

VIBY 19:104

Mätarvägen 29B

2021-04-06 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 47: AVGMIL.2021.45

Beslut om klassning och fast årlig avgift

TIBBLE KYRKBY 17:2

Kyrkbyvägen 23

2021-04-08 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 48: BEVILJAHAL.2020.28

Anmälan om förskolelokaler, evakueringslokaler Håbo-Tibble förskola

SYLTA 1:59

Kvarnåbacken 4

2021-04-09 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 49: AVGNAT.2019.734

Ansökan om strandskyddsdispens, bostadshus

HÄRNEVI 6:102

Torparvägen 6

2021-04-13 Tillstånd orm, fjäderfä Miljöinspektör, § 50: BEVILJAHAL.2021.321

Ansökan höns

HUSBY 1:19

Raskebodavägen 15

2021-04-14 MAKULERAD av Galina Gorodetskaja: Tillst minireningsverk
Miljöinspektör, § 51: B

AVL.2020.589

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, Husby 1:19

2021-05-04 Sida 1 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HUSBY 1:19

Raskebodavägen 15

2021-04-14 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 52: BAVL.2020.589

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, Husby 1:19

LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2021-04-15 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 53: AVGNAT.2020.675

Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus

Kungsängens Kyrkby 2:181

2021-04-19 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 54: AVSKRIVHAL.2018.9

Klagomål på buller

FINNSTA 1:166

2021-04-20 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 55: FÖRELHAL.2020.114

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020 Broskolan

2021-04-20 Avvisa utlämnande av allmän handling - Sekretess Miljöchef, § 56: UTLADM.2021.346

Begäran om allmän handling

2021-04-20 Avvisa utlämnande av allmän handling - Sekretess Miljöchef, § 57: UTLADM.2021.352

Begäran om allmän handling

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:18

2021-04-20 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 58: FÖRELMIL.2021.316

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada § 28, Kungsängens Kyrkby

2021-05-04 Sida 2 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2021-04-22 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 59: ÖKMIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

VIBY 19:60

Kraftvägen 34

2021-04-22 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 60: FÖRELMIL.2019.484

Tillsyn enligt miljöbalken 2019

ÅDÖ 1:4

Hackholmssundsvägen 3

2021-04-28 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 61: BAVL.2021.154

Ändring av villkor i tillstånd § 99 gällande provtagningsfrekvens

BJÖRKNÄS 1:2

Verkaviksvägen 1A

2021-04-29 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 62: AVGMIL.2021.104

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021

ÖRÅKER 2:43

Kronogårdsvägen 8A

2021-04-29 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 63: BAVL.2020.909

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning Öråker 2:43

Antal ärenden 19

2021-05-04 Sida 3 av 3




