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PROJEKTBESKRIVNING TILL BYGGLOV – BROGÅRD 1:173  

Skola 4-9 Bro Mälarstrand, Upplands-Bro 
2020-11-06 

Inledning 
Projektet i den mellersta delen av Bro Mälarstrand inrymmer en skola å.k. 4-9 för ca  
360 elever. Projektet är planerat på fastigheten Brogård 1:173 i Bro. Skolan ligger alldeles intill 
den nya östra lokalgatan som projekteras just nu och som kommer att ansluta till områdets 
nya huvudgata. Skolan byggs och kommer att ägas av Turako Skolfastighet 40 AB.  

På tomten som är 6 836 m2 uppförs två byggnader, en skolbyggnad om 2 923 m2 BTA samt en 
gymnastikbyggnad om 745 m2 BTA. Utöver det uppförs även en komplementbyggnad i form av 
en miljöstation. 

Skolan kommer att vara 2-parallellig och innehåller förutom klassrum även slöjdsalar, musik, 
NO-sal, bibliotek samt hemkunskap. Idrottshallsbyggnaden består förutom av en gymnastiksal 
med tillhörande funktioner även av rum för skolhälsan. Köket i skolan kommer att samarbeta 
med det större tillagningsköket i skolan som byggs just nu i den norra delen.   

Projektet beräknas starta med markarbeten under kvartal 1 2021 med ett färdigställande av 
hela projektet till juni 2022 då verksamheten kan öppna. 
 
Gestaltning skola 
Projektet följer de principer som finns i planbeskrivningen och byggnaderna utförs med 
suterrängvåning för att anpassas till den befintliga kuperade marken så långt det är möjligt. På 
framsidan mot gatan planeras en välkomnande entrézon med tillhörande ”hängytor” för de 
äldre eleverna och en parkeringsyta som delar av husvolymerna. Arkitekturen strävar mot en 
klassisk skolbyggnation med sin höga nockhöjd, spröjsade fönster och ljusa enhetliga kulör. 
Båda byggnaderna ges samma prägel och förbindelsen dem emellan finns både på den övre 
och den lägre nivån av gården vilket även gäller entréerna till respektive byggnad.    

Utöver detta kommer byggherren att jobba för att projektet ska bli Svanenmärkt. 
 
Gestaltning gymnastikbyggnad 
Gymnastikbyggnaden inrymmer en sporthall om ca 16 x 22 m, omklädnad och skolhälsa. 
Arkitekturen för gymnastiken följer skolbyggnadens gestaltning och längs långsidan mot 
lokalgatan anordnas cykelparkering under skärmtak. Byggnaden utformas så att aktiviteter 
utanför skoltid möjliggörs. 

Gestaltning gård 
Det finns en in- /utfart till parkeringen för personal m fl medan en lastzon planeras på den 
intilliggande lokalgatan vars hela sträcka längs skoltomten är planerad för kantstensparkering. 
Från den zonen hanteras såväl hämtning av avfall samt leveranser till skolan. På framsidan av 
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skolan finns stora entréytor samt rejält med cykelparkering vilket även gäller framför 
gymnastikbyggnaden.  

Samordning är gjord med den pågående slutprojekteringen av lokalgatan samt intilliggande 
bostadskvarter i söder. För de som kommer gående eller cyklande längs lokalgatan finns 
övergångsställen anpassade att fungera med skolans placering. 

Vad gäller den yttre gårdsmiljön så har landskapsarkitekten i dialog med skolverksamheten 
skapat ett innehåll som passar såväl i mellan- som högstadiet samtidigt som en del av tomten 
kommer att vara bevarad naturmark.  På den övre gården kommer vi att arbeta med slittåliga 
material då det är begränsad möjlighet att ta sig upp och att man därför måste använda sig av 
mindre fordon. Lekutrustning till de anlagda lekytorna står hyresgästen själv för och deras 
intention är att även denna ska vara naturinspirerad med ett stort inslag av trä.  

Delar av gården kommer att inhägnas med staket och vi ser framför oss att naturområdet i väst 
blir en naturlig förlängning av skolmiljön när äventyret kallar.  
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Uppgifter om ytor 
Nedan följer en specificering av de ytor projektet innehåller. 
 
Tomt 
Tomt: 6 836 m2 
 

BTA skola, gymnastik- och komplementbyggnad 
BTA skola:  2 923 m2 

BTA gymnastikbyggnad: 745 m2  
BTA miljöstation:  17 m2   
SUMMA BTA:  3 685 m2 
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Turako AB  
Svärdvägen 5    
182 33 Danderyd info@turako.se www.turako.se 

 

 Bygg- och Miljönämnden 
 Samhällsbyggnadskontoret 
 Bygglovsavdelningen 
  

 

Datum: 2020-12-06 

 
Dnr. BYGG.2020.400 
 
Svar på Föreläggande om komplettering enligt Dnr ovan. 
 

 Tolkning av teknikutrymme på vind. 
 Ytsammanställning, p-platser. 
 Driftväg på annans fastighet och tydliggörande av skärmtak. 
 Kompletterat Tillgänglighetsutlåtande. 
 Kort beskrivning av samarbete med projektör allmän plats. 
 PM dagsljus. 
 Tydliggörande av fasadritningar med marklinjer. 
 Information om buller. 
 BBR 5:7 verifieringar. 

 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
……………………………………………… 
Ola Klinterhäll 
Turako Skolfastighet 40 AB 
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RESONEMANG TEKNIKUTRYMME PÅ VIND 
 

Innehåll teknikrum  

Utrymmet är inte helt färdigprojekterat men rummet redovisas i skissform i Bilaga 1 till detta 
dokument för att tydliggöra innehållet. 

Som går att se är det ett utrymme som är utnyttjat maximalt för teknik, framförallt 
ventilationsaggregat, som krävs för att nå det klimat och inomhusmiljö som krävs i skolan. 
Enligt detta resonemang så kan vi inte se att utrymmet kan definieras som en arbetslokal. 

Storlek teknikrum 

Teknikrummets area motsvarar endast 12 % av vindens totala storlek. 

 

UPPSKATTAD EFTERFRÅGAN PÅ P-PLATSER 
 

Inledning 

Skolan kommer att inrymma ca 360 elever i årskurs 4-9 och ca 30 personal. I och med att det 
är ett mellan- och högstadium så bedöms en stor andel elever ta sig till och från skolan med 
buss och cykel. 

Området kommer alltså att trafikeras av lokaltrafik i form av bussar samt att GC-nätet byggs ut. 
Det betyder att man kommer att kunna nå ex Bro Station på ett enkelt och säkert sätt som ej 
kräver bil vilket även följer skolans miljöprofil. 

 

Cykelplatser 

Antalet cykelplatser följer den norm som satts upp i detaljplanen vilket innebär att vi har ett 
nyckeltal som uppfyller 0,5 platser/elev. Det betyder således att vi har ungefär 180 platser på 
fastigheten. 
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P-platser för bil på egen fastighet 

Antalet p-platser på egen fastighet är 18 st (inkl. 2 st Hcp) vilket följer den bedömning vi 
vanligtvis utgår ifrån där vi beräknar 0,5 platser/personal. Dvs behovet är rent teoretiskt ca 30 
x 0,5 = 17,5 platser. 

 

P-platser korttid för bil på intilliggande lokalgata 

Utöver ovan så kommer det att finnas ett stort antal avlämningsplatser, ca 20 st, på lokalgatan 
i form av en kantstensparkering som löper längs med hela skolfastigheten. Detta för att ända 
skapa en säker miljö som möjliggör för föräldrar att hämta och lämna med bil i de fall det är 
nödvändigt.  

 

Sammanfattning 

Vi bör ha i åtanke att det är en förhållandevis liten skola och att vi utifrån det ser att vi 
tillskapat det antal parkeringar som krävs för ändamålet. Det hade således fungerat även utan 
kantstensparkeringen utanför oss, men den i sig skapar givetvis ännu bättre förutsättningar för 
att det här blir en skola som kan hantera både biltrafiken och behovet av parkering, men även 
cykel och gående. 

 

DRIFTVÄG OCH SKÄRMTAK 

Förtydligande LA-handlingar som tydliggör dels skärmtak och dels att vi inte planerar driftväg 
på annans fastighet återfinns i Bilaga 2. 

 

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE KOMPLETTERAT MED 
SAMMANFATTNING 

Sakkunnig Tillgänglighet har uppdaterat utlåtande enligt önskemål, se Bilaga 3. 
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SAMARBETE MED PROJEKTERING ANGRÄNSANDE 
LOKALGATA 

Dialog 

Sedan starten av vår projektering av skolan under sommaren -20 så har vi haft tät dialog med 
Derome och Kanonaden som ansvarar för den intilliggande lokalgatan samt den angränsande 
bostadsbebyggelsen.  

Vi har diskuterat allt ifrån lägen på vår infart till belysning, övergångsställen, belysning och 
anslutningar för VA i gatan. Gränsdragningar mellan bostadskvarteren och vår skolfastighet har 
också behandlats under dessa möten. 

Vi är också överens om att vi på sikt ska dela etableringsyta under själva byggnationen (på 
andra sidan lokalgatan) och fortsätta med samordningsmöten även under 
genomförandeskedet. 
 

Se senast gällande handlingar från Kanonaden i detta dokument, Bilaga 4. 

 

DAGSLJUS 

PM dagsljus 

Se vidare i Bilaga 5 till dokumentet. 

 

Tolkning av grupprum 

Synpunkterna från bygglovsavdelningen rör uteslutande grupprum som ej ligger mot fasad. Vi 
kan konstatera att grupprum inte tillhör de rum som man bedömer ha stadigvarande vistelse 
till skillnad från exempelvis klassrum. Detta följer även SISABs anvisningar. 
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TYDLIGGÖRANDE AV FASADER MED MARKLINJER 

I Bilaga 6 finns förtydligade A-handlingar där efterfrågad information framgår. 

 

BULLER VID FASAD 

Bilaga 7 innehåller handlingar från Detaljplanen där det tydligt framgår att gränsvärdet  
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad underskrids för det aktuella projektet. 

 

BBR 5:7 VERIFIERINGAR MED AVSEENDE PÅ 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Uppställningsplats och avstånd till byggnad framgår av Bilaga 2 samtidigt som det via 
samordning med Kanonaden för den östra lokalgatan kan redovisas placering av Brandposter, 
se Bilaga 8. 
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Bilaga av bygglovsärende Skola 4-9 med tillhörande 
gymnastikbyggnad – Uppfyllande av riktlinjer från Upplands-
Bro kommun  
 

Placering 
(Luftföroreningar, buller, markföroreningar och elektromagnetisk strålning) 

Fastigheten är belägen i den mellersta delen av området i Bro Mälarstrand i Bro och skolan 
kommer att vara en del av den utveckling som sker i området med en kraftig expansion av 
bostadsbebyggelse som för närvarande pågår. I arbetet med detaljplanen så har tomterna för 
förskola och skola placerats i naturnära lägen avsides från den huvudgata som ska anläggas 
genom området ner till Mälaren. Istället kommer skolorna att uppföras intill lokalgator som 
kommer att ge gott om utrymme för gång- och cykeltrafik.  

Det här gör att bullerfrågan blir väldigt sekundär i sammanhanget då naturen gränsar 
fastigheten i väst och att det i söder är bostadsbebyggelse som skärmar av mot huvudgatan. 
Detsamma gäller luftföroreningar där vi trots att det sker en stadsutveckling i området 
fortfarande befinner oss i en naturlig och lantlig miljö. 

Marken är jungfrulig skogsmark och innehåller inga föroreningar. Detta har också bekräftats 
via de geotekniska undersökningar som utförts på och utanför tomten. 

Elektromagnetisk strålning ser vi inga risker för idag men det är också något som bevakas 
processen igenom och även fortsättningsvis när skolan väl står klar. Transformatorstationen 
(som hanteras i separat ärende via EON) ger en marginell elektromagnetisk strålning vilket 
bekräftats av EON.  

 

Utemiljön 
Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla nya förskolor och skolor och det här är en tomt som 
även om den är kuperad går att göra något riktigt bra av. Vi anpassar oss i så hög grad som 
möjligt till de befintliga höjdkurvorna exempelvis genom att låta uppföra byggnaderna med en 
suterrängvåning. Delar av tomtens befintliga naturmark kommer att bevaras och vi har 
anpassat lekytorna för att möjliggöra att de större träden kan stå kvar.  
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Hela den del av fastigheten som ligger framför byggnaderna kommer att göras välkomnande 
med stora generösa entréytor med ”hängmöjligheter” för de äldre eleverna. På baksidan blir 
tomten delvis behandlad för att möjliggöra ytor för lekutrustning och även hårdgjorda ytor 
som är tillgängliga för alla. I det märks bl a en multiplan samt en mindre basketplan som vi vet 
är ett populärt inslag för såväl stora som små. Själva idén med disponeringen av gården är att 
vi går från en trygg ordnad zon närmast huset som övergår till en mer kreativ zon och slutligen 
den vilda orörda naturzonen vilket är ett sätt att arbeta som fungerar oavsett ålder.  

Viktigt att nämna är också att vi vill skapa en säker och trygg skola sett utifrån den trafik som 
trots allt angör en skola i form av föräldrar som lämnar/hämtar men även varutransporter till 
kök och hämtning av avfall. Därför har vi placerat själva parkeringsdelen mellan husen på den 
lägre nivån vilket gör att man kan röra sig fritt på den övre gården och även gå mellan 
byggnaderna utan att korsa den mer trafikerade ytan.  Med tanke på att det är en 
kantstensparkering intill fastigheten i sin helhet så planerar vi att en mindre del av den 
markeras som lastzon som blir väldigt tillgänglig i förhållande till miljöstation och 
varumottagning. 

Tomtens storlek är knappt 6 850 kvm och från det ska byggnadernas bottenarea tas bort samt 
den delen som innehåller bilparkering. Kvar finns ca 4 800 kvm vilket ger oss ett nyckeltal om 
ca 13,3 kvm per elev vilket får anses som bra jämfört med de flesta andra projekt som idag 
byggs inom samma segment med tanke på att det är årskurs 4-9 det är tal om. Det som är en 
fördel utöver detta är att naturen är närmsta granne längs hela den västra sidan av skolgården 
samt att gymnastikbyggnaden kommer att användas för fritidsverksamhet.  

 

Lokaler 
Lokalernas utformning bygger på ett långtgående samarbete med verksamhetsutövaren som 
idag driver ett flertal förskolor och skolor. Byggnaderna inrymmer en skola å.k. 4-9 samt en 
gymnastikbyggnad vilket är en fortsättning på etapp 1, dvs den förskola/skola som byggs just 
nu i den norra delen av området. 

Skolan planeras för ca 360 elever och kommer att drivas 2-parallellig. Kökspersonalen i den här 
enheten kommer att samarbeta med deras motsvarigheter i skolan i den norra delen av 
området då det är samma operatör och där det första köket är ett rejält tilltaget tillagningskök.  

Alla klassrum är planerade för 30 elever/klass plus personal. 

Lokalyta 
Skolbyggnadens totala BTA är 2 923 kvm. Från detta ska teknikutrymmen, mottagningskök och 
personalytor tas bort. Kvarvarande vistelseytor är då totalt 2 332 kvm vilket ger ett nyckeltal 
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om ca 8,1 kvm BTA/elev eller drygt 6,5 kvm LOA (elevyta)/elev. En viktig parameter att addera 
till detta är idrottshallen med en BTA om 745 kvm eller uttryckt i LOA, 646 kvm. Detta ger ett 
totalt nyckeltal om 10,2 kvm BTA/elev eller ca 8,3 kvm LOA (elevyta)/elev. 

Ljusinsläpp, ventilation, temperatur och akustik inomhus 
Turako har sedan en tid tillbaka valt att Svanen-certifiera samtliga av sina nya byggnader. För 
att uppnå en Svanen-certifiering så ställs särskilda krav inte bara på det inbyggda materialet 
utan även på samtliga av de rubricerade delarna i det här dokumentet. En godkänd 
dagsljusberäkning krävs och möts samtidigt av krav på solavskärmning i de fall solvärmelasten 
blir för hög.  

Byggnaden måste i samtliga delar uppfylla Ljudklass B vilket är en nivå bättre än vad 
exempelvis BBR stipulerar.  

Ventilationen kommer att utföras via sk CAV-teknik med möjlighet till individuell styrning i 
vissa rum. Då skolan är mer stadigvarande i sitt användande av ex klassrum så är detta en god 
lösning.  

Hygienutrymmen 
Antalet WC följer de krav som kommunen har och som också styrs via BBR.  

Utrymme för avfallshantering 
En separat miljöstation om drygt 17 kvm uppförs på fastigheten i direkt anslutning till den 
lastzon som är planerad. Rummet kommer att ha ett joniserande aggregat för att undvika lukt. 

Radon, fukt och mögel 
Fastigheten är belägen inom ett område som är klassat som ett normal-/högriskområde för 
radon. Byggnaden kommer därför att uppföras radonskyddad med förberedelser i form av 
radonslang i det fall godkända värden ej erhålls. Detta säkerställs efter att verksamheten tagit 
skolan i bruk, dvs mätningar kommer att ske under vintern 2022/23.  

 

Verksamhet 
Verksamheten kommer själva att ansvara för de anmälningar och registreringar som krävs i 
enlighet med Miljöbalken och Livsmedelslagen. Det innebär exempelvis att kommunens egen 
enhet för Miljö- och Hälsa besöker och godkänner lokalerna innan verksamheten får tillstånd 
att starta.  



10 BYGG.2020.400, Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad, BROGÅRD 1:173,  - BMN 21/0001-9 BYGG.2020.400, Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad, BROGÅRD 1:173,  : Information

 
  
 

 

 
 4 (4) 
 

I det arbetet ligger samtidigt att redogöra för hur man arbetar med frågor såsom; Smittskydd 
och städrutiner, Allergi, Rökning samt Kemikalier i varor och material.  

I det här sammanhanget så bör återigen Svanen-certifieringen nämnas då det är en 
överenskommelse att även verksamheten ska tillse att de varor och material som de själva 
möblerar byggnaden med ska uppfylla dessa kriterier.  
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OBJEKT: Bro Mälarstrand Efter Explo 35 l/ha (Turako)
35 l/ha 10 års regn * 0,6836 ha = 23,93 l/s

Delområden Area i ha Avr.koeff.
Ange maxflöde ut: 24,0 l/s      Qt= 0,024 m³/s Fastighetsyta 0,6836 0,7

Ange avvattnad yta: 0,68 ha 0,006836 km²

0,70

0,6836
Reducerad area: 0,47852 ha 0,0047852 km² Genomsnittlig avrinningskoefficient 0,70

i Klimatfaktor Flöde
Regn varaktighet: 2år 10min 132,3 l/s/ha 0,01323 1,25 79,1 l/s

i
Regn varaktighet: 10år 10min 227,9 l/s/ha 0,022792 1,25 136,3 l/s

Regn varaktighet: 20år 10min 286,6 l/s/ha 0,02866 1,25 171,4 l/s

i
Regn varaktighet: 100år 10min 488,7 l/s/ha 0,0489 1,25 292,3 l/s

Tömningskapacitet Na: 13,04 mm/h Na =2.6*utflödet (m³/s) / Ytan (km²)

Total Area
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100 år
Varaktighet i minuter 10 15 20 25 30 40 50 60 120 240 360
Regnmängd 29,3 34,8 38,8 41,6 44,5 48,6 51,8 54,6 65,3 77 84,5
Regnmängd +25% 36,6 43,5 48,5 52 55,6 60,8 64,8 68,3 81,6 96,3 105,6 Max
Na*t/60 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 8,7 10,9 13,0 26,1 52,2 78,2 skillnad
Skillnad 34,45 40,24 44,15 46,57 49,10 52,06 53,88 55,21 55,54 44,09 27,38 55,54

20 år
Varaktighet i minuter 10 15 20 25 30 40 50 60 120 240 360
Regnmängd 17,2 20,4 22,8 24,5 26,2 28,6 30,6 32,2 38,8 46,2 51,2
Regnmängd +25% 21,5 25,5 28,5 30,6 32,8 35,8 38,3 40,3 48,5 57,8 64,0 Max
Na*t/60 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 8,7 10,9 13,0 26,1 52,2 78,2 skillnad
Skillnad 19,33 22,24 24,15 25,19 26,23 27,06 27,38 27,21 22,42 5,59 -14,24 27,38

10 år
Varaktighet i minuter 10 15 20 25 30 40 50 60 120 240 360
Regnmängd 13,7 16,3 18,1 19,5 20,8 22,8 24,4 25,7 31,1 37,3 41,6
Regnmängd +25% 17,1 20,4 22,6 24,4 26,0 28,5 30,5 32,1 38,9 46,6 52,0 Max
Na*t/60 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 8,7 10,9 13,0 26,1 52,2 78,2 skillnad
Skillnad 14,95 17,11 18,28 18,94 19,48 19,81 19,63 19,08 12,79 -5,54 -26,24 19,81

2 år
Varaktighet i minuter 10 15 20 25 30 40 50 60 120 240 360
Regnmängd 8 9,6 10,7 11,5 12,3 13,5 14,5 15,3 18,8 23
Regnmängd +25% 10,0 12,0 13,4 14,4 15,4 16,9 18,1 19,1 23,5 28,8 Max
Na*t/60 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 8,7 10,9 13,0 26,1 52,2 skillnad
Skillnad 7,8 8,7 9,0 8,9 8,9 8,2 7,3 6,1 -2,6 -23,4 9,0
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Största skillnaden 2 års regn: 9,0 Största skillnaden 10 års regn: 19,81

Magasinsvolym effektiv Me: 43,2 m³ stort magasin Magasinsvolym effektiv Me: 94,8 m³ stort magasin

Magasinsvolym (makadam) Mv: 123,4 m³ stort magasin Magasinsvolym (makadam) Mv: 270,8 m³ stort magasin

Största skillnaden 20 års regn: 27,38 Största skillnaden 100 års regn: 55,54

Magasinvolyn effektiv Me: 131,0 m³ stort magasin Magasinvolyn effektiv Me: 265,8 m³ stort magasin

Magasinsvolym (makadam) Mv: 374,4 m³ stort magasin Magasinsvolym (makadam) Mv: 759,4 m³ stort magasin

Ett dimensionerande utflöde på 24 l/s ger ett magasinsbehov med effektiv 
volym på ca 94,8 m3 vid 10-årsregn. 
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Wi landskap AB, Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm, tel 070 493 77 76, info@wilandskap.se, www.wilandskap.se 

 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
PProjektnummer: 180 

Projektnamn: Bro Mälarstrand skola  
 

 

Upprättad av: Jonas Åkerström Status: Bygglovshandling 
Upprättad datum: 20-12-04 Reviderad datum:  

 
RITNING STATUS REV INNEHÅLL SKALA RITNINGSDAT ÄNDRINGSDAT 

       
   FÖRTECKNINGAR    
       
   Handlingsförteckning    
       
   RITNINGAR    
       

L-30.1-001 BL  Situationsplan 1:200 A1 201204  
       

L-30.1-002 BL  Situationsplan, förklaringar 1:200 A1 201106  
       

L-30.2-001 BL  Sektion A-A’ 1:100 A1 201106  
       

L-30.2-002 BL  Sektion B-B’ 1:100 A1       201204  
       

L-30.2-003 BL  Sektioner C-C’ och D-D’ 1:100 A1       201106  
       

L-30.2-004 BL  Elevationer murar E-E’, F-F’ 
och G-G’ 

1:100 A1       201106  

       
L-30.2-005 BL  Elevationer murar H-H’, I-I’ 

och J-J’ 
1:100 A1      201106  

       
NBK_Brogård_1173 BL  Nybyggnadskarta 1:1000 A3       201106  
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Klaesson Arkitekt AB  
 

 
 
Klaesson Arkitekt AB   Org nr: 559047-1164 
Tengdahlsgatan 41  116 47  Stockholm  Bankgiro: 5230-4409 
Mail:    klaesson@ownit.nu Innehar F-skattsedel  
Webb:  klaesson.ownit.nu   (utan www)  Telefon: 07 33 59 09 10    

2020-11-06       

Utlåtande om tillgänglighet  

Moelven Byggmodul AB 
Evelina Lagerqvist  
Gransbovägen 14  
571 64 Sandsjöfors  
 

Skola och idrottshall på Bro Gård 1:173   
1:1   Uppdraget   
Jag har granskat bygglovsritningar från Comarc Projektering AB, daterade 
2020-11-06, och en markplaneringsplan från Wi Landskap AB, daterad 2020-
11-06, för en skolbyggnad i tre plan och en idrottshall (med två plan i omkläd-
ningsdelen) på fastigheten Bro Gård 1:173 Tegelhagen i Upplands Bro 
kommun, med avseende på utformningskrav för tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.     
  
Detta är mitt granskningsutlåtande, enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 8 §,    
som upprättats av mig i egenskap av certifierad sakkunnig kontrollant av 
tillgänglighet enligt Boverkets föreskrifter om certifiering av sakkunniga (BFS 
2011:18 / TIL 2).  

2:1   Gällande lagar och byggregler  

För projektet tillämpas Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Plan- och 
byggförordningen (PBF 2011:338) och Boverkets byggregler (BBR 29 / BFS 
2020:4).  

I följande text anger rubrikerna berörda avsnitt i BBR.   

3:113   Dimensionerande mått för rullstol  

Då tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och 
användbara, ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning 
(mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering 
med rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för 
inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda 
bostadslägenheter.  
 
3:12   Tomt  

Tomten, inklusive övre skolgården (som nås via hiss inne i byggnaderna), 
uppfyller BBR´s krav för tillgänglighet.  
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3:122   Gångvägar, angöring och parkering    

Fastigheten har tillgängliga och användbara gångvägar mellan byggnadernas 
entréer, parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar, friytor och till allmänna 
vägar i anslutning till tomten.  

Angöringsplatser för bilar finns, och parkeringsplatser för rörelsehindrade kan 
anordnas efter behov, inom 25 meters gångavstånd från byggnadernas entréer.   
 
3:13   Entréer   

Byggnadernas entréer uppfyller BBR´s krav på tillgänglighet.  
 
3:142   Entré- och kommunikationsutrymmen  

Entré- och kommunikationsutrymmen uppfyller BBR´s krav på tillgänglighet.  

3:143   Dörrar och portar  

Byggnadernas dörrar, till utrymmen med krav på tillgänglighet, uppfyller kraven 
för tillgänglighet i BBR.   
 
3:144   Hissar och andra lyftanordningar  

Båda byggnaderna har hiss, som når alla våningsplan, och som uppfyller 
kraven i BBR. 
 
3:1453   Tillgängliga och användbara toaletter   

Både skolbyggnaden och idrottshallen har toaletter på varje våningsplan, som 
är dimensionerade och utformade så att de är tillgängliga och användbara för 
en person som använder rullstol.  

 
Utrymmen för service och drift omfattas inte av krav på tillgänglighet.  
 
 
Sammantaget visar min granskning att projektet uppfyller gällande utformnings-
krav för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 
 
 
Stockholm  2020-11-06                
 
 
Lennart Klaesson   
Sakkunnig i tillgänglighet  
Certifierad av Kiwa,  
Behörighetsnr. 3058  

Stockholm  2020-1

Lennart Klaesson
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O13 DAGSLJUS

MOELVEN BYGGMODUL AB
7250 Bro Mälarstrand dagsljus Svanen
UPPDRAGSNUMMER 14011555-005

DAGSLJUSSIMULERING

2020-11-06

ENERGI OCH MILJÖ GÖTEBORG

UPPRÄTTAD AV: CHRISTOPHER NILSSON
GRANSKAD AV: EMILIA GRANDELL
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Sammanfattning
Dagsljus har simulerats för de rum som räknas som allrum och klassrum i Bro Mälarstrand
Skola för att se om byggnaden uppfyller dagsljuskrav enligt Svanens kriteriedokument 3.10
för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola.

Resultatet visar alla rum uppfyller kraven på DFmedel 2,5%. Inget rum överskrider DFmedel

5% och därmed anses uppfylla kraven för SVF.
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Innehållsförteckning

1 Syfte 1

2 Svanens krav 1

3 Förutsättningar 1

4 Bedömda rum 3

5 Resultat 6

6 Slutsats 9

Bilagor

1. Fasadritning
2. Underlag fönstervärden
3. Planritningar
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1 Syfte
Sweco har fått i uppdrag att simulera dagsljuset i Bro Mälarstrand skola för att utreda om
byggnaden uppfyller dagsljuskraven i Svanens kriteriedokument 3.10 för Småhus,
flerbostadshus och skola och förskola.

2 Svanens krav
För att klara kraven för dagsljus i en byggnad för skola och förskola ska genomsnittlig
dagsljusfaktor (DFmedel) vara minst 2,5% i allrum och klassrum.

Om dagsljusfaktorn överstiger 5,0% i något av rummen ska det visas med en beräkning
eller motsvarande att myndighetskrav på inomhustemperatur sommartid uppfylls. En
beräkning av solvärmefaktor (SVF) kan då göras, vilken får uppgå till maximalt 0,036.

3 Förutsättningar
För att beräkna dagsljuset har en modell över byggnaden byggts upp i programmet IDA
ICE 4.8. I versionen 4.8 är beräkningsprogrammet ”Radiance lightning simulation tool”
integrerat i programmet och dagsljus kan beräknas enligt förutsättningar i Svanen. Följande
reflektionstal har använts:

Yta Reflektionstal [%] Kommentar
Tak 80
Väggar 80
Golv 30

Ljust Golv 50
Ljust textilgolv används i utvalda
rum, vilket specificeras Kapitel 4.
Källa Moelven.

Fönsterkarmar 50
Mark 25
Omgivning 30

Dagsljusmodellen är uppbyggd enligt A-ritning daterad 2020-10-23.
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Skuggande objekt från omgivningen är inlagt enligt ”konceptskiss landskap” daterad
2020-09-01.

Figur 1 Detaljplan daterad 2020-09-01.

Övriga förutsättningar:
- Fönster: LT-värde öppningsbara fönster varierar mellan 69% och 75%, ej

öppningsbara 74% (enligt produktblad).
- Karmandel: 17 - 40% beroende på fast eller öppningsbart fönster
- Fönstersmyg: 0,1 m
- Lokalisering: Stockholm
- Himmel: CIE OVERCAST SKY
- Precision: High Precision
- Bedömningsplan höjd: 0,8 m
- Bedömningsplan upplösning: 0,1 m
- Bedömningsplan avstånd från vägg: 0,1 m
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4 Bedömda rum
Skolan består av tre plan med mestadels klassrum där även NO-lab, bild, musiksal,
slöjdsalar och bibliotek bedöms. Nedan i Figur 2,3 och 4 visas de rum som bedöms för
varje plan i grön och orange färg, i de orangea rummen ska ett ljust textilgolv användas
för få ett bättre reflektionstal.

Figur 2 Plan 10 Bro Mälarstrand skola

Figur 3 Plan 11 Bro Mälarstrand skola
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Figur 4 Plan 12 Bro Mälarstrand skola

I Figur 5 och 6 visas fasadbilder som beskriver öppningsbara och fasta fönster. De
fönster som markerats gult är fasta fönster med LT-värde 0,74, de fönster som markerats
blå är öppningsbara fönster med LT-värde 0,69 och de som markerats röda är
öppningsbara fönster med LT-värde 0,75.

Figur 5 Fasader i 3D-modell med färgmarkerade fönster som beskriver LT-värde.
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Figur 6 Fasader i 3D-modell med färgmarkerade fönster som beskriver LT-värde.



10 BYGG.2020.400, Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad, BROGÅRD 1:173,  - BMN 21/0001-9 BYGG.2020.400, Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad, BROGÅRD 1:173,  : Utredning dagsljus

6(9)

O13 DAGSLJUS
2020-11-06

7250 BRO MÄLARSTRAND DAGSLJUS SVANEN

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

NC p:\24232\14011555_7078_turako_dagsljus_svanen\005_7250_skola_bro_mälarstrand_dagsljus_svanen\11 beräkningar\03 rapport\dagsljus fsk bro
mälarstrand 2020-11-04.docx

5 Resultat
Nedan i Figur 7 till 9 är dagsljusmedelvärdet visualiserat på Plan 10, 11 och 12 för de
simulerade rummen. Samtliga rum är färgade röda och uppnår ett medelvärde för
dagsljusfaktorn > 2.5%.

Figur 7 Dagsljusresultat simulerade, Plan 10

Figur 8 Dagsljusresultat simulerade rum, Plan 11.
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Figur 9 Dagsljusresultat simulerade rum, Plan 12.
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I Tabell 1 ses dagsljusmedelvärdet för respektive rum samt om SVF beräkning behöver
genomföras. I några rum bedöms risken att de kan bli varma under sommartid som stor
trots att Svanens krav uppfylls, då rekommenderas det att installera mellanliggande
persienner.

Tabell 1: Resultat dagljussimulering Bro Mälarstrand Skola.

Rum
Medel

dagsljusfaktor
[%]

Uppnår
krav

SVF
beräkning Kommentar

1004 Textilslöjd 2,5 JA NEJ

1104 Bild 2,7 JA NEJ

1205 NO-LAB 2,7 JA NEJ

1006 Trä-Metallslöjd 2,7 JA NEJ

1009 Musikal 2,5 JA NEJ

1108 Klassrum 2,8 JA NEJ

1109 Klassrum 3,2 JA NEJ

1117 Klassrum 2,8 JA NEJ

1115 Klassrum 2,5 JA NEJ

1125 Klassrum 3,6 JA NEJ
Mellanliggande

persienner
rekommenderas

1126 Klassrum 3,3 JA NEJ

1210 Klassrum 2,8 JA NEJ

1211 Klassrum 3,1 JA NEJ

1215 Klassrum 2,6 JA NEJ

1218 Klassrum 2,7 JA NEJ

1223 Klassrum 3,5 JA NEJ
Mellanliggande

persienner
rekommenderas

1224 Klassrum 3,1 JA NEJ

1134 Bibliotek 3,2 JA NEJ
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6 Slutsats
Enligt Svanens kriterier för Småhus, flerbostadshus och skola och förskola 3.10, gäller att
i skolor ska den genomsnittliga dagsljusfaktorn (DFmedel) vara minst 2,5% i allrum och
klassrum.

Enligt den simulering som gjorts för allrum och klassrum uppfylls kravet för DFmedel i alla
rum. Inget av rummen överstiger DFmedel 5,0% och därför behövs inte en beräkning för
SVF göras. Däremot rekommenderas att installera mellanliggande persienner i alla rum
med DFmedel över 3,5 %, rummen specificeras i Tabell 1.

Slutsatsen är att skolan uppfyller kraven för O13 Dagsljus.
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ELITFÖNSTER HARMONI 2+1 GLAS

Ljudvärde (dB) U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
                                                                                                                                                              Rw+Ctr

Rw Rw+C Rw+Ctr   50-3150 
33 31 27 27 1,20 (75/60) 1,08 (75/60) 0,99 (74/53) 0,87 (74/53)
37 35 31 31 1,20 (74/58) 1,09 (74/58) 0,96 (74/51) 0,84 (74/51)
38 36 32 32 1,19  (74/55) 1,07 (74/55) 0,96 (73/51) 0,84 (73/51)
42 40 35 35 1,19 (73/58) 1,07 (73/58) 0,98 (73/49) 0,86 (73/49)
43 41 36 36 1,24  (73/55) 1,12 (73/55) 1,03 (72/51) 0,91 (72/51)
46 44 39 39 1,24  (73/55) 1,12 (73/55) 1,03 (72/51) 0,91 (72/51)

Tekniska egenskaper EFL-AL, 1-luft
U-värde

1,20 W/m2 °K i standardutförande. 
Ned till 0,84 finns som tillval, se tabellen nedan.
U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.  

Ljudreduktion

Rw 33dB i standardutförande.
Upp till Rw 46dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Öppningsbarhet 

Ej öppningsbart.

Beskrivning 

Fast karm av trä i luftad konstruktion med utvändig clipsmonterad   
aluminiumbeklädnad. För att uppfylla garantier, CE- och P-märkning 
samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i 
en vertikal fönsteröppning. 

Kombinationer 
Produkten går att få i utförande som del av kombination med  
öppningsbara enheter Se elitfönster.se för mer information.

Fast karm EFL-AL

Insida

Produktfamilj

Elitfönster  
Harmoni

Produkttyp

Fast karm, 3-glas  
anpassad för inåtgående

Modellbeteckning

EFL-AL

Fetstil = standard

Angivna värden avser fönster i standardutförande eller med den glaskombination som krävs för att uppnå respektive ljud- U- LT- och G-värde.                                                                                                                                         
Vissa tillval och tillbehör såsom glas, beslag, ventiler osv kan innebära att vi inte kan garantera ljudnivån.

Genomskärning

Bilaga 2
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ELITFÖNSTER HARMONI 2+1 GLAS

Öppningsbarhet 

Inåtgående sidhängt. 

Beskrivning 

Inåtgående fönster av trä i luftad konstruktion med utvändig 
clipsmonterad aluminiumbeklädnad och ytterbåge i aluminium.                                                                                                    
För att uppfylla garantier, CE- och P-märkning samt andra produkt-
relaterade tester ska denna produkt monteras i en vertikal fönster-
öppning. 

Standardhandtag 

Hoppe London, naturanodiserat aluminium. Handtagsspärr KISI2.

Beslag 

Sidhängda produkter levereras med 2-4 symmetriska bultgångjärn 
per luft beroende på fönstrets höjd. Tillverkade av förzinkat stål, vita 
gångjärn erbjuds som tillval. 

Stängningsbeslag 

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre självjusterande 
komfortsäkerhetsrullar/kolvar beroende på fönstrets höjd. Kan för-
stärkas med säkerhetsslutbleck för ökat inbrottsskydd.

Öppning och vädring  

Som tillval erbjuds produkten med broms som manövreras med 
handtaget och möjliggör valfria vädringslägen. Modellen benämnd 
Kipp-Dreh är utrustad med ett tvåfunktionsbeslag där fönstret är 
hängt både på sidan och i underkant vilket möjliggör vädring när 
bågen lutas inåt. Se mer information på sidan 5.

Flerluft och kombinationer 
Produkten går att få i utförande med flerluft samt i kombinationer 
med fast karm.

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag 
Se sidan 9.

Delning av fönsterbåge för putsning mellan glasen 
Den inre och yttre bågen är sammankopplad med ett kopplings-
beslag, vid fönsterputsning delas bågarna enkelt utan verktyg.

Sidhängt IKI-AL
Produktfamilj

Elitfönster  
Harmoni

Produkttyp

Inåtgående sidhängt, 
2+1

Modellbeteckning

IKI-AL

Genomskärning

Utsida

Ljudvärde (dB) U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
                                                                                                                           
                                                                                                                          

                                   Rw+Ctr
Rw Rw+C Rw+Ctr   50-3150 
43 41 37 34 1,12 (75/60) 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
48 46 44 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

Tekniska egenskaper IKI-AL, 1-luft
U-värde

1,12 W/m2 °K i standardutförande. 
Ned till 0,85 finns som tillval, se tabellerna nedan.
U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.  

Ljudreduktion

Rw 43dB i standardutförande.
Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.

Angivna värden i tabellerna avser fönster i standard-
utförande eller med den glaskombination som krävs 
för att uppnå respektive ljud- U- LT- och G-värde.                                                                                                                                         
Vissa tillval och tillbehör såsom glas, beslag, ventiler osv 
kan innebära att vi inte kan garantera ljudnivån.

Tekniska egenskaper IKI-AL ECO, 1-luft

Fetstil = standard

Ljudvärde (dB) U-värde  
(Ljustransmission Lt-

värde % 
/Solfaktor G-värde %)                                                                                                                    

                                   Rw+Ctr
Rw Rw+C Rw+Ctr   50-3150 
40 38   33 31 0,85 (69/55)
43 42   38 35 0,85 (66/47)
48 46   44 41 0,85 (65/47)
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ELITFÖNSTER HARMONI 2+1 GLAS

Öppningsbarhet 

Inåtgående underkantshängt. 

Beskrivning 

Inåtgående fönster av trä i luftad konstruktion med utvändig 
clipsmonterad aluminiumbeklädnad och ytterbåge i aluminium.                                                                                                    
För att uppfylla garantier, CE- och P-märkning samt andra produkt-
relaterade tester ska denna produkt monteras i en vertikal fönster-
öppning. 

Standardhandtag 

Hoppe London, naturanodiserat aluminium. Handtagsspärr KISI2.

Beslag 

Underkantshängda produkter levereras med 2-5 symmetriska bult-
gångjärn per luft beroende på fönstrets bredd. Tillverkade av förzin-
kat stål, vita gångjärn erbjuds som tillval. 

Stängningsbeslag 

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med 1–4 självjusterande komfort-
säkerhetsrullar/kolvar beroende på fönstrets bredd. Kan förstärkas 
med säkerhetsslutbleck för ökat inbrottsskydd.

Öppning och vädring  

Produkten har inbyggt vädringsläge i beslaget.

Flerluft och kombinationer 
Produkten går att få i utförande med flerluft samt i kombinationer 
med fast karm och öppningsbara enheter.

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag 
Se sidan 9.

Delning av fönsterbåge för putsning mellan glasen 
Den inre och yttre bågen är sammankopplad med ett kopplings-
beslag, vid fönsterputsning delas bågarna enkelt utan verktyg.

Underkantshängt IKIU-AL

Utsida

Produktfamilj

Elitfönster  
Harmoni

Produkttyp

Inåtgående underkants-
hängt, 2+1

Modellbeteckning

IKIU-AL

Insida

Ljudvärde (dB) U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
                                                                                                                           
                                                                                                                          

                                   Rw+Ctr
Rw Rw+C Rw+Ctr   50-3150 
43 41 37 34 1,12 (75/60) 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
48 46 44 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

Tekniska egenskaper IKIU-AL, 1-luft
U-värde

1,12 W/m2 °K i standardutförande. 
Ned till 0,85 finns som tillval, se tabellerna nedan.
U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.  

Ljudreduktion

Rw 43dB i standardutförande.
Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.

Angivna värden i tabellerna avser fönster i standard-
utförande eller med den glaskombination som krävs 
för att uppnå respektive ljud- U- LT- och G-värde.                                                                                                                                         
Vissa tillval och tillbehör såsom glas, beslag, ventiler osv 
kan innebära att vi inte kan garantera ljudnivån.

Tekniska egenskaper IKIU-AL ECO, 1-luft

Fetstil = standard

Ljudvärde (dB) U-värde  
(Ljustransmission Lt-

värde % 
/Solfaktor G-värde %)                                                                    

                                   Rw+Ctr
Rw Rw+C Rw+Ctr   50-3150 
40 38   33 31 0,85 (69/55)
43 42   38 35 0,85 (66/47)
48 46   44 41 0,85 (65/47)
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1

Hany Touman

Från: Jan Hellström
Skickat: den 27 november 2020 13:17
Till: Hany Touman; Emma Åhlstedt; Lennart Eriksson; marina.danhill@gmail.com; Therese Eriksson; Åsa Bergström; Akasya Randhav; Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG.2020.400

Hej Hany 
Har haft med Tyrako att göra tidigare och det har varit bra projekteringar och en enkel aktör att arbeta med så jag har sett lite på ritningarna genom ett rosa skimmer. 
Situationsplan, är lastzonen avstämd med andra entreprenaden för lokalgatan finns utrymmet är stenen fasad och är det skyltat korrekt . 
459585,Belysning är den avstämd med lokalgatan så dom inte står på varandra, träd planterade i DV magasin ?? är det utformat som en skelettjord eller hur tänker man här, HKP parkeringar verkar vara någon form av gräsarmering bör vara 
hårdgjorda för tillgänglighetenen, Staket i fastighetsgräns söder är det en jättebergskärning mot bostadskvarteret med hög fallhöjd Bör tryggas upp med staket I övrigt ser det bra ut Med vänlig hälsning Janne 
  
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 november 2020 12:36 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; marina.danhill@gmail.com; Therese Eriksson <Therese.Eriksson@upplands-bro.se>; 
Åsa Bergström <asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Akasya Randhav <Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.400 
 
Hej, 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om  Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad på fastigheten BROGÅRD 1:173 med dnr BYGG.2020.400. Du ingår i detta samråd för att vi anser att din 
kompetens kan bidra till utredningen -hjälp gärna till att vidarebefordra till rätt person om jag skickat till t.ex. chef för avdelning. 
 
Bifogade handlingar: 
Handlingar ur ärendet i Castor. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och 
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde. 
 
Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-12-18. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
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.2020.400 
Mottagare: [emma.ahlstedt@upplands-bro.se];[Jan.Hellstrom@upplands-bro.se];[lennart.eriksson@upplands-bro.se];[marina.danhill@gmail.com];[therese.eriksson@upplands-bro.se];[asa.bergstrom@upplands-bro.se];[akasya.Randhav@upplands-
bro.se];[bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se]; 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-01-08 BMN 21/0001  

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.2020.357, Bygglov för tillbyggnad med 
inglasat uterum , FINNSTA 2:22, Berberisvägen 
33 

Förslag till beslut 
1 Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad innehållande ett inglasat uterum 

med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ PBL. 
2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 

meddelas en vecka efter det att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL har löpt ut 
och avgiften för beslutet sätts därför ned med en femtedel enligt 12 kap. 8 a 
§ PBL. 

 
Avslag bygglov:  3 075 kr 
Avgiftsreduktion:  - 615 kr 
Summa:    2 460 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § 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 
 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2020 inkom en ansökan om bygglov för tillbyggnad om ca 24 
m2 innehållande ett inglasat uterum på fastigheten Finnsta 2:22, Berberisvägen 
33. Inglasning avses ske under befintlig tillbyggnad (skärmtak) som saknar 
bygglov.  Bygglovsavdelningen bedömer att tillbyggnaden på mark som enligt 
gällande detaljplan endast får bebyggas med uthus och garage strider mot 
detaljplanen och att avvikelsen inte utgör en liten avvikelse förenlig med 
detaljplanens syfte. Bygglovsavdelningen förslår därför att Bygg- och 
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Miljönämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad innehållande ett 
inglasat uterum med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-10-21 
 Situationsplan grundad på kartutdrag som inkom 2020-10-21 
 Fasadritningar som inkom 2020-10-21 
 Planritning som inkom 2020-10-21 
 Fotografier som inkom 2020-11-13 
 Begäran om beslut i Bygg- och miljönämnden som inkom 2020-11-12 
 Bemyndigande från intilliggande grannar och Brf som inkom 2020-10-

21 
 Yttrande från sökande som inkom den 11 januari 2021 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Den 21 oktober 2020 inkom en ansökan om bygglov för tillbyggnad om ca 24 
m2 innehållande ett inglasat uterum på fastigheten Finnsta 2:22, Berberisvägen 
33. Inglasning avses ske under befintlig tillbyggnad (skärmtak) som saknar 
bygglov. Preskription har dock inträtt då skärmtaket på aktuell adress enligt 
kommunens flygfoton funnits på platsen i åtminstone tio år. Detta innebär att 
möjlighet till rättelseföreläggande saknas. 
 

 
Urklipp där aktuellt radhus och tillbyggnad markerats med svart pil 
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Datum Vår beteckning 3 (7)  
2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan nr 8713 som vann laga kraft 1991-09-27. 
Detaljplanen medger byggrätt för radhus i två våningar. Korsmark får endast 
bebyggas med uthus och garage i en våning. Punktprickad mark får inte 
bebyggas. 

 
Urklipp detaljplanekarta där korsmark framgår 
 
 
 

 
Illustration på plankarta där radhus samt fristående uthus på korsmark 
framgår 
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Datum Vår beteckning 4 (7)  
2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Tidigare ställningstaganden 
Radhusen uppfördes efter bygglov 1992-03-24 samt ändringslov 1992-08-25. 
Av ritningar tillhörande det senare beslutet framgår bl.a. att  att mätvärda 
balkonger (tillbyggnader) om ca 6 m2 byggnadarea kragar ut över korsmark. 

 
Urklipp trädgårdsfasad från bygglov 1992-08-25 

 
Bygglovsavdelningen har tidigare beviljat bygglov med mindre avvikelse från 
detaljplan för liknande men mindre tillbyggnader innehållande inglasade 
uterum på korsmark på adress Berberisvägen 81 (BYGG.2007.211) och 
Berberisvägen 9 (BYGG.2008.187). Dessa adresser har markerats med grönt v 
i urklipp nedan. 
 
Bygglovsavdelningen har tidigare lämnat besked att det saknas möjlighet att ge 
bygglov för liknande med mindre tillbyggnad innehållande inglasat uterum på 
korsmark på adress Berberisvägen 21 (BYGG.2015.265) varefter sökande 
återtog ansökan. Denna adress har markerats med rött x i urklipp nedan. 
 

 
Urklipp kartprogram där aktuell ansökan är markerad med svart pil, tidigare 
godkända bygglov med mindre avvikelse med grönt v och tidigare meddelat 
besked att bygglov inte kan beviljas med rött x  
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2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Nulägessituation 
Av flygfoton från 2018 framgår att det i området idag finns ett stort antal 
tillbyggnader (skärmtak) under balkonger på korsmark. Av flygfoto från 2010 
framgår att majoriteten av dessa funnits på platsen i åtminstone tio år varför 
preskription inträtt vilket innebär att möjlighet till rättelseföreläggande saknas. 

 
Flygfoto 2018 där svart pil markerar aktuellt skärmtak 

 

 
Flygfoto 2010 där svart pil markerar aktuellt skärmtak 
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2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Yttranden och remisser 
Sökande har själv inhämtat godkännande från närmaste grannar och ordförande 
i Brf. Förfrandet bedöms motsvara underrättelse till berörda sakägare m.fl. 
enligt 9 kap. 25 § PBL, se bilaga 7. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 
den 28 januari 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras 
för politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut vilket även kommer att 
framgå av protokollet från sammanträdet. 

Utformning och skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 
§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.  

Enligt 9 kap. 31 b § PBL får bygglov trots ovanstående ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. 
avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Bedömning 
Åtgärden strider mot den aktuella planbestämmelsens lydelse genom att 
tillbyggnad (utökning av huvudbyggnad) om ca 24 m2 i sin helhet placeras på 
korsmark som enligt detaljplanen endast får bebyggas med  fristående uthus 
och garage. Frågan är då om åtgärden ändå kan godtas som en liten avvikelse 
förenlig med detaljplanens syfte i enlighet med 9 kap. 31b § PBL. 

Syftet med korsmark synes enligt detaljplanen vara att skapa ett enhetligt 
fasadliv för huvudbyggnad med tillhörande framförliggande fristående uthus. 
Denna ambition styrks av illustration på plankartan. Mot bakgrund härav 
bedöms tillbyggnad om ca 24 m2 i sin helhet placerad på korsmark innebära att 
huvudbygganden breder ut sig på ett sätt som inte kan anses vara förenligt med 
detaljplanen. Det bedöms därför inte vara fråga om en liten avvikelse förenlig 
med detaljplanens syfte i enlighet med 9 kap. 31b § PBL. Tidigare meddelade 
bygglov för tillbyggnader (balkonger 1992, inglasade uterum 2007 resp. 2008) 
samt befintliga olovliga skärmtak på korsmark i området förändrar inte denna 
bedömning. Förutsättningarna för bygglov bedöms därför inte uppfyllda. 
Bygglovsavdelningen förslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad innehållande ett inglasat uterum med stöd 
av 9 kap. 30, 31b §§ PBL. 
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Barnperspektiv 
Vad är barnens bästa?  
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR).  
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 
till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 
fritid). 
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 
förslag till beslut är för barnets bästa. 
  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 
 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-10-21 
2. Situationsplan grundad på kartutdrag som inkom 2020-10-21 
3. Fasadritningar som inkom 2020-10-21 
4. Planritning som inkom 2020-10-21 
5. Fotografier som inkom 2020-11-13 
6. Begäran om beslut i Bygg- och miljönämnden som inkom 2020-11-12 
7. Bemyndigande från intilliggande grannar och Brf som inkom 2020-10-

21 
8. Yttrande från sökande som inkom den 11 januari 2021 

Beslut sänds till 
 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Fastighetsägare - delges med delgivningskvitto 
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PRODUKTDATABLAD
Norgips Brandskiva 

MARPDB0435_SE
MAJ 2012

Norgips Brandskiva F 15

Produktbeskrivning
Byggskiva bestående av gipskärna med förbättrade brandegenskaper, 

skyddad av kartong på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast 

förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på 

skivans baksida.

Användningsområden
• Bärande och icke bärande väggar med krav på högre brandmotstånd.

• Tak- och golvkonstruktioner.

• Brandisolering av stålpelare- och balkar.

Godkännanden
• CE-märkt enligt EN 520.

• Brandklass: K210 A2-s1, d0.

• Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen

Lagringsförhållanden
Gipsskivor skall lagras på plant underlag med strö under på max 600 mm 

mellan dessa. Produkterna skall lagras torrt. Vid utvändig förvaring skall det 

finnas luft mellan paketet och övertäckningen samt god luftning mellan 

paketen och marken. Lagring mer än 3 månader skall göras på pall speciellt 

avsedd för gipsskivor.

Bearbetning
Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok 

och på www.norgips.se/montage.

Återvinning
Avfallskod EWC. 

170802,170904. 

Se även www.norgips.se/recycling.

Tekniska data

Norgips skivtyp

Typ enligt EN 520

BRN

F

Specifikation Egenskaper (toleranser)

Tjocklek (mm) 15,0

(+/-0,5)

Vikt Produktionsvikt (kg/ m2) 12,5

Vikttolerans (%) (+/-2)

Bredd (mm) 900/1200

(+0/-3)

Längd (mm) - 1)

(+0/-4)

Långsida Avvikelse från parallellitet (mm/m) 0

Kortsida Avvikelse från rät vinkel (mm/m) (+/-22))

Hållfasthet Böjningsstyrka på längden (MPa) 5,1

Böjningsstyrka på tvären (N) 1,9

Brandklass Material A2-s1, d0

Beklädnad K210

Värme Värmemotstånd (m2oC/W) 0,06

Högsta tillåtna temperatur (oC) vid kort-

tidsbelastning (5-10 min)

120

Högsta tillåtna temperatur (oC) vid lång-

tidsbelastning

45

Fukt Ånggenomgångsmotstånd Zp (GPa s m2/kg) 0,4

Längdändring vid variation i RF 30-90% (%) 0,4

Tjockleksökning vid variation i RF 30-90% (%) 1,1

Kritiskt fukttillstånd vid rumstemp. (% RF) 70
1) Se aktuell produktkatalog/prislista för längder.
2) Gäller för bredd 1200, för andra bredder gäller: 1200/2=annan bredd/x, där x=ny tolerans.

Tillbehör
Stomme

Norgips stålprofiler:

- Skena SK/SKP/SKT 70/55

- Reglar R70 dB+

Infästning Stålprofiler

Norgips skruv:

- S 25 till 1:a lag

- S 38 till 2:a lag

Infästning Träreglar

Norgips skruv:

- T 32 Z till 1:a lag

- T 41 Z till 2:a lag

Fogmassa Norgips GSL 600

Fb = 40-80 mm

Fd = 0,6-2,5 mm

Kantutformning
Fb

Fd
Försänkt kant

Norgips Svenska AB - Tel. 019-20 74 50 - Fax 019-20 74 59 - www.norgips.se
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Verandas bilderna 

 

 
Bild 1: befintlig skiljepanel mellan min veranda och 
grannens Berberisvågen 31 veranda. 
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Bild 2: befintlig skiljepanel mellan min veranda och 
grannens Berberisvågen 35 veranda. 
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Bild 3: Veranda – frontvy.  
 

 

Bild 4: Veranda – frontvy med detalj av skiljepanel på 
Berberisvägen 31 sida. 
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Bild 5: Veranda – frontvy med detalj av skiljepanel på 
Berberisvägen 35 sida 
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Hany Touman

Från: Graziano Ponzo <graziano.ponzo@gmail.com>
Skickat: den 12 november 2020 13:54
Till: Hany Touman
Ämne: RE: BYGG.2020.357 erfordeliga dokument
Bifogade filer: Verandorna i Bro.pdf

Hej Hany, 
 
Tack.  
Nu förstår jag. Jag var lite förvirrad, eftersöm jag läser att  "Bygglov bedöms därför inte kunna ges för den sökta åtgärden.", men efter läser jag att måste jag skicka bilderna och andra papper.... 
 
Men, inga problem. Jag skulle vilja fortsätta och begära beslut på befintlig ansökan från politikerna i Bygg-och Miljönämnden.  
 
Jag vill följa reglerna och lag: om lagen säger att jag inte kan bygga, jag kommer inte att bygga. Men eftersöm alla är lika inför lagen, vänlig hitta dokument bifogat. 
 
Om kommunen och politikerna säger att jag inte kan bygga, då skulle jag vilja veta: 
 

1. Är alla dessa i bifogat dokument bemyndigad? Eftersom alla verandorna är mycket mer än 15 QVM och fästa vid huset, har de begärt en bygglov?  
2. Kan jag få numret och kopia, så jag kan bevisa vad är skillnaden med min bygglov? 
3. Om alla dessa inte är bemyndigad, kommer jag att begära att kommunen ska verifiera alla och be om borttagning.  

Detta är bara ett mycket litet exempel. Det finns många andra i närheten som kommer jag att kommunicera. 
 
Jag väntar för din vänliga feedback. 
 
Tack och Med vänlig hälsning 
 
Graziano Ponzo 
 
 
 
 
Il giorno gio 12 nov 2020 alle ore 12:47 Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> ha scritto: 

Hej Graziano, 

 
Jag tror det skett ett missförstånd. Bygglovsavdelningen har bedömt att det inte går att ge bygglov för åtgärden. Ni behöver återkomma med besked om hur vi ska hantera ärendet vidare. 

  

Ni kan även kontakta mig på telefonnummer enligt nedan om ni har funderingar. 

  

Vänligen 

  

Hany Touman 

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

  

08-518 322 01 

hany.touman@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

  

Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 

  

Från: Graziano Ponzo <graziano.ponzo@gmail.com>  
Skickat: den 8 november 2020 20:01 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: BYGG.2020.357 erfordeliga dokument 

  

Hej Hany, 

  

tack för ditt vänliga svår.  

  

Erforderliga dokument bifogas. 

  

Tillbyggnad kommer att vara isoleras som beskrivs i min ansökan (sidoväggar och främre skjutdörrar) , men jag inte kommer att installera något värmesystem på verandan. 

  

Jav väntar på din vänliga feedback. 

  

MVH 

  

Graziano Ponzo 
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Il giorno ven 6 nov 2020 alle ore 12:52 Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> ha scritto: 

Hej! 
 
Bifogat är granskningsyttrande och föreläggande om komplettering för: 
 
BYGG.2020.357 
Bygglov för inglasning av uteplats 
FINNSTA 2:22 
 
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.2020.357 
Mottagare: GRAZIANO PONZO[graziano.ponzo@gmail.com] 
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Ämne: yttrande och synpunkt till politikerna inför beslut om BYGG.2020.357 ärenden. 

 

Med följande brev skulle jag vilja ge min yttrande och synpunkt till politikerna inför beslut 
om BYGG.2020.357 ärenden. 

 

Det här är de 4 främsta synpunkter: 

 
1) Samma rättigheter och lika möjligheter 

 
Jag tycker att alla borde ha samma rättigheter och bo möjligheter. Det verkar som att detta 
inte gäller för mig. Följande a) och b) är två exempel: 
 

a) Olika regler, samma område 
 
Jag kan inte bygga ett uterum, medan bara 500 meter från mitt område finns en grupp hus 
som inte har den begränsningen: 

   
Bild 1: Kattfotstigen, Mandelblomstigen, Gullvivestigen områden vs Rosenängen områden 
 
I den här områden, har byggnad runt 50% av radhusen ett stängt uterum exakt som jag skulle 
vilja, men mycket större än den. Några bilderna exempel från Kattfotstigen 2 till 56:  
(många andra är i Mandelblomstigen och Gullvivestigen). 

Till: 

Länsstyrelsen i Stockholms län, 
genom: 

Bygg- och miljönämnden 

Upplands-Bro kommun  

Från: 

Graziano Ponzo 

Berberisvägen 33 

197 34 Bro 
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Bild 2: Kattfotstigen 56 
 

 
Bild 3: Kattfotstigen, andra hus mellan 2 till 56 
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Några av dem byggdes under de senaste tre åren. 
 
Svaret som jag fick från kommunen är att dessa hus är byggda i ett område som inte har några 
begränsningar, och kommunen bifogade kartan över området (Bild 4). Bortsett från 
skillnaden som rapporterats på papper som jag inte helt kan förstå (hur kan kommunen förstå 
att det området inte är föremål för begränsning genom att bara titta på symbolerna eller 
färgerna på kartan?), skulle jag vilja förstå vad som är logiken bakom denna skillnad: 
 
finns det någon anledning relaterad till geologi, säkerhet, miljö eller andra konkreta skäl som 
kan motivera varför ett område 500 meter långt från mitt hus kan bygga vad de vill, som de 
vill, medan jag inte kan? 
 

 
Bild 4: den nära område 
 
Som du kan se på den bifogade Bild 2 och Bild 3, verkar det inte som att ägarna har bevarat 
den ”ursprungliga fasaden”, eftersom allt verkar vara ett stort lappverk, och dessa kan ses 
från utsidan av trädgården. 
 

b) Olika regler, samma förening 
 
Jag kan inte bygga ett uterum, medan på samma förening finns det två uterum som är nästan 
lika stora som det jag vill bygga. 
 
Bygglovsavdelningen har tidigare beviljat bygglov med (mindre?? – kvm ej angivet) 
avvikelse från detaljplan för liknande men mindre tillbyggnader innehållande inglasade 
uterum på korsmark på adress Berberisvägen 81 (BYGG.2007.211) och Berberisvägen 9 
(BYGG.2008.187).  
 
Jag förstår att lagar kan förändras över tid, men jag tycker också att förändringarna inte borde 
skapa dessa situationer med rättighetsskillnader! 
 
 
 
 



11 BYGG.2020.357, Bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum , FINNSTA 2:22, Berberisvägen 33 - BMN 21/0001-10 BYGG.2020.357, Bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum , FINNSTA 2:22, Berberisvägen 33 : Synpunkter_PONZO_BBV33.pdf

2) Sunt förnuft 
 
I beslutet konstaterades att jag inte kan bygga ett extra rum kopplat till huset, men jag kan 
bygga ännu ett större rum, så långt det är fristående från huset (som exempel i trädgården), 
och anledningen till det är att bevara byggnadsfasaden med en ritning från 1992: 

 
Bild 5: urklipp trädgårdsfasad från bygglov 1992-08-25 

 
Detta har enligt min mening ingen mening längre, eftersom fasaden på min byggnad inte ser ut 
mer som avbildad i denna ritning. Introduktionen av skjutdörrar framför mitt uterum kommer 
att ha en mycket liten inverkan, eftersom skjutdörren är transparent och viktigast av allt ligger 
de inne i trädgården, som inte kan ses från utsidan! Husets synliga fasad ligger i ingången, som 
är i motsatt sidan. Se nuvarande situationen: 
 

 
Bild 6: fasads nuvarande situationen: 
 
Kommunen uppgav också att rummet kommer att utvidga byggnaden på ett sätt som inte kan 
anses vara förenligt med den detaljerade planen. Men eftersom de olagliga baldakinerna finns 
från mer än tio år och därför kan stanna (preskription inträtt vilket innebär att möjlighet till 
rättelseföreläggande saknas) kommer den inga förändringar i planen eftersom området redan 
är täckt och kommer inte att utökas mer än det på grund av installationen av skjutdörrar på 
framsidan. Så, avvikelsen på plankortet och fasad är noll. 
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3) Rummets storlek - är det en liten eller stor avvikelse? 
 

Kommunen uppgav att begäran inte kan accepteras eftersom storleken på rummet är mycket 
större än den förväntade maximala storleken (15 kvm), och uppgav att rummet är 24 
kvadratmeter. Som anges i detta utdrag från begäran är storleken på rummet 20 kvm, inte 24 
kvm: 

 
Bild 7: Uterums plan 
 
Kommunen har tagit hänsyn till takets fullständiga storlek, men rummet kommer att vara 4 
kvm mindre. 

 
 

4) Barnperspektiv: Vad är barnens bästa?  
 
JAG HÅLLER MED OM: barnets bästa skall komma i främsta rummet. 
 
Jag har tre små barn (2,4 och 9 år) vid ENDA ANVÄNDNINGEN för att bygga uterum är att 
säkerställa en säker, lätt och reparerad plats för mina barn att leka med mycket bra naturliga 
ljusförhållanden, särskilt under de kallaste och blåsiga årstiderna. Taket på uterum är 
transparent och skjutdörrarna kommer också att vara transparenta, och jag planerar inte att 
placera några möbler eller någon källa till hot i rummet utan att ägna rummet till barnens 
exklusiva användning. Så i det perspektivet är min begäran HELT tillägnad barnens 
välbefinnande. 
 
Av alla ovanstående skäl ber jag länsstyrelsen att låta mig bygga min barnens uterum på 
begäran, eftersom jag tycker att detta representerar en riktigt försumbar förändring av mitt 
hus och i den omgivande miljön. 
 
 
 

Med Vänlig Hälsning 
 

Graziano Ponzo 
Berberisvägen 33 

197 34 Bro 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
Hany.Touman@upplands-bro.se 

2020-12-30 BMN 21/0001  

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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ADB.2020.41, Yttrande – Motion om solceller 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 december 2020 till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har fått motion om solceller från Vänsterpartiet för 
yttrande. Bygglovsavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter 
med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 
tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen.  

Yttrandet innehåller 3 st. yrkanden: 

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 
bolags regi ska ha solceller.  

2. Det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.  

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.  

 

Bygglovsavdelningen anser att yrkande nr 1 och 2 behöver justeras samt 
avråder kommunstyrelsen från att besluta i enlighet med yrkande nr 3. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 december 2020 
 Motion om solceller daterad den 17 augusti 2019 

 

Ärendet 
Motionen 
Bygg- och miljönämnden har fått motion om solceller från Vänsterpartiet för 
yttrande, se bilaga 1. Motionen innehåller 3 st. yrkanden: 

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 
bolags regi ska ha solceller.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

2. Det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.  

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.  
 

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande  nr 1 och 2 
Om man bestämmer att alla kommunala byggnader ska ha solceller behöver det 
framgå att alla byggnader inte lämpar sig för solcellsmontage. Som till 
exempel:  
 

 Byggnader med kulturellt värde och/eller är inom ett område med 
riksintresse för kulturmiljö 

 Byggnader inom riksintresse för Försvarsmaktens influensområde 
 Byggnader inom detaljplan där takmaterial är reglerat 
 Byggnader som inte har takytor i rätt väderstreck och/eller är skymda 

av annan bebyggelse eller växtlighet (solceller som inte genererar 
tillräckligt mycket EL är förstås tvärtom miljöskadliga på grund av 
tillverkningsprocess och frakt) 

 
Montage av solceller kan kräva bygglov eller anmälan, till exempel om dessa 
inte monteras i samma lutning som taket, om byggnadens utseende påverkas 
avsevärt eller om brandskydd eller bärande konstruktion påverkas. 
 

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande nr 3 
Regelverket 
Nuvarande plan- och bygglagstiftning är uppbyggd i en hierarki där 
övergripande bindande regler överst återfinns i plan- och bygglagen (PBL) som 
beslutas av riksdagen för att nedåt preciseras i plan- och byggförordningen 
(PBF) som beslutas av regeringen efter bemyndigande i PBL samt boverkets 
byggregler (BBR) som beslutas av Boverket efter bemyndigande i PBF.  
 
I PBL finns i bl.a. bindande regler som föreskriver att bebyggelse och 
byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen samt att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. 
 
Det preciseras vidare i PBF att byggnad för att uppfylla det krav på 
energihushållning och värmeisolering som anges i PBL ska  
   1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög 
grad kommer från förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) uttryckt 
som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per energibärare som ska 
bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är 
fossilbränslebaserade, 
   2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och 
   3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

 
Det preciseras vidare i BBR att byggnader ska vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Detta kan enligt 
BBR uppnås genom olika energibärare. BBR innehåller funktionskrav. Det 
innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. Hur kravet 
i föreskriften bör eller kan uppnås finns det regler om i allmänna råd. 
Anledningen till detta upplägg är att Boverket inte vill hindra den tekniska 
utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler. 
 
Bygg- och miljönämndens uppgifter 
Bygg- och miljönämndens uppgifter inom lov- och byggprocessen styrs av 
PBL, PBF och BBR. Bygg och miljönämnden har enligt PBL ansvar för 
prövning och hantering av t.ex. lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked, 
att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna 
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.  
 
Slutsats 
Efter genomgång av gällande regelverk står klart att varken PBL, PBF eller 
BBR ger Bygg- och miljönämnden bemyndigande att införa bindande regler 
som kräver att företagare och enskilda tvingas utföra en specifik teknisk 
lösning för att uppfylla funktionskrav om energihushållning. Förslaget bedöms 
därför sakna lagstöd. 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 

 

Bilagor 
1. Motion om solceller daterad den 17 augusti 2019 

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen 
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Motion om solceller               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av en grön omställning hastar. 
Klimatförändringarna har redan börjat påverka oss negativt och de kommer att fortsätta och bli allt 
allvarligare. Vi måste alla hjälpas åt för en grön omställning av våra liv och samhällen. Upplands-Bro 
kommun är inget undantag.  
 
Det borde vara högprioriterat att placera ut solceller/solpaneler på alla byggnader i kommunen där det är 
möjligt. Vi måster använda oss av den enda eviga och förnyelsebara energikälla - Solen.  
 
Vänsterpartiet yrkar att 
 

● Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala bolags regi  ska ha solceller. 
 

● det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som kommunen förvaltar genom 
våra bolag och verksamheter. 

  
● de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på solceller/solpaneler såväl för 

privatpersoner som för företag. 
 

 
Kungsängen den 17 augusti 2019 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet 
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MIL.2020.960, Remiss, Anmälan om 
vattenverksamhet L.st dnr 535-68412-2020, 
ALHOLMEN 1:2 

Förslag till beslut 
Länsstyrelsens beteckning: d.nr 535-68412-2020 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna miljö-och 
livsmedelsavdelningens förslag till yttrande daterat den 4 januari 2021 
till Länsstyrelsen i Stockholm. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
En remiss avseende anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 3 december 2020. Yttrande ska 
lämnas till Länsstyrelsen senast den 11 januari 2021, Bygg- och miljönämnden 
har beviljats anstånd med yttrandet till den 3 februari 2021. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamheter gällande anläggande av brygga, anläggande 
av stenkista och muddring inom fastigheten Alholmen 1:103.  
Alholmen 1:103 blev avstyckad från stamfastigheten Alholmen 1:2 som en 
fritidshusfastighet. Avstyckningen för Alholmen 1:103 har vunnit laga kraft 
och registrerat i fastighetsregistret 2020-11-16. Den aktuella fastigheten ligger 
inom ett detaljplanelagt område där strandskyddet har upphävts och 
detaljplanen medger bryggor. 
Miljö- och livsmedelsavdelning har tagit del av handlingarna i rubricerat 
ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 
Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Miljöbalken.  
Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att den planerade vattenverksamheten 
inte bör innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under 
förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i  
anmälningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.  
Anläggningen anses inte hota några biologiska värden i närområdet. 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 20 december 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-01-04 BMN 21/0001 

 
 

 

 Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 3 december 2021 

Ärendet 
Den 3 december 2020 inkom till Bygg- och miljönämnden remiss från 
Länsstyrelsen i Stockholms län gällande anmälan om vattenverksamhet inom 
fastigheten Alholmen 1:103 i Upplands-Bro kommun. Yttrande ska lämnas till 
Länsstyrelsen senast den 11 januari 2021, Bygg- och miljönämnden har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 3 februari 2021.  
Remissen avser en anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av 
brygga, anläggande av stenkista och muddring inom fastigheten Alholmen 
1:103. Alholmen 1:103 blev avstyckad från stamfastigheten Alholmen 1:2 som 
en fritidshusfastighet. Beslut om avstyckning har vunnit laga kraft och 
fastigheten är registrerat i fastighetsregistret 2020-11-16. 
Den aktuella fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område där 
strandskyddet har upphävts och detaljplaner medger bryggor. Botten inom 
området består av sten och sand. Bevekelsegrund till anmälan om 
vattenverksamheten är att få anlägga enskild brygga/pir för småbåt, som utgör 
egna transportmedel till och från fastigheten.  

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter 
Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att anmäld vattenverksamhet kan  
genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med hänsyn till att 
vattenområdet för anläggningarna utgör en del av ett grunt vattenområde.  
Med ledning av kunskap om vattenobjektens naturvärden och känslighet 
utpekas område i kommunens översiktsplan ”ÖP 2010” som ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO) med avseende på vattenmiljöer. Det sammanfaller 
också med riksintresse för naturvård ”Norra Björkfjärdens övärld” samt 
riksintresse för yrkesfisket. 
I vattenområdet på västra stranden av Säbyholmsviken har hittats Bandnate och 
utanför Gräsholmen och Herrmete har man funnit Småsvalting. Bandnate är en 
rödlistad art klassificerad som nära hotad. Småsvaltingen är fridlyst och 
klassificeras i den svenska rödlistan som starkt hotad. Båda trivs på grunda 
sandbottnar. 
Av 3 kap. 3 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön.  
Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar med ledning av utförd 
bottenfauna undersökning att bandnate och småsvaltingar inte finns inom det 
aktuella området utan på ca 2-5 km:s avstånd från platsen. Det aktuella 
vattenområdet är så kraftigt vindexponerat att det inte finns möjlighet för 
etablering av högre vegetationer eller lekområden för fisk.  
Sammantaget anser Miljö- och livsmedelsavdelningen att den planerade 
vattenverksamheten inte innebär någon miljöpåverkan av betydelse i 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-01-04 BMN 21/0001 

 
 

 

vattenområde under förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i 
anmälningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.  
Bygget av den anmälda anläggningen enligt rapporten från Vattenresurs kan 
inte hota något biologiskt värde i närområdet. 
Risken för störningar på fisk och andra levande organismer under deras 
känsliga föryngringsperiod samt sommarmånadernas intensiva friluftsliv ska 
minimeras och grävning och andra störande arbeten i vattenområdet får inte 
utföras under perioden från 1 april till den 31 augusti. 

Barnperspektiv 
För att nå Sveriges miljömålets krav för levande sjöar och vattendrag behöver 
verksamheter i vattenmiljöer ske med hänsyn till naturvärden så att mark och 
vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Genom att förebygga påverkan på områdens 
naturvärden som kan medföra försämrad miljö främjas en hållbar utveckling 
för kommande generationer. 
  

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Galina Gorodetskaja 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 
1. Förslag till yttrande 
2. Remiss, Alholmen 1:103 anmälan om vattenverksamhet. 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se   
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NamnCecilia 

  FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  
 
Miljöinspektör  
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
08-581 692 25 
Galina.Gorodetskaja@upplands-bro.se  

2021-01-04 MIL.2020.960   

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 

 
 

Yttrande 

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 4 januari 2021 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av Länsstyrelsen i Stockholms län 
remisshandlingar och i tjänsteskrivelsen utvecklat följande synpunkter. 

Bygg-och miljönämnden bedömer att anmäld vattenverksamhet kan 
huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med 
hänsyn till att vattenområdet för anläggningarna utgör en del av ett grunt 
vattenområde.  

Område i kommunens översiktsplan ”ÖP 2010” utpekas som ekologiskt 
särskilt känsligt område (ESKO) med avseende på vattenmiljöer. Det 
sammanfaller också med riksintresse för naturvård ”Norra Björkfjärdens 
övärld” samt riksintresse för yrkesfisket.  

I vattenområdet på västra stranden av Säbyholmsviken har det hittats Bandnate 
som är en rödlistad art klassificerad som nära hotad och utanför Gräsholmen 
och Herrmete man funnit Småsvalting som är fridlyst och klassificeras i den 
svenska rödlistan som starkt hotad. Båda trivs på grunda sandbottnar. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar med ledning av bottenfaunaundersökning 
att bandnate och småsvaltingar inte finns inom det aktuella området utan på ca 
2–5 km:s avstånd från platsen. Det aktuella vattenområdet är så kraftigt 
vindexponerat att det inte finns möjlighet för etablering av högre vegetationer 
eller lekområden för fisk.  

Bygg- och miljönämnden anser att den planerade vattenverksamheten inte bör 
innebära någon betydande miljöpåverkan under förutsättning att verksamheten 
genomförs som redovisats i anmälningshandlingarna och nödvändiga 
skyddsåtgärder vidtas under arbetena.  

Bygget av den anmälda anläggningen, enligt  rapporten från Vattenresurs, kan 
inte hota något biologiskt värde i närområdet. 

Risken för störningar på fisk och andra levande organismer under deras 
känsliga föryngringsperiod samt sommarmånadernas intensiva friluftsliv ska 
minimeras och grävning och andra störande arbeten i vattenområdet ska inte 
utföras under perioden från 1 april till den 31 augusti. 

Bygg- och miljönämnden  

 
Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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  Alholmen 1:103   Datum: 2020-11-22 
 
  
Till: Länsstyrelsen i Stockholms Län                                                                                       Bilaga-1 
Enheten för miljöskydd 
Box 22067. 104 22 Stockholm 

 
Anmälan om vattenverksamhet – Brygga & Muddring Alholmen 1:103 – Upplands Bro Kommun 
Bifogar anmälan om att få anlägga en båtbrygga, genom en mindre muddring & pir på vår fastighet 
1:103 på Alholmen, en ö på Norra Björkfjärden, Mälaren, Upplands Bro kommun. 

 

 

(1) Bakgrund: 
Fastigheten Alholmen 1:103 blev avstyckad nu i november som en fritidshusfastighet. Ansökan om 
bygglov har ej skett ännu och fastigheten saknar fortfarande båtplats. Vi ansöker/anmäler härmed om 
att få anlägga enskild brygga/pir för småbåt, utifrån 1:103s egen strand.  
 
 

(2) Rätt till brygga: 
På Alholmen gäller inte strandskyddet. Istället gäller detaljplan som kom till innan strandskyddslagen.  
Alholmens detaljplan anger att Fastigheterna på ön har rätt att anlägga mindre bryggor.  Alholmen 1:103 
är en sjöfastighet med sitt eget tillhörande vattenområde där bryggan/piren ska anläggas. Båt är det 
enda färdsättet till Alholmen då ön saknar fast förbindelse med fastlandet. Avstyckningen, som ej 
överklagats av kommun, har vunnit laga kraft och blev registrerat i fastighetsregistret 2020-11-16.  
I Lantmäteriets förrättning 0139/2020/15 Fastighetsbildningsbeslut Aktbilaga PR2 Sida 2 framgår också 
att 1:103 får utfart genom att egen brygga inom 1:103 kommer att byggas för transport till fastigheten.   

 

(3) Metod: 
Alholmen 1:103 ligger i ett utsatt öppet västläge map. vågor och islossning vid norra Björkfjärden. 
Pålade bryggor eller flytbryggor klarar inte sjö och isförhållanden i det aktuella området som dessutom 
är långgrunt. Enda brygg-alternativet som ”håller” är stenpir. Vi planerar klä in överdelen av stenpiren 
med trädäck.  Sjöbotten utanför 1:103 är långgrund och mindre muddring behöver utföras för att göra 
bryggan ändamålsenlig. Muddringen planeras ske med grävmaskin från land & pir. Material (sten & grus) 
till stenpiren fås dels från egna tomten, dels från muddringsmassorna.  
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  Alholmen 1:103   Datum: 2020-11-22 
 
  
 

 

 

(4) Bottenförhållanden Nordvästra Alholmen: 
Alholmen blev avstyckad från stamfastigheten 1:2 och sedan tidigare är fastigheterna 1:99, 1:100 & 
1:102 avstyckade från samma stamfastighet.   1:103 blir vår sista avstyckning då arealen för 
kvarvarande 1:2 ej medger ytterligare avstyckning enligt DP.  De 3 tidigare fastigheter 99, 100, 103 fick 
nästan exakt samma typ av bryggor som vi nu här ansöker om, för nu aktuella & slutliga 1:103.  Jag vill 
här nämna att när vi år 2013 för första gången anmälde/ansökte om vattenverksamhet till LS för 
fastigheterna 1:100 & 1:99 (vilka vi nu ej längre äger) så avslog Upplands-Bro kommun initialt vår 
anmälda vattenverksamhet - med hänvisning till biologiska skyddsvärden i närområdet.  Vi konsulterade 
då limnolog ”Vattenresurs”,  som undersökte botten på plats 2013.  

 

Undersökningen för 1:100 gjordes visserligen ca 200 meter söder om  1:103, men, det är samma 
strandremsa med liknande förhållanden -> se foto Bilaga-5.  Ovan nämnda Limnolograpport, 
Vattenresurs Sten-Åke Carlsson bifogas. Se Bilaga-2. 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Lage & Yoshika Byström 
Svetsarvägen 13,  176 73 Järfälla 
Mob (Lage): 070-581 84 90   /  Mejl: lage.bystrom@hotmail.se 
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Från:                                  "Gustafsson Rasmus"
Skickat:                             Thu, 26 Nov 2020 11:54:42 +0100
Till:                                     "'lage.bystrom@hotmail.se'" <lage.bystrom@hotmail.se>
Ämne:                               Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om 
komplettering

Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om komplettering
 
Hej,
 
Länsstyrelsen har den 22 november 2020 mottagit din anmälan om vattenverksamhet för anläggande av 
stenpir och brygga på fastigheten Alholmen 1:2 i Upplands-Bro kommun.
Diarienumret är 535-68412-2020.
Handläggningen har påbörjats och undertecknad är handläggare i ärendet.
Den anmälda verksamheten får inte påbörjas förrän du mottagit Länsstyrelsens skriftliga beslut i 
ärendet.
 
Begäran om komplettering
För vidare handläggning i ärendet behöver du komplettera med följande uppgifter:

• Du skriver om en rapport för en utförd limnologisk undersökning men missade att bifoga den. 
Komplettera gärna med rapporten.

• Beskriv bottenförhållandena på platsen. Vad består botten av, vad växer och lever där och vilka 
föroreningar förväntas i sedimenten?
 

• Förväntas några föroreningar i massorna som påförs från land?
• Skicka fler bilder som visar förhållandena på platsen och tänkt plats för bryggan. Du får gärna rita 

i bilderna för att visa planerade åtgärder.
• Utveckla varför det här är den bästa platsen att anlägga bryggan på.

 
• Skicka in en karta där du tydligt avgränsar planerad muddringsyta. 
• Vad är befintliga vattendjupen på tänkt muddringsyta och vad är planerat vattendjup efter 

utförd muddring?
• Med vilket tidsintervall beräknas ytan att behöva underhållsmuddras?
• Vilka skyddsåtgärder planeras för att hindra spridning av grumling?

 
• Hur löses bryggsituationen idag för fastighetsägarna till Alholmen 1:103?
• Har fastighetsägarföreningen på Alholmen några allmänna bryggor för fastighetsägare?
• Du nämner flera tidigare anlagda pirar på avstyckade tomter. Vi noterar att pirarna anlagts på de 

avstyckade tomter du nämner men hittar inga anmälningar om vattenverksamhet för dessa. Har 
ni anmält åtgärderna till Länsstyrelsen och kan ni bifoga beslut för dessa?

 
Läs gärna vår informationsbok Våra sjöars påverkan på växter och djur för tips om vad du kan tänka på 
när du planerar en brygga. Du hittar den på vår hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/vara-bryggors-paverkan-pa-
vaxter-och-djur.html
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Kompletteringen ska vara skriftlig och kommit in till Länsstyrelsen senast den 17 dec 2020. Observera att 
Länsstyrelsen efter detta datum kan komma att avgöra ärendet.
 
Instruktioner
Lämna kompletteringen via Länsstyrelsens e-tjänst: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-
oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html eller per e-post till 
stockholm@lansstyrelsen.se, ange diarienumret i ämnesraden.
 
 
Vänliga hälsningar
 
 
Rasmus Gustafsson
Enheten för mark- och vattenskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 1786
 
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Från:                                  "Lage Byström" <lage.bystrom@hotmail.se>
Skickat:                             Fri, 27 Nov 2020 22:08:16 +0100
Till:                                     "Gustafsson Rasmus" <rasmus.gustafsson@lansstyrelsen.se>;"Länsstyrelsen i 
Stockholms län" <Stockholm@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Sv: Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om 
komplettering
Bilagor:                             Ansökan mejlversion.docx, Bil.1 Sammanfattning av Anmälan och Bakgrund.pdf, 
Bil.2 Limnolograpport 2013 Vattenresurs.pdf, Bil.3 LM Karta 1-103.pdf, Bil.4 Bryggans position skalenlig 
på LM Kartan.pdf, Bil.5 Åtgärder med muddringsområde.pdf, Bil.6 Lst. Beslut Alholmen 1-99 och 1-
100.pdf, Bil.7 Lst. Beslut Alholmen 1-102.pdf, Bil.8 LMs förrättning och brygga.pdf, Bil.9 Foto från land 
Västvy.JPG, Bil.10 Foto från strand visande botten.JPG

Hej Rasmus,
Tack för snabb påbörjan av mitt ärende.
Jag hade problem med att anpassa min anmälan till ert web-formulär. Grundläggande 
information föll uppenbarligen helt bort, inklusive flertalet bilagor. Jag startar om på nytt med 
en uppdaterad ansökan i mejlformat. Hoppas det är OK.
Se nedan:
-1- Anmälan:
Beskrivning av min anmälan om vattenverksamhet, med lite historik. 
-> Se Bil.1 detta mejl.
-2- Limnolograpport:
Rapporten tillkom i samband med ansökan om våra brygganläggningar för Alholmen 1:100 och 
Alholmen 1:99 år 2013. Limnolograpporten omfattade 1:100 - som ligger ca 170 meter norr om 
den nu ansökta 1:103. 
Limnolograpport -> Bil.2
-3- Anmälda åtgärder och muddringsområde:
Den enda bryggkonstruktion som håller i den långrunda, vindutsatta och vågeroderade 
nordvästra Alholmen är stenpirar som bekläds med trädäck. Bryggans ändamål är för småbåt 
med ringa djupgående så muddring behövs endast i närhet, och innanför, de två pirarna. Inga 
"infartsleder" behövs. 
Bifogar följande:
LM avstyckningskarta 1:103, med positionsangivelser -> Bil.3
Bryggans position skalenligt inritad på ovanstående LM karta. -> Bil.4
Skiss på Åtgärder och Muddringsområde ->Bil.5
-4- Tidigare Ansökan/Anmälan om Vattenverksamhet:
Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen har gjorts för bryggorna till grannfastigheterna, 
totalt 3st och det har skett i två omgångar.
Bryggorna Alholmen 1:99 & 1:100 -> Lst beslut år 2103 -> Bil.6 
Bryggan Alholmen 1:102, År 2017 -> Lst beslut år 2017 -> Bil.7
Våra ovanstående föregående anmälningar blev behandlade av en och samma handläggare hos 
Länsstyrelsen, Riitta Lindström. 
-5- Alholmens tomtägareförening:
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På frågan om vår Brygga kan byggas på Tomtägarföreningens mark och vattenområde - så är 
svaret Nej.
Stamfastigheten Alholmen 1:2 avstyckades på 1920-talet dvs långt innan de övriga 100-tal 
fastigheterna på Alholmen som avstyckades på 1950-talet, då även Alholmens 
Tomtägareförening bildades. 
Tomtägarföreningens vattenområde 1:1 innefattar således INTE några vattenområdena som 
ursprungligen tillhörde 1:2 (dvs nu 1:2, 1:99,1:100, 1:102 och 1:103). Till dessa tomter med 
ursprung 1:2 tillhör istället eget vattenområde. 
Men, på motsvarande sätt, har 1:103 heller ingen andel i Tomtägarföreningens fastighet 1.1.
Se även Lantmäteriets notering om brygga i förrättningsbeslutet, markerat i gult i 
-> Bil.8
-6- Nuvarande Fastighetsägare 1:103
På frågan om hur bryggsituationen idag ser ut för fastighetsägarna till Alholmen 1:103 där 
undertecknad fortfarande är ägare, så är svaret att ingen brygga behövs idag eftersom fastigheten är ny-
avstyckad och obebyggd och ingen "bor" där än. En brygga på fastigheten är dock en förutsättning för 
bosättning och för att påbörja byggnationer/transporter etc. Vi bor själva idag på stamfastigheten 1:2, 
som har egen brygga på eget vattenområde.
-7- Foton:
Bifogar två foton som visar västlig vy och som blickar ut mot positionen där bryggpirarna kommer att stå. 
Som sagt, det är bara tomtmark för tillfället
Vy från land -> Bil.9
Ungefär samma position som ovan, men som även visar bottenförhållanden,
Stenig botten -> Bil.10
==== Slut, uppdaterad anmälan ====
Svar på kompletteringsfrågor från Nov.26 -> markerat i blått nedan:
Begäran om komplettering
För vidare handläggning i ärendet behöver du komplettera med följande uppgifter:

• Du skriver om en rapport för en utförd limnologisk undersökning men missade att bifoga den. 
Komplettera gärna med rapporten.
Se -2- 

• Beskriv bottenförhållandena på platsen. Vad består botten av, vad växer och lever där och vilka 
föroreningar förväntas i sedimenten?
Se -2- och -7-

• Förväntas några föroreningar i massorna som påförs från land?
Nej, material från land är endast sorterad sten som samlats från stamfastigheten 1:2 genom 
åren. Marken och vattenområdet är för övrigt orört sedan Vikingatid och tidernas begynnelse - 
fritt från mänskliga föroreningar. 

• Skicka fler bilder som visar förhållandena på platsen och tänkt plats för bryggan. Du får gärna 
rita i bilderna för att visa planerade åtgärder.
Se -7-.

• Utveckla varför det här är den bästa platsen att anlägga bryggan på.
Om man tittar på fastighetskartan för 1:103 så ser man att det inte så mycket plats att välja på. 
Vald plats är en liten egen "vik", som med vår brygglösning ger skydd vid alla vindar. 
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• Skicka in en karta där du tydligt avgränsar planerad muddringsyta. 
Se -3- med Bil.5

• Vad är befintliga vattendjupen på tänkt muddringsyta och vad är planerat vattendjup efter 
utförd muddring?
Nuvarande vattendjup, sett från land från 0 cm (dvs strandlinjen) och sedan sluttande ned till 
runt 2 meter. Vattendjupet runt bryggan och i övrigt behöver inte vara mer än 1.3-1.6 meter. Se 
Bil.5

• Med vilket tidsintervall beräknas ytan att behöva underhållsmuddras?
Vi önskar starta arbetet med pirarna och muddring så snart som möjligt. 

• Nu ser jag att du skriver "underhållsmuddras" - och där är min förhoppning: "Aldrig". -typ.
• Vilka skyddsåtgärder planeras för att hindra spridning av grumling?

Eftersom det är en relativt liten muddringsarea planerar jag, vid grumling, fästa geoduk från 
vattenyta med flytbojar och ned till botten förankrat med sten som en gardin runt området som 
vi för tillfället gräver. Grävningen/muddring kommer ske stegvis med en grävmaskin från land. 
Grävmaskinen kommer succesivt kunna stå allt längre ut i vattnet, dvs. stående på piren allt 
eftersom "piren" stegvis etableras. Ovanstående arbetsmetod tillämpades även vid de tidigare 3 
bryggorna. Min grävmaskin inte jättestor. Det är en 7.5-tonnare. 

• Hur löses bryggsituationen idag för fastighetsägarna till Alholmen 1:103?
Se -6-

• Har fastighetsägarföreningen på Alholmen några allmänna bryggor för fastighetsägare?
Jag gissar att det finns runt 40-50 enskilda bryggor och ca: 95 bryggplatser runt om på Alholmen 
på Tomtägareföreningens mark & vattenområde 1:1 - som alla helt upptas av föreningens 
medlemmar. 
Notera att ovanstående Mark och Vattenområde på 1:1 alltså är områden som vi INTE är 
andelsägare i.
Se -5- 

• Du nämner flera tidigare anlagda pirar på avstyckade tomter. Vi noterar att pirarna anlagts på 
de avstyckade tomter du nämner men hittar inga anmälningar om vattenverksamhet för dessa. 
Har ni anmält åtgärderna till Länsstyrelsen och kan ni bifoga beslut för dessa?
Ja, Se -4- med Bil.6 & Bil.7

=== Slut, svar på kompletteringsfrågor ===
Varma hälsningar
Lage (& Yoshika) Byström
Alholmen 1:103 och Alholmen 1:2
Vinteradress:
Svetsarvägen 13
176 73 Järfälla
Mob: 070 65 523 18 (Lage) 
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Hej Rasmus,

Tack för snabb påbörjan av mitt ärende.

Jag hade svårigheter att anpassa min ansökan/anmälan till ert web-formulär. Grundläggande 
information föll uppenbarligen bort inklusive flertalet bilagor.  Jag startar om på nytt med en 
uppdaterad ansökan, fast i mejlformat, -> se nedan:
 

-1- Anmälan:
Beskrivning av min anmälan om vattenverksamhet, med lite historik. 
-> Se Bil.1detta mejl.

-2- Limnolograpport:
Rapporten tillkom i samband med ansökan om våra brygganläggningar för Alholmen 1:100 
och Alholmen 1:99, år 2013. 
Dessa bryggor ligger norr om nu ansökta 1:103.
Samtliga fastigheterna (1:99, 1:100, 1:102) tillhörde samma stamfastighet Alholmen 1:2.  
Limnolograpporten omfattade som sagt 1:100 - som ligger ca 170 meter norr om den nu 
ansökta 1:103.  
Limnolograpport -> Bil.2

-3- Bryggans konstruktion med muddringsområde:
Den enda bryggkonstruktion som håller i vindutsatta och vågeroderade nordvästra Alholmen 
är Stenpirar som bekläds med trädäck. Dessa konstruktioner har visat sig hålla bra på 
tidigare Alholmen 1:99, 1:100 och 1:102. Pålade konstruktioner eller flytbryggor håller 
inte.  Nordvästra Alholmen är långgrunt men eftersom bryggans ändamål är för småbåt,  så 
behövs endast mindre muddring precis runt stenpirarna.  Inga "infartsleder" behövs. 

Bryggans position, skalenlig i LMs fastighetskarta -> Bil.3
Bryggans konstruktion -> Bil.4
Muddring runt Bryggan/Piren ->Bil.5

 -4- Tidigare Ansökan/Anmälan om Vattenverksamhet:
Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen för bryggorna till grannfastigheterna har 
skett i två omgångar.
   Bryggorna Alholmen 1:99 & 1:100, År zz:  Dnr xx   ->Bil.6 
   Bryggan Alholmen 1:102:  Dnr xx Bil.7 År xx -> Bil.7
Båda ärendena blev behandlade av samma handläggare hos Länsstyrelsen -   

-5- Alholmens tomtägareförening:
På frågan om vår Brygga kan byggas på Tomtägarföreningens mark och vattenområde - så är 
svaret Nej.
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Stamfastigheten Alholmen 1:2 avstyckades på 1920-talet, långt innan de övriga 100-tal 
fastigheterna på Alholmen avstyckades på 1950-talet, då även Alholmens 
Tomtägareförening bildades.

Tomtägarföreningens vattenområde innefattar således INTE vattenområdena som 
ursprungligen tillhörde 1:2 (nu 1:2, 1:99,1:100, 1:102 och 1:103). Till dessa tomter tillhör 
istället eget vattenområde.  
På motsvarande sätt, har t.ex. 1:103 heller ingen andel i vattenområden & mark tillhörande 
föreningens fastighet 1.1
Se även Lantmäteriets kommentar i frågan, i mitt extrakt från Lantmäteriets förrättning - 
som jag markerat i gult  i bilagan. 
-> Bil.8

-6- Nuvarande Fastighetsägare 1:103
På frågan om hur bryggsituationen idag ser ut för fastighetsägarna till Alholmen 1:103 där 
undertecknad fortfarande är ägare, så är svaret att ingen brygga behövs idag eftersom fastigheten är 
ny-avstyckad och obebyggd och ingen "bor" där än. En brygga på fastigheten är en förutsättning för 
bosättning och att påbörja byggnationer etc.  Vi bor själva idag på stamfastigheten 1:2, som har egen 
brygga på eget vattenområde.

-7- Foton:
Bifogar två foton som visar västlig vy.  Som sagt, det är bara tomtmark för tillfället
Vy från land-> Bil.9Ungefär samma position som ovan, men som även visar bottenförhållanden,Stenig botten-> Bil.10

==== Slut, uppdaterad anmälan ====

Svar på dina kompletteringsfrågor i Rasmus mejl Nov.26 markerat i blått nedan:
     
Begäran om komplettering
För vidare handläggning i ärendet behöver du komplettera med följande uppgifter:

• Du skriver om en rapport för en utförd limnologisk undersökning men missade att bifoga 
den. Komplettera gärna med rapporten.
Se -2- 

• Beskriv bottenförhållandena på platsen. Vad består botten av, vad växer och lever där och 
vilka föroreningar förväntas i sedimenten?
Se -2- och -7-
 

• Förväntas några föroreningar i massorna som påförs från land?
Nej, material från land är endast sorterad sten som samlats från stamfastigheten 1:2 genom 
åren. Marken och vattenområdet är för övrigt orört sedan Vikingatid och tidernas begynnelse 
- fritt från mänskliga föroreningar. 
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• Skicka fler bilder som visar förhållandena på platsen och tänkt plats för bryggan. Du får gärna 
rita i bilderna för att visa planerade åtgärder.
Se -7-.

• Utveckla varför det här är den bästa platsen att anlägga bryggan på.
Om man tittar på fastighetskartan för 1:103 så ser man att det inte så mycket plats att välja 
på. 
Vald plats är en liten egen "vik", som med vår brygglösning ger skydd vid alla vindar.  
 

• Skicka in en karta där du tydligt avgränsar planerad muddringsyta. 
Se -3- med Bil.5

• Vad är befintliga vattendjupen på tänkt muddringsyta och vad är planerat vattendjup efter 
utförd muddring?
Nuvarande vattendjup, sett från land från 0 cm (dvs strandlinjen) och sedan sluttande ned till 
runt 2 meter.  Vattendjupet runt bryggan och i övrigt behöver inte vara mer än 1.3-1.6 
meter. Se Bil.5

• Med vilket tidsintervall beräknas ytan att behöva underhållsmuddras?
Vi önskar starta arbetet med pirarna och muddring så snart som möjligt.  

• Nu ser jag att du skriver "underhållsmuddras" - och där är min förhoppning:  "Aldrig". -typ.
      

• Vilka skyddsåtgärder planeras för att hindra spridning av grumling?
Eftersom det är en liten muddringsarea planerar jag, vid grumling, fästa geoduk från 
vattenyta med flytbojar och ned till botten förankrat med sten som en gardin runt området 
som vi för tillfället gräver.  Grävningen/muddring kommer ske stegvis med en grävmaskin 
från land. Grävmaskinen kommer succesivt kunna stå allt längre ut i vattnet, dvs. stående på 
piren allt eftersom "piren" stegvis etableras. Ovanstående arbetsmetod tillämpades även vid 
de tidigare bryggorna. Min grävmaskin inte jättestor. Det är en 7.5-tonnare. 
 

• Hur löses bryggsituationen idag för fastighetsägarna till Alholmen 1:103?
Se -6-

• Har fastighetsägarföreningen på Alholmen några allmänna bryggor för fastighetsägare?
Jag gissar att det finns runt 30-50 enskilda bryggor runt om på Alholmen 
Tomtägareföreningens mark & vattenområde.
Ovanstående Mark och vattenområde är alltså områden som vi INTE är andelsägare i.   Se -5-

För detaljfrågor angående Tomtägareföreningens bryggor måste jag dock be er kontakta 
Tomtägarföreningen direkt från er sida. Jag har ingenting med dessa bryggor att göra. 

• Du nämner flera tidigare anlagda pirar på avstyckade tomter. Vi noterar att pirarna anlagts 
på de avstyckade tomter du nämner men hittar inga anmälningar om vattenverksamhet för 
dessa. Har ni anmält åtgärderna till Länsstyrelsen och kan ni bifoga beslut för dessa?
Japp. Se -4-.

  = Slut svar på kompletteringsfrågor =

Varma hälsningar
Lage (& Yoshika) Byström

Page 24 of 61



13 MIL.2020.960, Remiss, Anmälan om vattenverksamhet L.st dnr 535-68412-2020, ALHOLMEN 1:2

Alholmen 1:103 och Alholmen 1:2

Vinteradress:
Svetsarvägen 13
176 73 Järfälla
Mob: 070 65 523 18 (Lage) 
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  Alholmen 1:103   Datum: 2020-11-22 
 
  
Till: Länsstyrelsen i Stockholms Län                                                                                       Bilaga-1 
Enheten för miljöskydd 
Box 22067. 104 22 Stockholm 

 
Anmälan om vattenverksamhet – Brygga & Muddring Alholmen 1:103 – Upplands Bro Kommun 
Bifogar anmälan om att få anlägga en båtbrygga, genom en mindre muddring & pir på vår fastighet 
1:103 på Alholmen, en ö på Norra Björkfjärden, Mälaren, Upplands Bro kommun. 

 

 

(1) Bakgrund: 
Fastigheten Alholmen 1:103 blev avstyckad nu i november som en fritidshusfastighet. Ansökan om 
bygglov har ej skett ännu och fastigheten saknar fortfarande båtplats. Vi ansöker/anmäler härmed om 
att få anlägga enskild brygga/pir för småbåt, utifrån 1:103s egen strand.  
 
 

(2) Rätt till brygga: 
På Alholmen gäller inte strandskyddet. Istället gäller detaljplan som kom till innan strandskyddslagen.  
Alholmens detaljplan anger att Fastigheterna på ön har rätt att anlägga mindre bryggor.  Alholmen 1:103 
är en sjöfastighet med sitt eget tillhörande vattenområde där bryggan/piren ska anläggas. Båt är det 
enda färdsättet till Alholmen då ön saknar fast förbindelse med fastlandet. Avstyckningen, som ej 
överklagats av kommun, har vunnit laga kraft och blev registrerat i fastighetsregistret 2020-11-16.  
I Lantmäteriets förrättning 0139/2020/15 Fastighetsbildningsbeslut Aktbilaga PR2 Sida 2 framgår också 
att 1:103 får utfart genom att egen brygga inom 1:103 kommer att byggas för transport till fastigheten.   

 

(3) Metod: 
Alholmen 1:103 ligger i ett utsatt öppet västläge map. vågor och islossning vid norra Björkfjärden. 
Pålade bryggor eller flytbryggor klarar inte sjö och isförhållanden i det aktuella området som dessutom 
är långgrunt. Enda brygg-alternativet som ”håller” är stenpir. Vi planerar klä in överdelen av stenpiren 
med trädäck.  Sjöbotten utanför 1:103 är långgrund och mindre muddring behöver utföras för att göra 
bryggan ändamålsenlig. Muddringen planeras ske med grävmaskin från land & pir. Material (sten & grus) 
till stenpiren fås dels från egna tomten, dels från muddringsmassorna.  
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  Alholmen 1:103   Datum: 2020-11-22 
 
  
 

 

 

(4) Bottenförhållanden Nordvästra Alholmen: 
Alholmen blev avstyckad från stamfastigheten 1:2 och sedan tidigare är fastigheterna 1:99, 1:100 & 
1:102 avstyckade från samma stamfastighet.   1:103 blir vår sista avstyckning då arealen för 
kvarvarande 1:2 ej medger ytterligare avstyckning enligt DP.  De 3 tidigare fastigheter 99, 100, 103 fick 
nästan exakt samma typ av bryggor som vi nu här ansöker om, för nu aktuella & slutliga 1:103.  Jag vill 
här nämna att när vi år 2013 för första gången anmälde/ansökte om vattenverksamhet till LS för 
fastigheterna 1:100 & 1:99 (vilka vi nu ej längre äger) så avslog Upplands-Bro kommun initialt vår 
anmälda vattenverksamhet - med hänvisning till biologiska skyddsvärden i närområdet.  Vi konsulterade 
då limnolog ”Vattenresurs”,  som undersökte botten på plats 2013.  

 

Undersökningen för 1:100 gjordes visserligen ca 200 meter söder om  1:103, men, det är samma 
strandremsa med liknande förhållanden -> se foto Bilaga-5.  Ovan nämnda Limnolograpport, 
Vattenresurs Sten-Åke Carlsson bifogas. Se Bilaga-2. 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Lage & Yoshika Byström 
Svetsarvägen 13,  176 73 Järfälla 
Mob (Lage): 070-581 84 90   /  Mejl: lage.bystrom@hotmail.se 
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Sten-Åke Carlsson 
Ringuddsslingan 23, 
SE-197 91 Bro, Sweden  
℡ +468-584 807 70 
  +4670-536 23 07 
    sac@vrab.se 
www.vattenresurs.se 
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Beslut 1 (4)

Datum
2017-01-11
 

Beteckning
535-44011-2016
 

Enheten för miljöskydd
Riitta Lindström

Yoshika Byström
genom
lage.bystrom@hotmail.com 

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

Anmälan om muddring  och anläggande av stenpir med 
däck på fastigheten Alholmen 1:102 i Upplands-Bro 
kommun

Beslut
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i 
anmälningshandlingarna, se beslutskarta.

Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) om följande 
försiktighetsmått:

Arbeten i vattenområdet får inte utföras mellan den 1 maj och den 31 augusti.

Vid risk för grumling ska en bottenförankrad geotextil användas för att 
förhindra att grumlingen sprids utanför arbetsområdet. 

Uppläggningen/utfyllnaden med massor ska ske med försiktighet och 
massorna ska säkras på sådant sätt att de inte kan dras ner i vattnet och 
framledes åstadkomma grumling.

Beslutet gäller i 5 år från beslutsdatum.

Upplysningar
Meddela Länsstyrelsen när arbetena påbörjas genom att skicka ett meddelande till 
miljoskydd.stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge fastighetsbeteckning och 
ärendebeteckning som finns i övre högra hörnet i beslutet.

En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att man har rättighet till 
vattenområdet. Rättighet kan man ha genom att äga vattenområdet, via servitut 
eller genom avtal med fastighetsägaren.

Den aktuella åtgärden berör inte någon känd fornlämning. Om en okänd 
fornlämning påträffas ska arbetet avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen.

För verksamheten gäller eget ansvar enligt egenkontrollsförordningen.

Bakgrund
Yoshika Byström, genom Lage Byström, gjorde den 24 november 2016 en 
anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken till Länsstyrelsen. 
Anmälan avser muddring på en yta om ca 40 m2 och anläggande av stenpir med 
däck om 36,5 m2 på fastigheten Alholmen 1:102 i Upplands-Bro kommun. 
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Beslut 2 (4)

Datum
2017-01-11
 

Beteckning
535-44011-2016

Botten inom området består av sten och sand. 

Den aktuella fastigheten ligger på ett detaljplanelagt område där strandskyddet har 
upphävts. Detaljplanen medger bryggor.

Motiv till vattenverksamheten är att båt utgör enda transportmedel till och från ön. 
På grund av fastigheternas utsatta läge måste bryggorna vara brukbara för alla 
vindar inklusive vindar med västlig komponent som till 70 % är den dominerande 
vindriktningen.

Upplands-Bro kommun har avstyrkt de planerade arbetena med hänsyn till att 
vattenområdet för anläggningarna utgör en del av ett grunt vattenområde och är i 
kommunens översiktsplan utpekat som ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO). Detta ESKO-område saknar inventeringar men kan ha viktiga 
nyckelfunktioner för djur- och växtlivet som t.ex. häckningsplatser för fåglar och 
lek- och yngelplatser. Det kan omfatta ekosystem som är hotade, vara ett område 
som hyser hotade eller sällsynta växt- och djurarter, eller vara ett område med 
riklig förekomst av nyckelarter.

I vattenområdet på västra stranden av Säbyholmsviken har hittats bandnate och 
utanför Gräsholmen och Herrmete har man funnit småsvaltning. Bandnate är en 
rödlistad art klassificerad som Nära hotad (NT). Småsvaltningen är fridlyst och 
klassificeras i den svenska rödlistan som Starkt hotad. Boda trivs på grunda 
sandbottnar. 

Sökanden har i ansökan bifogat en 3:e parts expertutvärdering av 
bottenförhållandena i närheten av den aktuella platsen. Undersökningarna har 
gjorts under hösten 2013 av Vattenresurs AB som framför bl.a. följande. 

Strandsträckan inom det aktuella området skiljer sig helt från den karaktär som 
finns på lokalerna för bandnate och småsvaltning i detta avsnitt av Mälaren. 
Området är vindexponerat med långa avstånd med öppen fjärd vilket ger en så 
kraftig vågerosion att det inte finns möjlighet för etablering av högre vegetation 
eller lekområden för fisk. Bottenkaraktären finns på de flesta vindexponerade 
öarna i Mälaren. Erosion och transportbotten ger förhållanden som totalt 
missgynnar de skyddsvärden som kommunen vill skydda både för växt- och 
djurliv och fiskreproduktion. Enligt Vattenresurs AB kan bygget av de två 
anläggningarna inte hota något som helst skyddsvärde.

Lagstiftning
Vad som är vattenverksamhet definieras i 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808, 
MB). Muddring betecknas som en vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs 
tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. 9 och 9 a §§ MB om inget annat framgår av 
kapitlets bestämmelser.

Enligt 11 kap. 9 a § MB och 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet 
m.m. gäller att för vissa vattenverksamheter, istället för tillstånd, kan anmälas till 
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Beslut 3 (4)

Datum
2017-01-11
 

Beteckning
535-44011-2016

länsstyrelsen innan de påbörjas. Muddring och vassrensning samt anläggande av 
brygga på en yta upp till 3000 kvadratmeter är en sådan vattenverksamhet som 
kan anmälas till länsstyrelsen.

Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 9 § MB meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Länsstyrelsens bedömning
Platsen omfattas av riksintresset för friluftsliv vilket innebär att den naturliga 
miljön har ett högt bevarandevärde. Vidare är viken ett riksintresse för yrkesfisket 
enligt 3 kap. 5 § MB. På Säbyvikens västra strand har arten bandnate påträffats 
och utanför Gräsholmen och Herrmete har man funnit småsvaltning. 

Det finns en detaljplan för den ifrågavarande fastigheten med rätt till brygga. 
Strandskyddet inom området har upphävts. 

Länsstyrelsen konstaterar med ledning av utförd bottenfaunaundersökning att 
bandnate och småsvaltning inte finns inom det aktuella området utan på ca 2-5 
km:s avstånd från platsen. Botten är en erosions- och transportbotten med i stort 
sett avsaknad av fint material från strandlinjen och ner till nära ett par meters 
djup. Vegetation saknas helt förutom fintrådiga påväxtalger.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till bottens beskaffenhet och de relativt 
begränsade muddrings- och anläggningsarbeten att effekterna av eventuell 
grumling på den aktuella strandremsan inte utgör ett direkt hot mot bandnate och 
småsvaltning om skyddsåtgärder vidtas under arbetena. 

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att den planerade vattenverksamheten inte 
bör innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under 
förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna och att 
försiktighetsmått följs.

Om det vid muddrings- och anläggningsarbeten visar sig att det finns risk för 
grumling ska en bottenförankrad geotextil användas för att förhindra att 
grumlingen sprids utanför arbetsområdet.

För att minska risken för störningar på fisk och andra levande organismer under 
deras känsliga föryngringsperiod samt sommarmånadernas intensiva friluftsliv får 
grävning eller andra störande arbeten i vattenområdet inte utföras under perioden 
1 maj till den 31 augusti.

Koordinater
Verksamhetens ungefärliga koordinater i SWEREF99 TM:
N: 6593297
E: 643183
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Beslut 4 (4)

Datum
2017-01-11
 

Beteckning
535-44011-2016

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 
genom skrivelse till Länsstyrelsen – se bilaga.

Beslutet har fattats digitalt av miljöhandläggare Riitta Lindström.

Bilagor
Beslutskarta
Hur man överklagar

Kopia till

Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
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Från:                                  "Gustafsson Rasmus"
Skickat:                             Wed, 2 Dec 2020 09:53:45 +0100
Till:                                     "'lage.bystrom@hotmail.se'" <lage.bystrom@hotmail.se>
Ämne:                               Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om 
komplettering
Bilagor:                             Flygbild 2011.png

Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om komplettering
 
Hej,
 
Tack för din kompletterade ansökan. Jag behöver ytterligare några kompletteringar till din ansökan.
 
Begäran om komplettering
För vidare handläggning i ärendet behöver du komplettera med följande uppgifter:

• Enligt flygbilder växer det vass i eller utanför planerat muddringsområde (se till exempel bifogad 
bild). Det är därför inte självklart att limnolograpporten från norra udden går att tillämpa även 
här. Beskriv bottenförhållanden och växtlighet över hela muddringsområdet för anmälan.

• Du skriver att material från muddring kommer att återanvändas i piren som utfyllnad. Om ni 
stöter på finkorniga material kommer ni inte att få använda dem till utfyllnad eftersom de 
riskerar att grumla vid vågsvall efter etableringsfasen. Var planerar ni att deponera material ni 
inte använder till pirarna?

• Du har tidigare byggt pirar på tomterna norrut. Beskriv vilka material ni stötte på i muddringen 
där. Fanns det finare material under ytlagret av stenar?

• Fastigheten Alholmen 1:66 strax söder om Alholmen 1:102 använder brygga (se bifogad bild), 
ändå menar du att det inte är lämpligt på grund av vindförhållanden. En brygga innebär mindre 
intrång och påverkan på miljön. Kan ni använda en brygga som lösning istället och hur skulle den 
i sådana fall utformas?

 
Kompletteringen ska vara skriftlig och kommit in till Länsstyrelsen senast den 23 dec 2020. Observera att 
Länsstyrelsen efter detta datum kan komma att avgöra ärendet.
 
Instruktioner
Lämna kompletteringen via Länsstyrelsens e-tjänst: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-
oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html eller per e-post till 
stockholm@lansstyrelsen.se, ange diarienumret i ämnesraden.
 
 
Vänliga hälsningar
 
 
Rasmus Gustafsson
Enheten för mark- och vattenskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 1786
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Från:                                  "Lage Byström" <lage.bystrom@hotmail.se>
Skickat:                             Wed, 2 Dec 2020 21:58:04 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Stockholms län" <Stockholm@lansstyrelsen.se>;"Gustafsson 
Rasmus" <rasmus.gustafsson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Sv: Anmälan om vattenverksamhet, d.nr 535-68412-2020, begäran om 
komplettering
Bilagor:                             Bild.5.JPG, Bild.4.JPG, Bild.3.JPG, Bild.2.JPG, Bild.1.png

Hej,
Tack för snabb återkoppling till mitt ärende igen. Jag kompletterar i blått nedan. 
Jag vill specifikt nämna mina åtgärder kring muddringsmassorna vs. pirstenar - vilket inte 
framkommit i min ansökan tidigare.
Min åsikt är att anläggande av vågbrytande (och isskyddande) pir ger en minimal miljöpåverkan, 
med den arbetsmetod jag använder. 

Begäran om komplettering
För vidare handläggning i ärendet behöver du komplettera med följande uppgifter:

• Enligt flygbilder växer det vass i eller utanför planerat muddringsområde (se till exempel bifogad 
bild). Det är därför inte självklart att limnolograpporten från norra udden går att tillämpa även 
här. Beskriv bottenförhållanden och växtlighet över hela muddringsområdet för anmälan.

Närmast strand, till ca 10-12 meter ut, så ser botten likadan ut som i de nordligare fastigheterna 
1:99, 1:100 och 1:102. 
Närmast strand finns ingen vass vilket också framgår av er flygbild. Längre ut tätnar vass och där 
framkommer gradvis lerbotten. Jag vadade i området idag - Se Bild.1 och Bild2. Skottkärran står 
där som referenspunkt och är positionerad ungefär i mitten där den större piren kommer att stå. 
Idag är där ca 1 meter djupt. Botten fram till skottkärran är stenhård att gå på, bestående av sten 
och sand på samma sätt som de nordligare tomterna. Se Bilderna. Muddringen kommer primärt 
ske innanför piren, dvs innanför skottkärran. 

• Du skriver att material från muddring kommer att återanvändas i piren som utfyllnad. Om ni 
stöter på finkorniga material kommer ni inte att få använda dem till utfyllnad eftersom de 
riskerar att grumla vid vågsvall efter etableringsfasen. Var planerar ni att deponera material ni 
inte använder till pirarna?

Min tidigare beskrivning har varit ofullständig. Muddringsmassor läggs upp på land först. 
Inget muddrat material går direkt till pir-bygget, såtillvida det inte är enskilda stora 
stenbumlingar. Muddringsmassorna på land kommer sedan att sorteras med gallerskopa med 
galler på 10cm. Med andra ord, jag får två högar. En hög bara med sten, med en minsta diameter 
på 10cm + en annan hög med kvarvarande finare material bestående sand/grus/lera/småsten. 
"Stenhögen" kommer återanvändas till pirbygget. Det finare materialet är sedan perfekt material 
för mig för att jämna ut ojämnheter på tomten. 
Ovanstående arbetsmetod är densamma som tillämpades på de tidigare norra 
brygganläggningarna.
Sedan tidigare har jag nu dessutom också samlat en mängd sten redan från fastigheten 1:2, Bild.3.
Dessa individuellt ihopsamlade stenar är rena och grumlar inte vattnet vid iläggning. Jag är INTE 
beroende av muddringsmassor för att bygga stenpir. Om, mot all min förmodan, 
muddringsmassorna bara skulle innehålla fint material så används dessa muddringsmassor endast 
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till utfyllningar på land helt enkelt. Jag har inget intresse av få en pir som läcker fint material och 
som krymper. 
Vad gäller min utfyllnad på land av muddringsmassorna, med en tomt på 2500 kvm, så kommer 
utfyllnadshöjden med råge hålla sig inom lovpliktig markplaneringhöjddifferens (0,5m). 

• Du har tidigare byggt pirar på tomterna norrut. Beskriv vilka material ni stötte på i muddringen 
där. Fanns det finare material under ytlagret av stenar?

Okulärt ser bottenytan ut på samma sätt för samtliga platserna. Hård botten med småsten med 
sandytor mellan. Ytan är som en stenhård skorpa, svår (ibland omöjlig) att penetrera med tandad 
grävskopa. Oftast blev jag tvungen jag "slå hål" på "skorpan" (ca 15-25cm tjockt skal) med en 
klo och bryta upp flak av det hårda materialet. Under skorpan är materialet mjukare och lättare att 
gräva. Materialet har varit en blandning av småsten, grus, sand och lera med inslag av en del 
större stenar. Jag misstänker att blandningen av sand+lera+grus+tid ger betongliknande 
egenskaper. En högst subjektiv bedömning från min sida, så var en typisk mix av 
muddringsmassorna, ungefär så här:
20% Makadamliknande
10% Smågrus 
10% Sten, diameter 15-30cm Dia
10% Storsten Diameter större än 50cm 
25% sand
25% Lera

Fastigheten Alholmen 1:66 strax söder om Alholmen 1:102 använder brygga (se bifogad bild), ändå 
menar du att det inte är lämpligt på grund av vindförhållanden. En brygga innebär mindre intrång och 
påverkan på miljön. Kan ni använda en brygga som lösning istället och hur skulle den i sådana fall 
utformas?
Min bestämda uppfattning är NEJ.
Även fast grannens brygga inte ligger så lång bort, så är det ändå stor skillnad mellan våra 
förutsättningar.
Grannens brygga får skydd av Alholmens landtunga/udde, sydväst om 1:66s brygga, se Bild.4. 
(Fotots riktning och bryggans riktning 1:66 är sydväst, vilket är den dominerande vinden.) 
Jämför sedan med vår plats, med ungefär samma sydvästliga riktning, Bild.5. 
1:66 har skydd av Alholmen 1:1, medan vår plats är öppen mot sydväst och Björkfjärden. 
Det som skiljer 1:103 mot mina tidigare nordligare bryggor, är att 1:103 har bättre skydd mot 
syd-sydväst. Men, eftersom 1:103 ändå ligger öppen mot Björkfjärden och alla andra 
västriktningar inklusive Sydväst, så hjälper det oss tyvärr inte. För övrigt har jag personligen den 
uppfattningen att 1:66:s brygga inte kommer att bestå den vårdag vi haft riktig isvinter och det 
blir en islossning med en nordvästlig vind. Då kommer man behöva samla ihop den bryggans 
beståndsdelar uppe i skogen. 
Vänliga hälsningar
Lage Byström
Mob: 070 65 523 18
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Johan Salomonsson 
   
Miljöavdelningen 
   
Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 
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NAT.2019.130, Ansökan om 
strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass 
och uppläggning av vass med mera, 
STORHAGEN 2:6 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för röjning av 

vass på fastigheten Storhagen 2:6.  

2. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga och uppläggning av vass med mera på fastigheten Storhagen 
2:6.  

Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 28 februari 2019. Ansökan avser 
dispens för en ersättningsbrygga och dispens i efterhand för röjning av vass och 
små träd på ett område på cirka 900 m2 och uppläggning av vass och andra 
massor på stranden. Fastigheten är en strandfastighet som ligger i södra delen 
av Upplands-Bro kommun i ett stugområde. Fastigheten ligger inom ett område 
som omfattas av områdesbestämmelser. Som särskilda skäl har 
fastighetsägaren angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att området behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att 
åtgärden att röja bort vassen i viken är naturvård av allmänt intresse genom att 
den begränsar bladvassens utbredning i Mälaren och att dispens kan ges för 
åtgärden med  hänvisning till det särskilda skälet i 7 kapitlet, 18 c §, punkt 5 i 
Miljöbalken, det vill säga att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att bryggan inte kan anses vara en 
ersättningsbrygga i och med att den gamla bryggan var förfallen och obrukbar. 
Avdelningen bedömer också att sökandes behov av brygga kan tillgodoses 
utanför området. Det finns därmed inte skäl att ge dispens för bryggan. Miljö- 
och livsmedelsavdelningen bedömer att uppläggning av vass och andra massor 
på stranden utgör en anläggning som privatiserar området och väsentligt 
förändrar livsmiljön för växter och djur samt att det inte finns skäl att ge 
dispens.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför att nämnden beviljar dispens 
för röjning av vass, men avslår ansökan i de delar som gäller brygga och 
uppläggning av massor. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2021 
• Ansökan som inkom den 28 februari 2019 
• Komplettering till ansökan som inkom den 8 mars 2019 
• Flygfoton från 1971, 2013 och 2018 
• Svar på kommunicering som inkom den 4 januari 2021 
• Skötselplan för Naturreservatet Broängarna 
• Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  
• Regeringens proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av 

landsbygden. 
• Mark- och miljööverdomstolen dom den 15 mars 2011 i mål nr M 4538-10  

Mark- och miljööverdomstolen dom den 9 juni 2011 i mål nr M 8963-10  
• Mark- och miljööverdomstolen dom den 7 maj 2012 i mål nr M 9143-II  
• Mark- och miljööverdomstolen dom den 9 maj 2014 i mål nr  M 9186-13 
• Mark- och miljödomstolen dom den 29 augusti 2019 i mål nr M 1904-19  
• Mark- och miljödomstolens dom den 8 augusti 2019 i mål M 106-19 Mark- 

och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2005 i mål nr M 628-05  
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 november 2016 i mål M 5596-

16  
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 oktober 2017 i mål nr M 

1554-17 
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 oktober 2002, MÖD 2002:68 

  

Ärendet 

Bakgrund 
Fastigheten är en strandfastighet som ligger i södra delen av Upplands-Bro 
kommun i ett stugområde. Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av 
områdesbestämmelser. På platsen är det utökat strandskydd till 300 meter på 
land och 300 meter i vatten. Fastigheten gränsar till Broängarnas naturreservat. 

Den 16 november 2018 fick miljö- och livsmedelsavdelningen ta del av ett 
klagomål på röjning av vass och igenfyllning av en våtmark på fastighet 
Storhagen 2:6. 

Den 28 februari 2019 ansökte fastighetsägaren Orvokki Knuutinen om 
strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga samt strandskyddsdispens i 
efterhand för röjning av vass och uppläggning av vass och växtdelar på 
stranden på fastigheten Storhagen 2:6. I ansökan anger sökande att en brygga 
har funnits på platsen sedan 1970-talet, men är idag riven, då den var i mycket 
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dåligt skick. Den brygga som ansökan avser ska användas till bad och 
småbåtar. 

Till ansökan har sökande skickat med sitt yttrande till Länsstyrelsen från den 
28 februari 2019. I yttrandet beskriver sökande bland annat att de i den inre 
ojämna delen lyft upp vass och växtdelar och spridit ut det på den fasta marken 
och sedan jämnat marken med jord. När de köpte fastigheten i maj 2014 hade 
den tidigare ägaren som ärvt egendomen inte utfört något underhåll de senaste 
30 åren. Allt inom fastigheten var därför extremt eftersatt. Både byggnader, 
mark, strand och vatten. När de övertog fastigheten så upptäckte de att den 
brygga man ser på fotografiet från 1975 fanns kvar (fotografiet är bifogat till 
ansökan). När de frigjort bryggan insåg de att den inte gick att reparera, så de 
tog bort den genomruttna bryggan. Sökande beskriver att de indrivna 
samlingarna av vass har packats och har utgjort grogrund för alar och vide. 
Vassen som var och är framför fastighetens mark är torr, död och brun året 
runt. Genom pålagringen av gamla förnan på vassens rotfilt har vedartad 
växtlighet slagit sig ner och brett ut sig till stora buskage och träd. Sökande 
förklarar att igenväxning, igenslamning och uppgrundning ställer till en 
olägenhet för friluftslivet vid stränderna och påverkar fiskebeståndet och 
sjöfåglarna negativt. Sökande ville bekämpa etablerade buskage och träd i 
vassruggen. Sökande anger att enligt studier är inte igenväxta områden bra lek- 
och uppväxtområden för fiskyngel och inte heller gynnar det ett rikt fågelliv. 
Sökande anger att det är gynnsamt för djurlivet att skapa flikighet mot öppna 
vattenytan samt skapa kanaler och laguner, samt att det grundaste vatten borde 
hållas fri från vass för att skapa så kallad blå bård för fisken att leka i. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
och att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Sökande anger i en komplettering till ansökan att det ska vara en flytbrygga 
med måtten 8x2,4 meter och att den ska ha en landgång med måtten 4,2x1 
meter. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen inspekterade fastigheten den 7 maj 2019. 
Vid inspektionen närvarade Johan Salomonsson (miljöinspektör), Johan 
Möllegård (ekolog) och Orvokki Knuutinen (fastighetsägare och sökande). 
Sökande har grävt upp all vass och små träd som etablerat sig på ett område på 
cirka 900 m2, så att det blivit öppet vatten. Se flygfoto nummer 1-2 i bilagan 
"Flygfoton". Sökande har lagt upp vass och växtdelar på land. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen skickade den 13 juni 2019 en inspektionsrapport från 
besöket.  

Den 10 juli 2019 svarade sökande på inspektionsrapporten och angav bland 
annat att bryggan de har sökt dispens för är en ersättningsbrygga för den 
brygga som de rev. Enligt den förra ägaren har det funnits en brygga på platsen 
sedan 1952. Den förra ägaren byggde en större brygga 1974. Det är den 
bryggan man kan se på flygfotot från 1975. 
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Den 14 december 2020 bad miljö- och livsmedelsavdelningen sökande att ange 
vilka studier som sökande hänvisade till i ansökan. Den 17 december skickade 
sökande in fyra studier om bland annat skötsel av sjöar med vass. 

Förslag till beslut kommunicerades med sökande från den 16 december 2020 
till den 4 januari 2021. Sökande inkom med synpunkter den 4 januari. 
Synpunkterna är bifogade till tjänsteskrivelsen och bemötta under motiveringen 
nedan.  

Motivering 
Brygga 
Enligt 7 kapitlet, 15 § miljöbalken får inom strandskyddat område inte 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

Landområdet hade återtagits av naturen och var därmed allemansrättsligt 
tillgängligt. Se flygfoto nummer 4-5 i bilagan "Flygfoton". Mark- och 
miljööverdomstolen har uttalat att bryggor medför att strandområden kan 
uppfattas som privata och att de således har en avhållande effekt på det rörliga 
friluftslivet. (M 4538-10, M 8963-10, M 9143-II och M 9186-13.) Den tidigare, 
förfallna, bryggan har inte kunnat utnyttjas för sitt syfte. Därmed har bryggan 
inte heller haft någon avhållande effekt på allmänheten. Enligt sökande var det 
svårt att ta sig fram i området, men det gör inte att området inte var 
allemansrättsligt tillgängligt. 

Vattenområdet anses normalt vara tillgängligt för allmänheten (jämför Mark- 
och miljööverdomstolens dom M 4538-10). Det vattenområde som den 
planerade anläggningen kommer att uppta är alltså tillgängligt för allmänheten, 
oavsett om landområdet är ianspråktaget eller inte. En ny brygganläggning 
skulle avhålla allmänheten från att nyttja området. 

Röjning av vass 
Enligt 7 kapitlet, 15 § miljöbalken får inom strandskyddat område inte åtgärder 
vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Miljö- 
och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden att gräva upp all vass och små 
träd är en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter. Jämför 
mål M 1904-19 där Mark- och miljödomstolen anser att det krävs dispens för 
bortgrävning av vass eftersom det skulle medföra att livsmiljön för djur och 
växter helt skulle försvinna. 

I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 beskriver sökande att 
Länsstyrelsen anger i sitt beslut att det inte behövs något tillstånd för att klippa 
vass och plocka upp döda växtdelar. Länsstyrelsen har dock tillsyn över 
vattenverksamhet, medan kommunen har tillsyn över strandskyddet. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer dock att åtgärder som att klippa vass och 
plocka upp döda växtdelar inte kräver strandskyddsdispens, men att sökande, i 
detta fall, har gjort större ingrepp än så och därför krävs en dispens. 
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Uppläggning på stranden 
Enligt 7 kapitlet, 15 § miljöbalken får inom strandskyddat område inte 
anläggningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Att röja på landområdet 
och fylla igen ojämnheterna i marken med det material sökande har grävt upp 
från vattenområdet är att anlägga. Sökande har även kört dit massor från annan 
plats och anlagt gräsmatta. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att 
anläggningen privatiserar området och utvidgar hemfridszonen från bostaden 
och därmed avhåller allmänheten från att beträda området.  

En del av stranden som inte täckts med olika material utgörs bland annat av ett 
alkärr med fräkenväxter. Delar av alkärret är igenlagt med massor. Sökande har 
beskrivit att man har fyllt ut ojämnheter i marken, därmed är det troligt att 
värdefull våtmarksmiljö har torrlagts även där. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att det väsentligt har förändrat livsvillkoren 
för djur- eller växtarter.   

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ett område som tidigare inte var 
ianspråktaget har ianspråktagits genom röjningen, samt att en väsentlig 
förändring av livsvillkoren för växter och djur har skett, vilket är förbjudet 
inom strandskyddat område.  

Särskilda skäl 
Enligt 7 kapitlet, 18 b § i miljöbalken får dispenser från strandskyddet ges med 
stöd av miljöbalken om det finns särskilda skäl. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det aktuella området inte redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Ärendet uppfyller därmed inte det särskilda skälet i 7 
kapitlet, 18 c §, punkt 1 i Miljöbalken. Att det tidigare har varit ianspråktaget 
utgör inte grund för dispens. Vattenområdet är inte att betrakta som 
hemfridszon, inte heller nu när det är öppet vatten.    

I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 skriver sökande att stranden 
ingår i bostadshusets hemfridszon, eftersom området är synligt från huset, samt 
att avståndet till bostadshuset är litet. Bostadshuset ligger cirka 80 meter från 
stranden och miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att stranden inte 
omfattas av hemfridszonen. Sökande skriver även att sjöboden vid stranden 
samt bryggan gör att allemansrätten är utsläckt. Sjöboden ligger cirka 20 meter 
från strandlinjen och sjöbodar genererar normalt ingen hemfridszon. 

I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 skriver sökande att de 
försökt följa skötselplanen för Broängarnas naturreservat och att röjning av 
vass är angeläget för hela Mälaren. (Sökande har angett skötselplanen för 
Natura-2000-området, men det är skötselplanen för naturreservatet som 
sökande syftar på.) I skötselplanen (se bilaga) står det att i öppet vatten får inte 
bladvassen tillåtas öka sin utbredning. Det står också att bladvassens 
utbredning har ökat i Mälaren under senare decennier på grund av bland annat 
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ökad näringstillförsel. Genom att jämföra med flygfoto från 1971 (se flygfoto 
nummer 3 i bilagan "Flygfoton") ser man att vassen har brett ut sig i viken, 
men varit mer konstant i resten av vassbältet. Den aktuella fastigheten ligger 
inte i naturreservatet, men miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att 
åtgärden att röja bort vassen i viken är naturvård och att åtgärden är av ett 
angeläget allmänt intresse genom att den begränsar bladvassens utbredning i 
Mälaren. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att dispens kan ges för 
röjning av vass med  hänvisning till det särskilda skälet i 7 kapitlet, 18 c §, 
punkt 5 i Miljöbalken, det vill säga att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att den planerade bryggan inte är 
en ersättningsbrygga för den gamla bryggan. Jämför Mark- och 
miljödomstolens mål M 106-19 där domstolen bedömer att en brygga inte kan 
anses vara en ersättningsbrygga eftersom den ursprungliga bryggan var 
obrukbar vid tillfället för ansökan.  

Av förarbetena till miljöbalken framgår att anläggande av en 
ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen 
avlägsnad byggnad kan utgöra särskilda skäl för dispens (prop. 2008/09:119 s. 
105).  För att det ska vara fråga om en ersättningsbyggnad krävs att inte alltför 
lång tid passerar från det att den tidigare byggnaden försvann till dess att 
strandskyddsdispens för den nya byggnaden söks. En tidsfrist om ett år kan 
tjäna som utgångspunkt i detta avseende (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 89 och 
Mark- och miljööverdomstolens domar den 26 augusti 2005 i mål nr M 628-05 
och den 18 november 2016 i mål M 5596-16). Motsvarande gäller vid prövning 
av en ansökan om strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga. I och med att 
den tidigare bryggan under lång tid varit obrukbar bedömer miljö- och 
livsmedelsavdelningen att jämförelse med dessa rättsfall kan tillämpas. 

I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 skriver sökande att det inte 
tog så lång tid från att de rev den gamla bryggan till att de sökte dispens för 
den nya, cirka 6 månader. Som miljö- och livsmedelsavdelningen har angett 
ovan var den gamla bryggan dock obrukbar under betydligt längre tid och 
området var återtaget av naturen. 

Som särskilt skäl har sökande även angett att området behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området (7 kapitlet, 18 c §, punkt 3 i miljöbalken). 

I förarbetena till 7 kapitlet, 18 b § miljöbalken (prop, 2008/09:119 s, 54) anförs 
att reglerna inte är avsedda att tillämpas på det sättet att det alltid ska anses 
finnas särskilda skäl om en av omständigheterna föreligger. Vid bedömningen 
av om det finns särskilda skäl är det inte tillräckligt att konstatera att 
exempelvis en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. Man ska också 
pröva om behovet av bryggan kan tillgodoses utanför området, till exempel 
genom att det finns eller planeras en gemensam brygganläggning i närheten.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att behovet kan tillgodoses utanför 
området. Sökande är inte beroende av en brygga för att kunna nyttja sin 
fastighet eftersom den har landförbindelse. Det är därmed inte visat att en ny 
brygga behövs på platsen (jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 
oktober 2017 i mål nr M 1554-17). Ungefär 500 meter (fågelvägen) från 
fastigheten ligger båtklubben Ängsholmens båtsällskap som har 75 båtplatser. 
Behovet av en bryggplats för båt i rekreationssyfte borde kunna tillgodoses där. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det inte finns något särskilt skäl 
för dispens för brygga eller att lägga upp massor på landområdet och att det 
därmed inte finns förutsättningar att ge dispens. 

Strandskyddets syften 
Förutom att det krävs särskilda skäl ska, enligt 7 kapitlet, 26 § miljöbalken 
åtgärden vara förenlig med strandskyddets syften för att dispens ska kunna ges. 

Fastigheten ligger inom ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Den 
gränsar till Broängarnas naturreservat och Natura-2000-område, vilka inte får 
påverkas negativ av åtgärder. Broängarna består av vidsträckta sankängar och 
vassbälten som utgör mycket viktiga häckningslokaler för fågellivet. De 
vidsträckta mjukbottnarna utgör viktiga reproduktionslokaler för fisk. Hela 
området är mycket känsligt för störningar. Området är klassat som våtmark och 
lekvatten för groddjur i "Översiktlig naturinventering av Upplands-Bro 
kommun” från 1989.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. Miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Det föreligger alltså ett starkt 
allmänt intresse av att bevara naturmiljön (MÖD 2002:68). Enligt förarbetena 
till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2, s. 726) bör dispens normalt inte ges 
om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller 
friluftslivet. Området är också klassat som naturvärde av länsintresse. 

Enligt 7 kapitlet 13 § Miljöbalken är det första av två syften med strandskyddet 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att aktuella 
åtgärder strider mot detta syfte. I synnerhet med tanke på de stora värden för 
friluftslivet som området där fastigheten ligger har.  

I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 skriver sökande att platsen 
för anläggningen är avskuren från stranden genom sammanhängande 
bebyggelse av privata bostäder och tomter längst hela strandlinjen, och därför 
saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stranden. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att fastigheten nordöst om aktuell fastighet 
inte har privatiserats ända ner till strandlinjen och fastigheten sydväst om 
aktuell fastighet inte alls är privatiserad i den del som angränsar till aktuell 
fastighet. 
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I sitt svar på kommuniceringen den 4 januari 2021 skriver sökande också att 
fastigheten inte gränsar till Natura-2000-området. Enligt kommunens karta 
gränsar dock sökandes fastighet till Natura-2000-området. 

Hänsyn till enskilda intressen 
Enligt proportionalitetsregeln i 7 kapitlet, 25 § miljöbalken får inte en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en 
skyddsbestämmelse i balken gå längre än vad som krävs för att syftet med 
strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 
allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över 
(prop, 1997/98:45, del 1 s 321f). Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer 
att det allmänna intresset av att värna strandskyddet väger tyngre än sökandes 
enskilda intressen i de delar där avdelningen föreslår avslag på ansökan. 

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. 

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. Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2. Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets syfte.  

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, 
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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. 

Enligt 7 kap 18 d § MB får man som särskilda skäl, inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, också beakta om ett strandnära läge 
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller 
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får 
man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus. 

Barnperspektiv 
Ovanstående förslag till beslut bidrar till att trygga kommande generationers 
tillgång till strandområden.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Ansökan om strandskyddsdispens 
2. Bilaga till ansökan. Foto Lantmäteriets karts 1975 
3. Bilaga till ansökan. Svar och yttrande för diareienummer 635-4359-2019 
4. Komplettering till ansökan 
5. Komplettering till ansökan. Beskrivning av brygga vi vill återställa 
6. Komplettering till ansökan. Flygfoto  
7. Komplettering till ansökan. Situationsbeskrivning för bryggan 
8. Orienteringskarta 
9. Flygfoton 
10. Synpunkter till beslutsförslaget NAT.2019.130 Storhagen  2021-01-04 
11. Bilaga 1 Beslut att avsluta utan ytterligare åtgärd(10384292)[1749] 2019-

03-21 
12. Bilaga 3 Foto från stranden och bryggan 1996 
13. Bilaga 4 Foto vassruggen och stranden 2021 
14. Bilaga 5 aldungen 2021 
15. Bilaga 7 Skötselplan för Broängarna 
16. Information om hur du överklagar 



30, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6

 

 
   

Datum Vår beteckning 10 (10)  
2021-01-12 BMN 21/0001 

 
 

Beslut sänds till 
 Orvokki Knuutinen 

 



uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 - BMN 21/0001-17 NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : AnsokanomStrandskyddsdispenspdf_384729.pdf



uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 - BMN 21/0001-17 NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : AnsokanomStrandskyddsdispenspdf_384729.pdf



ng av vass med mera, STORHAGEN 2:6 - BMN 21/0001-17 NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : BilagatillansokanFotoLantmaterietskarts1975pdf_384730.pdf
E 

65
05

70

N 6596682

N 6596792

1:609

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 650742

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet



a, STORHAGEN 2:6 - BMN 21/0001-17 NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : BilagatillansokanSvarochyttrandefordiareienummer63543592019pdf_384731.pdf

Sida 1 av 2 
 

      2019-02-28 
 
Orvokki Knuutinen/Per Berkhuizen  Länsstyrelsen Stockholm 
Ängsuddsvägen 43  Enheten för mark- och vattenskydd 
197 91  Bro    Att: Klas Johansson 
    Box 22067 
    104 22 Stockholm 
 
YTTRANDE GÄLLANDE KLAGOMÅL ANGÅENDE UTFYLLNAD OCH ANLÄGGANDE AV STRAND INOM 
FASTIGHETEN STORHAGEN 2:6, UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Diarienummer: 535-435-2019   
 
1. Syfte med åtgärderna 
 
Syftet har varit och är att återställa fastigheten, marken och vattnet i det skicket det borde vara och var 
på 1970-talet. Restaurering har gjorts för att göra stranden tillgänglig för rekreation samt att förbättra 
levnadsförhållandena för fiskar och djur. Lantmäteriets bild från 1975 bilagt. 
 
Enligt vad som framgår av Johan Salomonssons skrivelse till Länsstyrelsen ska vi enligt uppgift fyllt ut 
våtmark och anlagt en strand. Detta påstående stämmer inte.  
Den strandlinje som fanns på bifogat flygfoto från 1975 är fortfarande samma idag. På någon av bilderna 
ni översänt som tagits innan vi har klippt vass syns knappt strandlinjen på grund av al snår och förmultnad 
död vass.  Så klagomålet att vi skulle ha anlagt strand är därmed felaktigt och bör avvisas.  
 
När det gäller klagomålet om utfyllnad så finns argument som strider mot detta:  
Under årens lopp har inget underhåll skett av vass, vassruggar och det som på vissa kartor kallats 
våtmark. Marken ut till höger strandlinjen var och är torr men ojämn pga. av halvruttna rotsystem. 
Vänstra halvan hade övertagits av al snår med stora och små träd samt halvruttna träd och där enbart 
vildsvinen och rådjuren kunde beträda. Marken var och är mycket ojämn med uppstickande halvruttna 
träd vilket gör marken farlig och svår att beträda. Att benämna detta område som våtmark är 
missvisande.   
 
Vad vi gjort är att i den inre ojämna delen lyft upp vass och växtdelar och spridit ut det på den fasta 
marken och sedan jämnat marken med jord. Ingen påverkan på Mälarens naturliga strandlinje är gjord 
och ingen våtmark har torrlagts utan det är bara fråga om utjämnande av mycket ojämn och hålig mark.  
Så även i detta fall så är det inte utfyllnad utan utjämning av skogsmark och anser därmed att 
klagomålet bör avvisas. 
 
Bakgrund för gjorda restaureringsåtgärder på grund av igenväxning:  
När vi köpte fastigheten maj 2014 hade den tidigare ägaren som ärvt egendomen inte utfört något 
underhåll de senaste 30 åren. Allt inom fastigheten var därför extremt eftersatt både byggnader, mark, 
strand och vatten. 
 
När vi övertog fastigheten så upptäckte vi att den brygga man ser på bilden från 1975 fanns kvar. På 
senare bilder syns inte bryggan längre då den hade blivit överväxt av vass och al snår. När vi frigjort 
bryggan insåg vi att den inte gick att reparera så vi tog bort den genomruttna bryggan då den kunde vara 
till fara för människor och djur.  
 
Den förhärskande vinden i Mälaren är sydväst. Vinden vrider runt Ängsudden och pressar in flytande vass 
och växtdelar från andra delar av viken. En bidragande orsak till tillförsel av vass är också drivande is. 
Varje vinter när isen släpper vid oväder eller på våren vid islossning så tar det med sig all vass som ligger 
utanför vår fastighet. De indrivna samlingarna har packats och har utgjort grogrund för alar och vide. 
Vassen som var och är framför fastighetens mark är torr, död vass och brun året runt. Genom pålagringen 
av gamla förnan på vassens rotfilt har vedartad växtlighet slått ner sig och bredd ut sig till stora buskage 
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och träd. Det skulle inte ha skett om inflytande vass och växtdelar hade tagits bort regelbundet under 
årens lopp. 
 
Sammanfattning  
 
Inga av de åtgärder vi gjort påverkar strandlinjens naturliga och ursprungliga utformning, allmänhetens 
tillträde till stranden eller har negativ påverkan på djurlivet, snarare tvärtom. Sedan vi öppnat upp till 
strandlinjen, dvs klippt vass så att den befintliga strandlinjen tydligt framträder, så får vi regelbundet 
besök av fiskgjusar, havsörn, svan, häger, änder och då och då bäver. Fiskebeståndet har också ökat, viken 
vimlar numera av småfisk och även gäddor. Vi har inte fiskat här men vi ser stimmen av småfisk hela tiden 
och jagande gäddor då och då. Abborren har vi ej sett öka ännu men hoppas på det också. 
 
2. Begärda tillstånd/anmälan för att utföra gjorda åtgärderna  
Vi beklagar verkligen att vi inte har sökt tillstånd eller gjort anmälan om åtgärderna innan de utfördes, 
men vi har uppfattat att det var markägarens skyldighet att vårda sin mark och strand.  
 
3. Vem har utfört åtgärderna 
Åtgärderna är gjorda av oss själva. 
 
4. Erhållna dispens  
Inga tillstånd är erhållna. 
 
5. Ansökan om tillstånd och dispens från strandskyddsbestämmelserna 
 
Igenväxning, igenslamning och uppgrundning ställer till en olägenhet för friluftslivet vid stränderna och 
påverkar fiskebeståndet och sjöfåglarna negativt. Vi ansöker därför härmed om strandskyddsdispens i 
efterskott gällande redan vidtagna åtgärderna och även för att få fortsätta återställa stranden som den 
var 1975 enligt bilagt foto. 
 
Vi ansöker även om strandskyddsdispens för att lägga ut en brygga med landgång för att ersätta de 
genomruttna spillror som skulle föreställa bryggan som fanns 1975 och som vi tog bort då den var i för 
dåligt skick för att kunna repareras. Dessutom vill vi då viken är mycket grund få tillstånd att lägga ut en 
flytbrygga som tas upp på vintern.  Vi anser att vi borde få tillstånd till dessa åtgärder då det enbart 
handlar om restaurering och återställande i ursprungligt skick.  
 
6. Övrigt  
 
Den döda vassruggen med kaveldun och vedartad växlighet som redan har brett ut sig till stora buskage 
och träd kommer att konkurrera ut vassen helt och den tänkta våtmarken blir på sikt torr skogsmark eller 
träsk. Vassen sprider sig längre ut i sjön och hela Broviken blir grundare och grundare och kanske 
försvinner helt på lång sikt om inget görs. Vi skulle vilja bekämpa etablerade buskage och träd i 
vassruggen. Enligt studier är inte igenväxta områden bra lek- och uppväxtområden för fiskyngel och inte 
heller gynnar det ett rikt fågelliv.  Vidare är det gynnsamt för djurlivet att skapa flikighet mot öppna 
vattenytan samt skapa kanaler och laguner. Det grundaste vatten borde hållas fri från vass för att skapa 
s.k. blå bård för fisken att leka. För att vi skall kunna skapa mer optimala miljöer för fisk och fåglar i den 
döda vassruggen behöver vi dock rådgivning och hjälp av sakkunniga. Vi är beredda att göra åtgärderna, 
men behöver hjälp med plan för åtgärder samt tillstånd att göra de planerade åtgärderna. 
 
 Med vänlig hälsning 
 
Orvokki Knuutinen och Per Berkhuizen 
Ängsuddsvägen 43,  
197 91 Bro   
Kontakt: oki.knuutinen@hotmail.com,  073-40 95 259 
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Från: Orvokki Knuutinen <oki.knuutinen@hotmail.com>  
Skickat: den 8 mars 2019 16:08 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>; Johan Salomonsson 
<Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Ämne: Komplettering ärendenummer NAT.2019.130 om strandskyddsdispens 
 
Hej 
 
Här kommer komplettering till vår ansökan angående bryggan som begärt. 
Bryggan är ju en återställelse av den brygga som fanns där förut (den hade ruttnat när vi 
flyttade in så vi var tvungna att ta bort den för allas säkerhet). 
Bifogad finner ni beskrivning av bryggan vi tänkte bygga, situationsbeskrivning enligt 
tomtkartan samt foto från 1975 så ni kan se den då eksisterande bryggan. 
 
Ni har sagt att detta tar lång tid, det kan jag ju delvis förstå. Men skulle man kunna få 
tidigareläggning av brygg ärendet då det är ju inget nytt bygge utan återställelse av det som 
fans tidigare? 
 
Med vänlig hälsning  
Orvokki Knuutinen 
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Beskrivning av bryggan 

Bryggan är 8 meter + 4,2 meter landgång. 

Bryggan byggs av färdig byggsats från Sorsele stugan.  

SPECIFIKATIONER 
Vikt:  Brygga 600 kg, Landgång 90 kg 
Storlek: 8m × 2,4m, landgång 4,2m x 1m × 40cm över vatten 
Ramreglar:  36×148 
Trall:  22×95 
Pontoner:  2×400 Pe rör (polyeten) 
Bärighet:  1808kg Rek. maxbelastning 850kg 

Bryggan kommer att förankras med stålrör, bankade i sjöbotten med öglor på 

bryggan. Precis som det var tidigare i den gamla bryggan som vi tagit bort. 
Landgången förankras i bryggan och på land.  

Se bild nedan – staketet skall inte byggas 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2020-11-26 NAT.2019.130 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Storhagen 2:6 
 

 

 

Storhagen 2:6 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Flygfoton 
 
Datum Vårt diarienummer 
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2020-11-26 NAT.2019.130 

 

 

 
Flygfoto 1. Storhagen 2:6, 2013. Den svarta linjen markerar strandlinjen 2018. 
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Flygfoto 2. Storhagen 2:6, 2018. 
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Flygfoto 3. Storhagen 2:6, 1971 
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Flygfoto 4. Storhagen 2:6, 2013.  
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2020-11-26 NAT.2019.130 

 

 

 
Flygfoto 5. Storhagen 2:6, 2018.  
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      2021-01-04 
Orvokki Knuutinen/Per Berkhuizen  Upplands-Bro 
Ängsuddsvägen 43  Samhällsbyggnadskontoret 
197 91  Bro    Att: Johan Salomonsson 
 
 
 
 
Synpunkter på förslaget till beslut i ärende NAT.2019.130 STORHAGEN 2:6 

Först så vill vi påpeka att tiden för att lämna synpunkter till detta ärende är kort speciellt 
när det har varit under jul och nyårshelgerna då vi har haft mycket annat att pyssla med.  
 
Domarna som du har bifogat har alla fått avslag samt att det har varit svårt att hitta och 
läsa alla. Däremot har vi hittat många som är behandlade i annan riktining också. Det 
verkar vara lite som lotteri om ansökningar beviljas eller avslås. För at fördjupa sig i 
juridiken måste man ha mer tid för det, samt att koppla in jurist som inte har varit möjligt på 
så här kort tid. 
 
Länstyrelsen har varit inkopplad i detta ärende och har varit på besök hos oss och inspekterat 
tomten och vattenverksamheten flertal tillfällen. Första besöket var den 19 Mars 2019 varefter 
Länstyrelsen gjorde rapport och beslut på ärendet,  som vi fick väldigt snabbt, vilket var bra för då 
visste vi vad vi kan och inte kan göra. Där står bland annat att ”för att klippa vass och rensa upp 
döda växtdelar behövs inget tillstånd”. Bilaga 1 Länstyrelsens beslut på ärendet 
 
Dock anser vi att vår ansökan på strandskyddsdispens bör behandlas positivt och beviljas 
med hänvisning till allt som står nedan i dokumentet och vår ansökan. 
 
Särkilda skäl för bevijande av strandskyddsdispens 
 
Den privata tomten Storhagen 2:6 har varit  ianspråktagen  sedan 1952 och är det fortfarande. 

Vad gäller strandremsan i Storhagen 2:6 ingår den i bostadshusets hemfridszon med hänsyn till att 
området är klart synligt från huset, samt att avståndet till bostadshuset är litet. Det förhållandet att 
det sedan 1952-talet har funnits en sjöbod och en brygga vid strandlinjen bidrar till att 
allemansrätten ter sig utsläckt på området.  

De skäl som har anförts för anläggande av en brygga på fastigheten kan i sig sägas utgöra 
särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 16 § MB i den meningen att en brygga av nödvändighet 
måste anläggas i ett strandskyddat område. 

Platsen för anläggningen är avskuren från stranden genom sammanhängande bebyggelse av 
privata bostäder och tomter längst hela strandlinjen, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stranden. Under tiden vi har ägt tomten har inga besökare beträtt marken. Däremot har 
vi många fiskare som efter vassklippning ankrar sina båtar en bit från stranden och fiskar, vilket är 
trevligt. 

Det allemansrättsliga nyttjandet av strandområdet på Storhagen 2:6 kommer i praktiken inte att 
påverkas av en brygga på fastigheten. Även i ett långsiktigt perspektiv, med den osäkerhet som då 
kan föreligga om områdets framtida betydelse och användning, kan åtgärden inte anses påverka 
allmänhetens tillträde till strandområdet annat än helt marginellt. Det får därför anses förenligt med 
strandskyddets syfte att förbudet i 7 kap. 16 § 4 inte skall anses utgöra hinder mot att anlägga och 
bibehålla en brygga på fastigheten. 

 



era, STORHAGEN 2:6 - BMN 21/0001-17 NAT.2019.130, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera, STORHAGEN 2:6 : SynpunktertillbeslutsforslagetNAT2019130Storhagen20210104pdf_469325.pdf

 

2 | ( 3  a v 3 )  
 

 
 
Bryggan 
 
Bryggan vi har sökt dispens för är en ersättningsbrygga. Det har funnits brygga på platsen  sedan 
1952 enligt förra ägaren. Senare köpte de en större motobåt och byggde en större brygga 1974 
som är den brygga man kan se på flygfotot från 1975 samt på foto tagen 1996, bilaga 2 och 3. Vårt 
misstag här är väl möjligen att vi borde ha reparerat den gamla bryggan direkt men den var i dåligt 
skick att den kunde vara farlig för både människor och djur så vi rev den i avsikt att ersätta den så 
snart som möjligt.  Den kunde dock användas för sitt syfte med risk för fallskador. Enligt 
strandskyddslagen som tillkom 1975 anses bryggor, terasser etc  ur juridisk mening ha samma 
status som som att inneha strandskyddsdispens. Samtliga  grannar som har strandtomter här på 
Ängsholmen har en egen brygga, även vår klagande granne Muhr till vänster om oss som 
dessutom har en brygga som inte ligger på deras egen mark.  
  
Ni säger att det skall inte passera alltför lång tid innan dispens ersättningsbyggnad söks. Vi tog 
bort den gamla bryggan 2018 och köpte flytbryggan som låg i paket när du var och inspekterade i 
maj 2019 och då skickade vi in ansökan om dispens på din anmodan. Det har dock tagit lång tid att 
få ärendet handlagt. Därmed anser vi att tidfristen bör då det bara hade gått ungefär ett halvår 
innan vi sände in dispens ansökan.    
Enligt vad vi har sagt ovan finns det inga rimliga hinder för att vi ska beviljas strandskyddsdispens 
för att ersätta den brygga som vi dumt nog rev, speciellt med tanke på att bryggan redan  i juridisk 
mening anses ha strandskyddsdispens. 
 
Klippning av vass och uppläggning på stranden 
 
Ja vi har klippt vass och genom det har det blivit öppet vatten som det var förut. Men just på detta 
område som du syftar på fanns det inga träd alls utan bara vass. Vass och växtdelar har vi lagt upp 
på land och det har då enstaka tillfälle följt med lite lera. Enligt föreskrifter får klippt vass inte 
lämnas  i vatten för att ruttna i sjöbotten.  Lera som sådan har vi inte grävt upp eller lagt upp som 
du påstår i din rapport, vilket är felaktigt. Vi har inte grävt upp någonting varken lera eller något 
annat.  
Den förra ägaren hade slutat med att hålla vassen under kontroll på grund av dödsfall och andra 
svårigheter inom familjen men han har gjort underhål i form av att rensa tomten och klippa vass 
ända fram till 2000 talet. Jag bifogar bilder från 1975 och 1996 som visar hur stranden och vattnet 
såg ut då och det ser nästan likadant ut idag. Bilaga 2 och 3 
 
I aldungen har vi inte fällt några alar alls, däremot  har vi längre ut mot vasskanten tagit bort sly 
som har växt på gamla stubbar. I de fall det har kommit mycket sly från en stubbe har vi kapat bort 
den övre delen av stubben för att hålla nere tillväxten av ny sly. Det konstaterade din kollega 
Johan Möllegård också när ni besökte vår fastighet Maj 2019. Detta kan möjligen av er ha 
uppfattats som att vi har fällt större alar.  De stora alarna står kvar i kärret och även mindre på 
tillväxt, men enligt vår åsikt fortfarande för tätt. Större delen av kärret är fortfarande oberört, och 
vassruggen utåt har vi inte berört alls. Se bilagda foton tagna 2021-01-03, bilagor 4 och 5. 
I det stora vassruggsområdet till vänster sett från huset utgör större delen av vår strandtomt och 
där är vassen död brun året runt, buskage och träd växer där. Detta har vi inte rört. Den döda 
vassruggen med kaveldun och vedartad växlighet som redan har brett ut sig till stora buskage och 
träd kommer att konkurrera ut vassen helt och den tänkta våtmarken blir på sikt torr skogsmark 
eller träsk. Vassen sprider sig längre ut i sjön och hela Broviken blir grundare och grundare och 
kanske försvinner helt på lång sikt om inget görs. Jag vill påpeka att våtmark som ligger på vår 
tomt gränsar inte till Natura 2000 då gränsen ligger längre bort till vänter från vår tomt, däremot är 
gränsar gänsr vårt tomt till naturskyddsområdet längre ut i vattnet. Vi vill också hänvisa till 
skötselplan för Natura 2000, som finns på hemsida för Upplands-Bro. Vi har sett och försökt följa 
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skötselråden på sidorna 15 och 17 (område 5 och 7) samt hänvisning till område 2. Enligt detta är 
det viktigt att sköta området så inte vassen sprider sig för mycket, detta är angeläget för hela 
mälaren. Bilaga 6 och 7. 
 
Utanför sjöboden fanns redan innan en typ av gräsmatta inte vass elller växter, det har vi jämnat ut 
och gjort något finare. Stranden och det som hör till vår mark och vatten syns från bostadshuset 
och är avskild från allmänheten då vägen går utanför vår fastighet samt att all mark längst stranden 
och vägen är privat ägda fastigheter. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Orvokki Knuutinen och Per Berkhuizen 
 
 
Ängsuddsvägen 43,  
197 91 Bro   
Kontakt: oki.knuutinen@hotmail.com,  073-40 95 259 
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Beslut 1 (2)

Datum
2019-03-21
 

Beteckning
535-4359-2019
 

Enheten för mark- och vattenskydd
Klas Jonsson

Orvokki Knuutinen och Per Berkhuizen

oki.knuutinen@hotmail.com

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

Klagomål angående arbeten i vattenområde, Storhagen 2:6, 
Upplands-Bro kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslutar ärendet utan ytterligare åtgärd.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. Tillsynsmyndigheten 
får i det enskilda fallet, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, föreskrifter, domar och 
andra beslut meddelade med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

I det aktuella ärendet har fastighetsägarna klippt vass, rensat upp indriven död 
vass och annat organiskt material, tagit bort en gammal uppruttnad brygga samt 
slagit ner en kort rad av träpålar i vattenområdet inom fastigheten. 

För att klippa vass och rensa upp döda växtdelar krävs inget tillstånd. Man har 
planat ut en del av den upprensade vassen/organiska materialet inom fastigheten, 
delvis och till liten del inom ett sumpskogsområde som finns inom fastigheten. 
Länsstyrelsen bedömer att utfyllnaden/utplaneringen inte har skadat några 
allmänna intressen eftersom det endast var av marginell karaktär och i huvudsak 
har planats ut inom andra delar av fastigheten. Ingen av de utförda åtgärderna är 
av den graden att några återställningsåtgärder ska krävas, enligt Länsstyrelsens 
bedömning. Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att de åtgärder som kan 
betraktas som vattenverksamhet inte kan anses ha skadat några allmänna eller 
enskilda intressen. Därför ska ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse från Upplands-Bro kommun inkom till Länsstyrelsen den 25 januari 
2019. Av skrivelsen framgick att kommunen fått in ett tips om att 
vattenverksamhet hade utförts inom fastigheten Storhagen 2:6. Till skrivelsen var 
ett antal ortofoton över platsen bifogade.

Skrivelsen översändes till fastighetsägarna för yttrande och yttrande inkom den 28 
februari 2019. Av skrivelsen framgick i huvudsak och i korthet följande: 

Elektronisk delgivning
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Beslut 2 (2)

Datum
2019-03-21
 

Beteckning
535-4359-2019
 

”Inga av de åtgärder vi gjort påverkar strandlinjens naturliga och ursprungliga 
utformning, allmänhetens tillträde till stranden eller har negativ påverkan på 
djurlivet, snarare tvärtom. Sedan vi öppnat upp till strandlinjen, dvs klippt vass så 
att den befintliga strandlinjen tydligt framträder, så får vi regelbundet besök av 
fiskgjusar, havsörn, svan, häger, änder och då och då bäver. Fiskebeståndet har 
också ökat, viken vimlar numera av småfisk och även gäddor. Vi har inte fiskat 
här men vi ser stimmen av småfisk hela tiden och jagande gäddor då och då. 
Abborren har vi ej sett öka ännu men hoppas på det också.”

Länsstyrelsen besökte fastigheten den 19 mars 2019 och träffade fastighetsägarna 
på plats och tittade på de åtgärder som hade utförts.

Information
Vid besöket pratade ni om att ni skulle vilja lägga ut en brygga i viken samt 
muddra en ränna så att båten kan lägga till. Som jag meddelade vid besöket är det 
anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till Länsstyrelsen. 
Information och anmälningsformulär finns på följande sida, 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag/miljo/vatten/vattenverksamhet.ht
ml

Ansökan om eventuell dispens från strandskyddsbestämmelserna sker till 
kommunen.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av enhetschef Svante Ernberg med 
miljöhandläggare Klas Jonsson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Upplands-Bro kommun, kommun@upplands-bro.se,  
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Datum
2019-03-21
 

Beteckning
535-4359-2019
 

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, 
Länsstyrelsen i Stockholms län,  104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet 
via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste 
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig.  I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
stockholm@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 10 00. Ange beslutets 
diarienummer.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Kristofer Asplund 
   
Miljöavdelningen 
   
Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2021-01-14 BMN 21/0001  

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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NAT.2019.487, Ansökan om 
strandskyddsdispens, komplementbyggnad 
garage med gästhus, LINDORMSNÄS 1:20 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beviljar 
strandskyddsdispens för uppförandet av en ny komplementbyggnad med 
garage och förråd på fastigheten Lindormsnäs 1:20 i enlighet med 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c §§ Miljöbalken.  

1 Den yta som får tas i anspråk som tomt, enligt miljöbalkens mening, är 
begränsad till byggnadens yta på mark. 
 

2 Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken, 
dispensen med följande villkor: 

a) Byggnadens färgsättning ska vara dov med exempelvis järnvitriol. 

_________________________________________________ 
Bygg- och miljönämnden informerar om  
Bygglov kan krävas för byggnaden. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 
gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 
strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 
12-14 §§ miljöbalken).  
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-01-14 BMN 21/0001 

 
 

Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor, se bifogad information om hur det 
går till. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 19 augusti 2019 och avser strandskyddsdispens för en 
komplementbyggnad med garage och gästhus på fastigheten Lindormsnäs 1:20. 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Mälaren i den södra delen 
av Upplands-Bro. Ärendet kompletterades den 1 december 2020 med reviderad 
fasadritning och den 8 december 2020 med en reviderad situationsplan och 
planritning. Här framkom även att användningsområdet för 
komplementsbyggnaden ändrats från garage/gästhus till garage/förråd. 

På fastigheten finns i dagsläget två komplementsbyggnader om ca 70 
kvadratmeter som ligger samlade utanför beslutad tomtplatsavgränsning. Dessa 
kommer att rivas och den föreslagna komplemenstsbyggnade kommer att 
placeras på samma plats och få en bruttoarea om 157 kvadratmeter. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan 
beviljas då området bedöms redan i anspråktaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 19 augusti 2019 
 Komplettering till ansökan som inkom 1 december 2020 
 Komplettering till ansökan som inkom 8 december 2020 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 13 januari 2021, dnr NAT.2019.487 
 Miljöbalk 1998:808 
 Platsbesök 2 november 2020 
 Flygfoto från 2018 

Ärendet 

Kommunicering 
Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden den 13 januari 2021 till och 
den 3 februari 2021. Sökande inkom med svar den 13 januari att hon inte hade 
några invändningar mot beslutsförslaget.  

Bakgrund 
Ansökan inkom den 19 augusti 2019 och avser strandskyddsdispens för en 
komplementbyggnad med garage och gästhus på fastigheten Lindormsnäs 1:20. 
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Ärendet kompletterades den 1 december 2020 med reviderad fasadritning och 
den 8 december 2020 med en reviderad situationsplan och planritning. Här 
framkom även att användningsområdet för komplementbyggnaden ändrats från 
garage/gästhus till garage/förråd. 

Fastigheten är en strandfastighet och ligger vid Mälaren i södra delen av 
Upplands-Bro kommun. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. På platsen är det generellt strandskydd 
om 100 meter på land och 100 meter i vatten. 

På fastigheten finns i dagsläget två komplementbyggnader om ca 70 
kvadratmeter som ligger samlade utanför beslutad tomtplatsavgränsning. Dessa 
kommer att rivas och den föreslagna komplementsbyggnade kommer att 
placeras på samma plats och få en bruttoarea om 157 kvadratmeter. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
samt att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Riksintresse för friluftslivet 
Fastigheten ligger inom riksintresse för 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.  

Platsbesök 
Miljöavdelningen inspekterade fastigheten den 2 november 2020. Vid 
inspektionen närvarade Kristofer Asplund (miljöinspektör) samt Eva-Charlotta 
Lerjehed (fastighetsägare) och Peter Neumann. 

Bygglovsansökan 
Bygglovsansökan inkom 28 oktober 2020 och avser en komplementbyggnad 
för garage och förråd på 157 m2.  

Beslutsmotivering 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan 
medges med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §§. 

Särskilda skäl 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § 
punkt 1 Miljöbalken, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dock bedöms inte åtgärden 
omfattas av 7 kap. 18 c § punkt 2, att området genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.  
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Är åtgärden förenlig med strandskyddets syften? 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att den aktuella åtgärden inte 
strider mot strandskyddets syfte, att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, då området idag redan är 
ianspråktaget på ett sådant sätt att allmänhetens tillträde till strandområdet på 
platsen är begränsad. 

Komplementbyggnaden kommer att placeras ca. 20 meter söder om 
bostadshuset på fastigheten där de befintliga komplementbyggnaderna ligger 
idag. Området mellan bostadshuset och komplementbyggnaderna består av 
gräsmatta och är i övrigt helt öppen. Likaså består området nordväst/västerut 
mot Smidövägen av ca. 40 meter öppen gräsbeklädd yta som endast bryts av 
några enstaka träd, samt den grusade uppfartsvägen från Smidövägen mot 
bostadshuset. Söder om komplementbyggnaderna kommer ett mindre 
skogsparti som sträcker sig till infartsvägen mot Lindormsnäs 1:9 och 1:18. 
Enligt beslutad tomtplatsavgränsning, ärende NAT.2017.749, ska 
fastighetsägaren säkerställa fri passage i för allmänheten genom detta 
skogsparti (se bilaga 9).  

Den föreslagna komplementbyggnaden är dubbelt så stor som de idag 
befintliga komplementbyggnaderna, det bedöms dock inte medföra några 
ytterligare restriktioner för allmänhetens möjlighet att röra sig i området då 
profilen mot skogspartiet på den södra delen av fastigheten inte kommer 
förändras nämnvärt och den fria passagen bedöms inte påverkas negativt.  

Vidare bedömer Miljö- och livsmedelsavdelningen att åtgärden inte väsentligen 
förändra livsbetingelserna för djur eller växter. 

Tomtplatsavgränsning 
Komplementbyggnaden får inte generera någon hemfridszon och den yta som 
får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 

Hänsyn till enskilda intressen 
Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 MB att den 
sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 
strandskyddet.  

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. 

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 
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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. Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2. Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets syfte.  

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. 

Tomtplatsavgränsning 
Enligt 7 kap 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken utsträckning 
mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda 
ändamålet. 

Barnperspektiv 
Den föreslagna åtgärden anses inte påverka kommande generationers tillgång 
till strandområdet negativt, då området redan anses vara ianspråktaget.  
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Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta 

 
2. Ansökan som inkom 19 augusti 2019 

3. Skrivelse som inkom 19 augusti 2019 

4. Situationsplan som inkom 19 augusti 2019 

5. Fotografier från platsbesök 2 november 2020 

6. Fasadritningar som inkom 1 december 2020 

7. Reviderad situationsplan som inkom 8 december 2020 

8. Reviderad planritning som inkom 8 december 2020 

9. Tomtplatsavgänsning Lindormsnäs 1:20, NAT.2017.749, Beslut § 64, 16 
maj 2018 

10. Flygfoton  

11. Information om hur du överklagar 

12. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 
 Eva-Charlotte Lerjehed, SMIDÖVÄGEN 5, 197 91 Bro 

 Länsstyrelsen 
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2021-01-14 BMN 21/0001  

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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NAT.2020.684, Ansökan om 
strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, 
BROGÅRD 1:17 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av bostadshus i enlighet med 2 kap. 6 § Miljöbalken, då förslaget 
anses strida mot gällande områdesbestämmelser. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 24 juli 2020 och avser strandskyddsdispens för ett nytt 
bostadshus med en bruttoarea om 208,1 kvadratmeter på fastigheten Brogård 
1:17. Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Mälaren i södra delen 
av Upplands-Bro, utanför detaljplanelagt område, men inom ett område med 
områdesbestämmelser. Enligt 2 kap, 6 § i Miljöbalken, får ett tillstånd eller en 
dispens enligt 7 kap. Miljöbalken, inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas. Enligt gällande områdesbestämmelser får 
huvudbyggnaden på fastigheten inte överstiga 60 kvm. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen konstaterar att den i ansökan föreslagna byggnaden 
överstiger den högsta tillåtna bruttoarean med 247 %. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att avvikelsen från gällande 
områdesbestämmelser inte kan ses som en mindre avvikelse och att dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inte kan medges då den strider mot gällande 
områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens, inom den 24 juli 2020 
• Ansökan om bygglov, inkom den 4 maj 2020, BYGG.2020.159 
• Reviderad ansökan om bygglov, inkom den 16 november 2020, 

BYGG.2020.159 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och miljönämnden 

13 januari 2021, dnr NAT.2020.684 
• Miljöbalk 1998:808 
• DOM: TR M 1865-20 
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Ärendet 

Kommunicering 
Förslag till beslut kommunicerades ut den 29 december 2020. Sökande inkom 
med yttrande den 29 december 2020 (bilaga 6) samt ett tillägg till yttrande den 
11 januari 2021 (bilaga 7). 

Bakgrund 
Ansökan inkom den 24 juli 2020 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad 
av bostadshus på fastigheten Brogård 1:17. 

Fastigheten är en strandfastighet som ligger vid Mälaren i södra delen av 
Upplands-Bro kommun. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område 
men inom ett område med gällande områdesbestämmelser. På platsen är det 
utökat strandskydd till 300 meter på land och 300 meter i vatten enligt beslut 
av länsstyrelsen den 6 december 2018. 

De gällande områdesbestämmelserna antogs av kommunfullmäktige 2 mars 
1992 § 20. I beslutet framgår att syftet med områdesbestämmelserna är att 
bibehålla områdets användning för fritidsbebyggelse. Det motiveras av att 
omkringliggande område Broängarna har ett högt naturvärde och fungerar som 
viktig rast- och häckningsplats för många hotade och sällsynta fågelarter. Hela 
området kring Storhagen pekas ut som mycket känsligt för störningar och det 
konstateras att en utveckling med permanenta boenden i området skulle leda 
till ökade störningar.  

Enligt gällande områdesbestämmelser får huvudbyggnaden inte överstiga 60 
kvadratmeter bruttoarea. Medan arean för uthus inte får överstiga 20 
kvadratmeter. 
Den ansökta åtgärden avser ett nytt bostadshus med en bruttoarea av 208 
kvadratmeter.  

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften  

Platsbesök 
Miljöavdelningen inspekterade fastigheten den 7 september 2020. Vid 
inspektionen närvarade Kristofer Asplund, Johan Salomonsson och Anna 
Davidson från Miljö- och livsmedelsavdelningen och Marcus Bonow, 
fastighetsägare/sökande. 

Ansökan om bygglov 
En ansökan om bygglov inkom den 4 maj 2020 och en reviderad ansökan 
inkom den 16 november 2020. Bygglovsansökan handläggs i ärende 
BYGG.2020.159. 
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Motivering 

Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd 
av Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §, då ett tillstånd eller dispens enligt 7 kap i 
Miljöbalken inte får ges om det strider mot gällande detaljplaner eller 
områdesbestämmelser, 2 kap. 6 § Miljöbalken. 

Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens enligt 7 kap. 
Miljöbalken inte ges om det strider mot gällande detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas. I dom TR M 1865-20, gällande 
strandskyddsdispens för ny byggnad inom område med områdesbestämmelser, 
har Mark-och miljödomstolen bedömt att en bruttoarea som överstiger den av 
områdesbestämmelserna högst tillåtna bruttoarean med 40 %, inte kan anses 
utgöra en mindre avvikelse.  

De för området gällande områdesbestämmelserna anger att den högsta tillåtna 
bruttoarea för huvudbyggnad är 60 kvadratmeter. Det föreslagna bostadshuset 
har en bruttoarea på 208 kvadratmeter, vilket överstiger den tillåtna bruttoarean 
med 247 %. Miljö- och livsmedelsavdelningen anser att det föreslagna 
bostadshusets storlek gör att det inte kan ses som en mindre avvikelse från 
gällande bestämmelser och att en vidare prövning utifrån 
strandskyddsbestämmelserna ej är nödvändig. 

Bemötande på sökandes yttrande mot beslutsförslaget 
Sökande har fört fram flertalet punkter som argument för att bevilja 
strandskyddsdispens. Gällande de argument som rör själva 
områdesbestämmelserna konstaterar Miljö- och livsmedelsavdelningen att vi 
ska förhålla oss till gällande bestämmelser vid prövningar av dispenser från 
strandskyddsbestämmelserna. Utifrån Miljöbalken är det enda som ska 
bedömas vid prövningen huruvida gällande områdesbestämmelserna följs eller 
inte. Miljö- och livsmedelsavdelningen ska således inte bedöma huruvida 
områdesbestämmelserna är korrekta eller ej, eller ifrågasätta dess syfte vid 
prövningen. Som nämnts tidigare så kan mindre avvikelser accepteras om 
syftet med områdesbestämmelserna inte motverkas,  Miljö- och 
livsmedelsavdelningen gör bedömning att den föreslagna åtgärden inte är att 
ses som en mindre avvikelse. 

Gällande sökandes argument rörande Brogård 1:19, där Miljö- och 
livsmedelsavdelningen nyligen beviljat strandskyddsdispens för två 
komplementbyggnader, konstaterar Miljö- och livsmedelsavdelningen att den 
fastigheten inte berörs av områdesbestämmelserna (bilaga 10 och 11) och kan 
således prövas som vanligt utifrån strandskyddsbestämmelserna. 

De andra fastigheterna som sökande hänvisar till, Storhagen 2:4, Storhagen 2:6 
och Storhagen 3:3, har inte prövats mot Miljöbalken och 
strandskyddsbestämmelserna utan enbart mot Plan- och bygglagen, varpå dessa 
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prövningar inte är av vikt för Miljö- och livsmedelsavdelningen vid denna 
prövning. 

Lagstiftning 

Allmänna hänsynsregler 
Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens inte ges om det 
strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Små avvikelser får 
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

Barnperspektiv 
Ovanstående förslag till beslut bidrar till värna om Broängarnas höga 
naturvärde, vilket kommer att säkra upp artrikedomen och bidra till att 
kommande generationer får en rik och meningsfull miljö för rekreation i närhet 
till strandområden. 
  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta 
2. Ansökan som inkom 24 juli 2020 

3. Situationsplan som inkom 10 november 2020 

4. Fasadritning som inkom 10 november 2020 

5. Reviderad bygglovsansökan, BYGG.2020.159, inkom 16 november 2020 

6. Yttrande 

7. Yttrande - tillägg 

8. Flygfoto 

9. Fotografier från platsbesök 7 september 2020 

10. Områdesbestämmelser - Plankarta 

11. Områdesbestämmelser - Planbeskrivning 
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12. Information om hur du överklagar 

13. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 
 Marcus Bonow, Laggaruddsvägen 10, 197 91 Bro. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Bilaga 1 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2021-01-13 NAT.2020.684 

 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Brogård 1:17 
 

 

 

Brogård 1:17 
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1. Områdesbestämmelser, antagna 1992, för vårt område är inte bara föråldrade utan även fulla 
av avvikelser. Vid inventering av fastigheterna 1985 varierade huvudbyggnaderna i området 
mellan 43,8m2 och 98m2. Området innehåller 28 fastigheter varav 10 har permanent bostad i 
nuläget (>35%). Underligt nog gäller inte samma regler alla, områdesbestämmelserna har 
inte följts för exempelvis Brogård 1:19 då denna fastighet tidigare har fått bygglov på 250 
kvm. De har dessutom fått ytterligare bygglov beviljat nyligen på ett hus om 40kvm. På vilket 
vilket sätt påverkar vår fastighet strandskyddet mer än Brogård 1:19 gör? Kommunen 
påstår att den aktuella fastigheten är en stamfastighet, vilket inte stämmer då stamfastigheten 
är Nygård 3:1. Så varför är denna fastighet undantagen planbetämmelserna?  

Bygglov har också beviljats för andra i området för påbyggnad med ytterligare våningsplan 
t.ex Storhagen 2:4 och Storhagen 3:3. Boytan ökar drastiskt men i det fallet påverkas inte den 
så kallade bruttoarean.  

2. Vårt planerade hus förändrar inte livsvillkoren på något sätt för varken grannar, djur- eller 
växtliv då vår tomt är stor, drygt 9800kvm, och huset inte kommer närmare granne än 6 
meter. Dessutom kommer huset at stå på samma plats som nuvarande fastighet. 
 

3. Angående att byggarean blir stor är för att huset är i ett plan. Men i och med att tomten är stor 
smälter huset bra in i omgivningen, och möjliggör långt framtida boende. Här borde man se till 
totalytan som visserligen överstiger andra fastigheter i området, men inte väsentligen då man 
kan ha 60+60(torpargrund)+40(loftvåning)kvm som yta redan idag.  
 

4. Då VA utbyggnad (2020-2028) är planerad i detta område är det ofta brukligt för kommunen 
att se över detaljplanen/områdesbestämmelserna samt tillåta större byggrätter i samband 
med det, då kostnaden för VA utbyggnaden till stor del kommer att belasta fastighetsägarna. 
 

5. På vilket sätt påverkar beslutet till att värna om Broängarnas höga naturvärde? Fastigheten 
ligger inte ens inom Broängarnas naturreservat. 
 

6. För fastighet Storhagen 2:6 så föreslog Bygg- och miljönämnden i kommunen (2017-10-26) 
att bygglov borde beviljas i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 31 b paragraf enligt 
följande argument: 
 

Nämnden tog 2013, beslut att i omvandlingsområden behandla ärenden positivt och 
konstruktivt. Redan 2011 fastslog kommunen att genomföra en omvandling av områden 
med mycket gamla och föråldrade detaljplaner. Kommunens detaljplaner för 
omvandlingsområden är både inaktuella och avvikande från varandra utan orsak vad 
gäller bestämmelserna om högsta möjliga bruttoarea.  Man konstaterar att området med 
inaktuella planer med otidsenliga bestämmelser hindrar angelägna åtgärder och 
kompletteringar. 

 

Jag ser ingen anledning till att vår ansökan skall behandlas på annat sätt.  

  

Jag yrkar på att Bygg och Miljönämnden med ovan angivna argument beviljar strandskyddsdispesen 
och att kontorets förslag om avslag med hänvisning till överskridande av bruttoarea ska ogillas. 
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 Från: marcus bonow <rmbonow@gmail.com>
Skickat: den 11 januari 2021 08:41
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>
Ämne: Re: Kommunicering av förslag till beslut NAT.2020.684 

 Hej! 

 Vi vill lägga till fäljande i vårt yttrande: 

 I beslut 20220-12-03 i ärende:  NAT.2020.678 Ansökan om strandskyddsdispens,
gäststuga och bastu, BROGÅRD 1:19, Laggaruddsvägen 16 

 Så skriver ni så här:
"Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärderna gästhus och bastu placeras
inom ett redan ianspråktaget område på fastigheten och att de inte bedöms strida mot
strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken." 

 Då kan ni omöjligen bedöma vår fastighet på annat sätt. Vårt nya hus kommer att
vara placerad på samma plats som det gamla. 

 Mvh, Marcus Bonow 

 Den tis 29 dec. 2020 kl 12:43 skrev Kristofer Asplund
<Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>:

 Hej Marcus,

Miljö- och livsmedelsavdelningen förbereder ett beslut i ärende NAT.2020.684,
ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på fastigheten Brogård 1:17.
Innan beslutet fattas får du möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutsförslaget
senast den 19 januari 2021.

Detta förfarande gör vi i enlighet med förvaltningslagens regler och benämns där
kommunicering.

Se bifogat beslutsförslag.

Vänliga hälsningar
Kristofer Asplund
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Miljö-och livsmedelsavdelningen,
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 40 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
Ärende hos kommunen: NAT.2020.684
Mottagare: MARCUS BONOW[rmbonow@gmail.com]
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Flygfoto

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-11-01 - 2020-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:45
Tallbodavägen 3

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 1: BeviljatBYGG.2017.439

Anmälan för inglasning av uteplats (attefall) på fastigheten BROGÅRD 1:45, Tallbodavägen 3

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:629
Lillmossvägen 31

2020-12-30 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 1: BeviljatBYGG.2017.301

Anmälan för tillbyggnad av uteplats på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:629, Lillmossvägen 31

ÖRÅKER 2:11
Öråker Örberga 1

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 2: BeviljatBYGG.2017.313

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus (attefall) på fastigheten ÖRÅKER 2:11, Öråker Örberga 1

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 18:1
Hallonvägen 14

2020-12-30 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 2: BeviljatBYGG.2018.112

Anmälan för installation av stoltrapphiss på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 18:1, Hallonvägen 14

HÄRNEVI 1:41
Härnevi skolväg 17

2020-11-12 Förbud mot användning av byggnadsverk Nämndordförande, T §2:
Förbud

TILLSYN.2020.33

Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar

EKHAMMAR 4:54
Rankhusvägen 21

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 3: BeviljatBYGG.2017.458

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten EKHAMMAR 4:54, Rankhusvägen 21

BRUNNA 4:582
Kadriljvägen 6

2020-12-30 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 3: BeviljatBYGG.2019.10

Anmälan för installation av solceller

2021-01-14 Sida 1 av 17
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO PRÄSTGÅRD 6:93
Tunavägen 21

2020-12-30 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 4: BeviljatBYGG.2019.96

Anmälan för inglasning av uterum

HÄRNEVI 6:61
Drivhusslingan 41

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 4: BeviljatBYGG.2017.433

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten HÄRNEVI 6:61, Drivhusslingan 41

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3
Lillsjö badväg 1

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 5: BeviljatBYGG.2018.234

Anmälan för rivning av friluftsgård på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3, Lillsjö badväg 1

FINNSTA 1:249
Ginstvägen 25

2020-12-30 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 5: BeviljatBYGG.2019.327

Anmälan för installation av eldstad

BJÖRKNÄS 1:40
Nyponrosvägen 7

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 6: BeviljatBYGG.2018.44

Anmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten BJÖRKNÄS 1:40, Nyponrosvägen 7

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306
Ringvägen 17

2020-12-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 7: BeviljatBYGG.2020.75

Bygglov för uppförande av plank

BRO-RÅBY 3:113
Bokstigen 12

2020-11-02 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 178: BeviljatBYGG.2020.124

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum

2021-01-14 Sida 2 av 17
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 7:18
Rådjursvägen 23

2020-11-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 179: BeviljatBYGG.2020.117

Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnader

SYLTA 2:34
Sandgrindsvägen 15

2020-11-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 180: BeviljatBYGG.2020.101

Bygglov för ombyggnad av skärmtak till varmförråd

ÖRNÄS 1:18
Mätarvägen 20

2020-11-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 181: BeviljatBYGG.2018.127

Anmälan för ändring av planlösning och installation av motordriven anordning på fastigheten ÖRNÄS 1:18, Mätarvägen
20

Brogård 1:161

2020-11-05 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 182: BeviljatBYGG.2018.377

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:161 del 1, hus
7 & 8)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 9:1
Enköpingsvägen  34

2020-11-06 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 183: BeviljatBYGG.2015.245

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt marklov för stödmur och plank på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 9:1,
Enköpingsvägen  34

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:31

2020-11-06 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 184: BeviljatBYGG.2017.424

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:31, Ålsta, Frälsegårdsvägen

EKHAMMAR 7:20
Hjortvägen 30

2020-11-09 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 185: BeviljatBYGG.2019.270

Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad

2021-01-14 Sida 3 av 17
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475
Femstenavägen 7

2020-11-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 186: BeviljatBYGG.2020.204

Anmälan för installation av eldstad

VIBY 19:80
Symmetrivägen 19

2020-11-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 187: BeviljatBYGG.2019.253

Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:546
Tibble skogsväg 24

2020-11-18 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 188: BeviljatBYGG.2020.120

Bygglov för ombyggnad av carport till garage

SKÄLBY 5:1

2020-11-18 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 189: BeviljatBYGG.2017.422

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten SKÄLBY 5:1, Klodalsvägen

ASPVIK 1:1

2020-11-18 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 190: BeviljatBYGG.2017.423

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ASPVIK 1:1, Smedåkern, Aspviksvägen

FINNSTA 2:105
Spireavägen 12

2020-11-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 191: BeviljatBYGG.2020.313

Anmälan för installation av eldstad

SYLTA 8:8
Lillsjöbacken 17

2020-11-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 192: BeviljatBYGG.2020.107

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

2021-01-14 Sida 4 av 17
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FINNSTA 2:36
Buxbomsvägen 10

2020-11-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 193: BeviljatBYGG.2017.396

Anmälan för inredning av övervåning på fastigheten FINNSTA 2:36, Buxbomsvägen 10

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:310
Kokillbacken 1

2020-11-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 194: BeviljatBYGG.2017.389

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (76 Lgt), HSB, på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:16 och del av 2:1,
blivande 2:310, Kokillbacken 1

SYLTA 1:84
Lillsjöbacken 2

2020-11-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 195: BeviljatBYGG.2020.346

Anmälan för installation av eldstad

STORHAGEN 3:3
Ängsuddsstigen 6

2020-11-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 196: BeviljatBYGG.2017.67

Bygglov för tillbyggnad och ändring av fritidshus på fastigheten STORHAGEN 3:3, Ängsuddsstigen 6

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1
Ringvägen 17

2020-12-01 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 197: BeviljatBYGG.2018.27

Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, Ringvägen 17

ALHOLMEN 1:52
Alholmen 75

2020-12-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 198: BeviljatBYGG.2020.294

Anmälan för installation av eldstad

EKHAMMAR 4:475
Örtugsvägen 8

2020-12-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 199: BeviljatBYGG.2020.330

Anmälan för installation av eldstad

2021-01-14 Sida 5 av 17
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FINNSTA 1:279
Svalörtsvägen 5

2020-12-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 200: BeviljatBYGG.2018.435

Anmälan för installation av eldstad samt modulskorsten på fastigheten FINNSTA 1:279, Svalörtsvägen 5

EKHAMMAR 4:21
Västra Rydsvägen 111

2020-12-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 201: BeviljatBYGG.2020.311

Bygglov för nybyggnad av pumpstation

BROGÅRD 1:10
Ängsuddsvägen 46

2020-12-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 202: BeviljatBYGG.2020.312

Anmälan för installation av eldstad

FINNSTA 2:42
Buxbomsvägen 3

2020-12-07 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 203: BeviljatBYGG.2014.391

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten FINNSTA 2:42, Buxbomsvägen 3

Brogård 1:161

2020-12-09 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 204: BeviljatBYGG.2018.377

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:161 del 1, hus
7 & 8)

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av
Ringvägen 5-15

2020-12-11 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 205: BeviljatBYGG.2018.277

Ändring av bygglov, bygg 2017.30  på fastigheten tidigare KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av, Ringvägen 5-15, nu
Kungsängens Kyrkby 2:305

ASPVIK 1:9
Morotsvägen 11

2020-12-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 206: BeviljatBYGG.2020.315

Anmälan för installation av eldstad

2021-01-14 Sida 6 av 17
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SYLTA 1:107
Skarphagsvägen 1

2020-12-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 207: BeviljatBYGG.2020.398

Anmälan för installation av eldstad samt skorsten

FRÖTUNA 2:3
Frötunavägen 1

2020-12-18 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 208: BeviljatBYGG.2017.244

Bygglov för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten
FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1

EKEBY 2:132
Krusvägen 7

2020-12-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 209: BeviljatBYGG.2020.351

Anmälan för installation av eldstad

FINNSTA 1:123
Mistelvägen 5

2020-12-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 210: BeviljatBYGG.2020.374

Anmälan för ändring av eldstad

ASPVIK 1:4
Husbyvägen 1

2020-12-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 211: BeviljatBYGG.2019.161

Anmälan för rivning av stallbyggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:303
Stationsbacken 5C

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 212: BeviljatBYGG.2020.195

Anmälan för inglasning av uterum

FINNSTA 1:48
Kattfotstigen 12

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 213: BeviljatBYGG.2020.389

Anmälan för installation av eldstad

2021-01-14 Sida 7 av 17
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FINNSTA 1:286
Syrenvägen 8

2020-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 214: BeviljatBYGG.2020.327

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:182
 Fastighet vid Kuskens väg inom
exploateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-11-02 Avvisning Bygglovhandläggare, § 274: NekatBYGG.2020.276

Marklov för ändring av markhöjd i samband med grovterrassering inför byggnation

BROGÅRD 1:183
 Fastighet mellan Sparres väg och
Kuskens väg inom exploateringsområde
Tegelhagen Etapp 2

2020-11-02 Avvisning Bygglovhandläggare, § 275: NekatBYGG.2020.277

Marklov för ändring av markhöjd i samband med grovterrassering inför byggnation

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12
Klövtorpsvägen 1A

2020-11-02 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 276: BeviljatBYGG.2020.370

Bygglov för nybyggnad av biltvätt

BRO-RÅBY 3:128
Råbystigen 27A

2020-11-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 277: BeviljatBYGG.2020.380

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation

BRO-SKÄLLSTA 1:14
Tryckfärgsvägen 6

2020-11-04 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 278:
Beviljat

BYGG.2020.308

Tidsbegränsat bygglov för gasolanläggning t.o.m. 2025-10-01

BRO-SKÄLLSTA 1:14
Tryckfärgsvägen 6

2020-11-04 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 279: AvskrivetBYGG.2020.282

Bygglov för nybyggnad av gasolanläggning

2021-01-14 Sida 8 av 17
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 22:1
Hjortronvägen 53

2020-11-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 280: BeviljatBYGG.2020.352

Bygglov för inglasning av balkong

BROGÅRD 1:184

2020-11-06 Marklov Bygglovhandläggare, § 281: BeviljatBYGG.2020.329

Marklov för markförändring av park

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306
Ringvägen 17

2020-11-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 282: BeviljatBYGG.2020.337

Bygglov för installation av solceller

TIBBLE-ÖNSTA 4:40
Finnviksvägen 9

2020-11-12 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 283: AvskrivetBYGG.2020.221

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:205
Lertagsvägen

2020-11-13 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 284: BeviljatBYGG.2020.347

Marklov för markförändring

SYLTA 2:49
Gripens backe 14

2020-11-17 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 285: BeviljatBYGG.2020.306

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

ÖRNÄS 1:17
Mätarvägen 45A

2020-11-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 286:
Beviljat

BYGG.2020.388

Bygglov för fasadändring (även hyresgästanpassning i "lager 1" enligt nybyggnationsärende BYGG.2018.276)

2021-01-14 Sida 9 av 17
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BROGÅRD 1:205
Lertagsvägen 2

2020-11-18 Marklov Bygglovhandläggare, § 287: BeviljatBYGG.2020.421

Bygglov för parkering och skibord samt marklov för uppförande av dagvattendamm

BROGÅRD 1:183

2020-11-20 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 288: BeviljatBYGG.2020.417

Marklov för grovterrassering inför bostadsbyggnation

EKEBY 2:113
Smedslingan 3

2020-11-24 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 289: BeviljatBYGG.2020.387

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad

FRÖTUNA 2:35
Kevan 63

2020-11-24 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 290: BeviljatBYGG.2020.391

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

KVARNNIBBLE 2:56
Nybolundsvägen 14

2020-11-25 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 291: BeviljatBYGG.2020.365

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

Nygård 2:15

2020-11-25 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 292: BeviljatBYGG.2020.433

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av lagertält (2021-01-03- 2026-01-03)

BROGÅRD 1:192

2020-11-27 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 293: BeviljatBYGG.2020.405

Tidsbegränsat bygglov för bodetablering

2021-01-14 Sida 10 av 17
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ÅDÖ 1:72
Gräsholmen 17

2020-11-27 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 294: BeviljatBYGG.2020.371

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:500
Fårhagsslingan 3

2020-11-30 Avvisning Bygglovhandläggare, § 295: NekatBYGG.2020.267

Bygglov för nybyggnad av garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:2
Slånbärsvägen 2

2020-11-30 Bygglov planenligt Byggnadsinspektör, § 296: BeviljatBYGG.2020.266

Bygglov för inglasning av balkonger, flerbostadshus

KVARNNIBBLE 2:54
Nybolundsvägen 18

2020-12-03 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 297: BeviljatBYGG.2020.343

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

VIBY 19:97
Mätarvägen 7

2020-12-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 298:
Beviljat

BYGG.2020.316

Bygglov för fasadändring (även aktuellt med hyresgästanpassning)

KVARNNIBBLE 2:55
Nybolundsvägen 16

2020-12-03 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 299: BeviljatBYGG.2020.350

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:597
Sandviksvägen 2A

2020-12-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 300:
Beviljat

BYGG.2020.410

Bygglov för tillbyggnad (inglasat uterum eller skärmtak)

2021-01-14 Sida 11 av 17
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:621
Lillmossvägen 46A

2020-12-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 301:
Beviljat

BYGG.2020.411

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:617
Sandviksvägen 5A

2020-12-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 302:
Beviljat

BYGG.2020.415

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:601
Sandviksvägen 10A

2020-12-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 303:
Beviljat

BYGG.2020.423

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:620
Lillmossvägen 44A

2020-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 304: BeviljatBYGG.2020.408

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:618
Sandviksvägen 3A

2020-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 305: BeviljatBYGG.2020.409

Bygglov för tillbyggnad av uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:615
Sandviksvägen 9A

2020-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 306: BeviljatBYGG.2020.422

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

BROGÅRD 1:172

2020-12-09 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 307: BeviljatBYGG.2020.326

Bygglov och marklov för nybyggnad av radhus (15 st. bostäder)

2021-01-14 Sida 12 av 17



 Delegationslista Bygg 2020-11-01-2020-12-31 - BMN 21/0002-4 Delegationslista Bygg 2020-11-01-2020-12-31 : delegationslista bygg 2020-11-01-2020-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:111
Ingefärsvägen 8

2020-12-09 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 308: BeviljatBYGG.2020.378

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:604
Sandviksvägen 16A

2020-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 309: BeviljatBYGG.2020.426

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:599
Sandviksvägen 6A

2020-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 310: BeviljatBYGG.2020.414

Ansökan om  bygglov för tillbyggnad av parhus med inglasat/ade uterum eller skärmtak.

BROGÅRD 1:154
Husbytorpsvägen

2020-12-09 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 311: AvvisningBYGG.2020.348

Bygglov för uppförande av fristående skylt

EKEBY 2:48
Ringuddsslingan 20

2020-12-10 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 312: BeviljatBYGG.2020.419

Rivningslov för rivning av bostadshus och bygglov för nybyggnad av bostadshus

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12
Klövtorpsvägen 1

2020-12-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 313: BeviljatBYGG.2020.454

Bygglov för uppförande av fasadskylt

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:596
Lillmossvägen 42A

2020-12-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 314: BeviljatBYGG.2020.407

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

2021-01-14 Sida 13 av 17
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:602
Sandviksvägen 12A

2020-12-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 315: BeviljatBYGG.2020.424

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:603
Sandviksvägen 14A

2020-12-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 316: BeviljatBYGG.2020.425

Bygglov för tillbyggnad (inglasat/ade uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

2020-12-14 Avvisning Bygglovhandläggare, § 317: NekatBYGG.2020.340

Bygglov för uppförande av fristående skylt

BROGÅRD 1:166
Landbovägen 11

2020-12-14 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 318: BeviljatBYGG.2020.381

Bygglov för inredning av vind till 9 st lägenheter och två takkupor, flerbostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9
Skolvägen 20

2020-12-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 319: BeviljatBYGG.2020.318

Bygglov för nybyggnad av förråd

KVISTA 1:7
Rösaringvägen 2

2020-12-15 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 320: NekatBYGG.2020.457

Nytt Förhandsbesked tjänstärende

HÄRNEVI 1:54
Norrgårdsvägen 12

2020-12-15 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 321: BeviljatBYGG.2020.372

Bygglov för nybyggnad av garage

2021-01-14 Sida 14 av 17
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SYLTA 2:38
Sandgrindsvägen 7

2020-12-16 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 322: NekatBYGG.2020.447

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:598
Sandviksvägen 4A

2020-12-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 323: BeviljatBYGG.2020.416

Bygglov för tillbyggnad (inglasat uterum eller skärmtak)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:616
Sandviksvägen 7A

2020-12-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 324: BeviljatBYGG.2020.413

Bygglov för tillbyggnad av uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:600
Sandviksvägen 8A

2020-12-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 325: BeviljatBYGG.2020.412

Bygglov för tillbyggnad ( inglasad uterum eller skärmtak)

STÄKET 1:27
Stallvägen 4

2020-12-17 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 326:
Beviljat

BYGG.2020.401

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

EKHAMMAR 4:205
Västra Rydsvägen 103

2020-12-18 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 327: BeviljatBYGG.2020.468

Bygglov för tillbyggnad av industri och nytt skärmtak

ÖRÅKER 2:8
Kronogårdsvägen 10

2020-12-21 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare/inspektör, § 328: BeviljatBYGG.2020.336

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:619
Sandviksvägen 1A

2020-12-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 329:
Beviljat

BYGG.2020.431

Bygglov för tillbyggnad (inglasat uterum eller skärmtak)

EKHAMMAR 4:131
Hjortvägen 32

2020-12-21 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 330: BeviljatBYGG.2020.394

Rivningslov för rivning av hus

EKHAMMAR 4:130
Rankhusvägen 58

2020-12-21 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 331: BeviljatBYGG.2020.475

Rivningslov för rivning av gäststuga

KUNGSÄNGENS KYRKBY 6:1
Kungsvägen 1

2020-12-22 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 332: BeviljatBYGG.2020.449

Bygglov för underjordsystem för avfall på Bergvägen (16-28)

LENNARTSNÄS 2:19
Lennartsnäs Lärkbacken 1

2020-12-23 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 333: BeviljatBYGG.2020.397

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:287
Kungsvägen 6B

2020-12-28 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 334: AvskrivetBYGG.2020.325

Bygglov för inglasning av uteplats

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7
Högbytorpsvägen

2020-12-28 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovsarkitekt, § 335: BeviljatBYGG.2020.367

Bygglov och marklov för nybyggnad av teknikbod för nätstation
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BROGÅRD 1:102
Rättarbodavägen 17

2020-12-28 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 336: BeviljatBYGG.2020.403

Rivningslov och bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

BROGÅRD 1:205
Lertagsvägen

2020-12-28 Rivningslov Bygglovsarkitekt, § 337: BeviljatBYGG.2020.464

Rivningslov för rivning av kaj

Antal ärenden 114
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-11-01 - 2020-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2020-11-03 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §81: REGLIV.2020.154

Anmälan

BRUNNA 4:723
Duffelvägen 5

2020-11-09 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §82: ÅKLIV.2020.155

Årlig kontrolltid

2020-11-12 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §83: REGLIV.2020.121

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:253
Kyrkvägen 4A

2020-11-12 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §84: ÅKLIV.2020.166

Årlig kontrolltid

ÖRÅKER 2:1
Öråker 1

2020-11-24 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §85: REGLIV.2020.173

Anmälan

ÖRÅKER 2:1
Öråker 1

2020-11-24 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §86: ÅKLIV.2020.174

Årlig kontrolltid

2020-11-27 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §87: ÅKLIV.2020.176

Årlig kontrolltid
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:653
Lillsjö badväg 10

2020-12-10 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §88: ÅKLIV.2020.191

Årlig kontrolltid

2020-12-15 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §89: REG

LIV.2020.199

Anmälan

2020-12-15 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §90: ÅKLIV.2020.200

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306
Ringvägen 17

2020-12-16 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §91: REGLIV.2020.201

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306
Ringvägen 17

2020-12-16 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §92: ÅKLIV.2020.202

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311
Gamla Landsvägen 4

2020-12-17 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §93: BLIV.2020.207

Årlig kontrolltid

EKEBY 2:43
Ringuddsslingan 15

2020-12-17 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §94: ÅKLIV.2020.210

Årlig kontrolltid
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ÖRNÄS 1:2
Örnäsvägen 1

2020-12-17 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §95: REGLIV.2020.213

Anmälan

ÖRNÄS 1:2
Örnäsvägen 1

2020-12-17 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §96: ÅKLIV.2020.214

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:75
Furuhällsplan 4

2020-12-21 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelsinspektör, DB §97: BATL.2020.206

Ansökan om tobak

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:75
Furuhällsplan 4

2020-12-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §98: BLIV.2020.204

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:75
Furuhällsplan 4

2020-12-21 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §99: BLIV.2020.215

Årlig kontrolltid

HÄRNEVI 1:40
Härnevi skolväg 2

2020-12-22 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §100: BLIV.2020.216

Anmälan

Antal ärenden 20

2021-01-14 Sida 3 av 3



 Delegationslista Miljö 2020-11-01-2020-12-31 - BMN 21/0002-6 Delegationslista Miljö 2020-11-01-2020-12-31 : Delegationslista Miljö 2020-11-01-2020-12-31

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-11-01 - 2020-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3
Lillsjö badväg 1

2020-11-02 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 225: AVGNAT.2020.651

Ansökan om strandskyddsdispens, scen

ÖRNÄS 1:2
Örnäsvägen 1

2020-11-03 Föreläggande med försiktighetsmått. Miljöinspektör, § 226: FÖREL
6
Tillsyn enligt miljöbalken, gummigranulat på ridbana

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:25

2020-11-03 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 227: MSAADM.2020.820

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

TIBBLE KYRKBY 15:12
Gröna vägen 8

2020-11-03HAL.2020.685

Anmälan, farhåga om Legionella i bostad.

VIBY 19:104
Mätarvägen 29C

2020-11-03 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 229: MSAADM.2020.861

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

ALHOLMEN 1:101
Alholmen 26

2020-11-04 Tillstånd orm fjäderfä mm lokala föreskrifter Miljöinspektör, § 230:
BEVILJA

HAL.2020.789

Ansökan om tillstånd att hålla höns och tupp

HÅTUNAHOLM 3:1
Håtunaholms allé 3

2020-11-04 Delegationsbeslut Miljöchef, § 231: AVSKRMIL.2020.723

Klagomål på buller från höfläktar
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BROGÅRD 1:170
Sparres väg 8

2020-11-05 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 232:
FÖREL

MIL.2020.489

Anmälan om miljöfarlig verksamhet tillfällig kross

STÄKET 1:32

2020-11-06 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Nämndordförande, §
233: FÖREL

MIL.2020.898

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - ändring av arbetstider

HÅTUNAHOLM 3:1
Håtunaholms allé 3

2020-11-06 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 234: AVSKRMIL.2020.723

Klagomål på buller från höfläktar

LENNARTSNÄS 2:2
Lennartsnäs Lennartsnäs slott 1

2020-11-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 235: AVGAVL.2020.198

Tillsyn enligt miljöbalken, 2019

BERGA 3:2
Sältlösavägen 7

2020-11-13 Beslut om avgift Miljöchef, § 236: AVGNAT.2019.576

Ansökan om strandskyddsdispens

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311
Gamla Landsvägen 4

2020-11-16 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 237: BEVILJAHAL.2020.878

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet, SkinCare s sthlm

FINNSTA 1:164

2020-11-16 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 238: MSAADM.2020.880

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS
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VIBY 19:1
Mätarvägen 31

2020-11-17 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 239: AVGMIL.2019.656

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:305
Ringvägen 13

2020-11-17 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 240: AVSLUTAHAL.2020.564

Klagomål på inomhusmiljön

LINDORMSNÄS 1:21

2020-11-18 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 241: AVGNAT.2017.434

Ansökan om strandskyddsdispens, tillbyggnad bostadshus, nybyggnad garage, växthus

LENNARTSNÄS 2:9
Lennartsnäs Hammaren 1

2020-11-20 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 242: BEVMIL.2020.901

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

HÄRNEVI 1:59
Köpmanvägen 2

2020-11-23 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 243: MSAADM.2020.897

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

ASKE 1:2
Aske allé 2

2020-11-23 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 244: MSAADM.2020.844

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

FINNSTA 1:269
Norrgrindsvägen 4

2020-11-23 Beslut sanering PCB Miljöinspektör, § 245: FÖRELMIL.2020.942

Anmälan om sanering av PCB
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3
Lillsjö badväg 1

2020-11-23 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 246: AVGNAT.2020.19

Ansökan om strandskyddsdispens, återuppbyggnad friluftsgård

FINNSTA 1:164
Bro Centrum 13

2020-11-24 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 247: BEVILJAHAL.2020.537

Anmälan enligt 38§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

KVARNNIBBLE 2:10
Håbo häradsväg 11

2020-11-25 Delegationsbeslut § 248HAL.2019.148

Klagomål på trafikbuller vid fastigheten på Håbo häraldsväg 11. Trafikverkets ärende nr. TRV 2019/74240

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

2020-11-27 Beslut Miljöinspektör, § 249: FÖRELMIL.2020.921

Anmälan om isblästring

BRO PRÄSTGÅRD 1:49

2020-11-27 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 250: AVSLUTAHAL.2020.105

Klagomål på skadedjur

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:273
Kyrkvägen 6

2020-11-27 Föreläggande med försiktighetsmått gällande sanering av PCB.
Miljöinspektör, § 251: BEV

MIL.2020.915

Anmälan om saneringsåtgärd PCB

SPÅNGA 1:5

2020-11-30 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 252: AVGMIL.2020.837

Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel
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ÅDÖ 1:50

2020-11-30 Beslut kompost § 253AVF.2020.887

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:644

2020-11-30 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 254: AVGNAT.2020.630

Ansökan om strandskyddsdispens,våtmark vid Örnässjön

TÅNG 2:3

2020-11-30 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 255: AVGNAT.2020.629

Ansökan om strandskyddsdispens, våtmark vid Lejondalssjön

VIBY 19:97
Mätarvägen 7

2020-12-01 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 256: AVGHAL.2017.775

Klagomål på störande ljus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:52
Östervägen 92

2020-12-01 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 257: AKAVF.2020.488

Klagomål på eldning av avfall

BRUNNA 7:4
Violinvägen 2

2020-12-02 Beslut ingen åtgärd Miljöchef, § 258: AVSLUTAHAL.2020.538

Klagomål på råttor i bostadsområdet samt nedskräpning

Bro-Skällsta 1:33, Bro-Skällsta 1:34

2020-12-02 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 259: FÖRELMIL.2020.924

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020
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KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12
Klövtorpsvägen 1

2020-12-03 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 260: MSAADM.2020.908

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

FINNSTA 1:164

2020-12-03 Delegationsbeslut Miljöchef, § 261: MSAADM.2020.880

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

FINNSTA 1:164

2020-12-04 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 262: MSAADM.2020.880

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

Bro-Skällsta 1:33, Bro-Skällsta 1:34

2020-12-09 Upphäva beslut Miljöchef, § 263: UPPHMIL.2020.924

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020

Bro-Skällsta 1:33, Bro-Skällsta 1:34

2020-12-10 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 264: FÖRELMIL.2020.924

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020

ÖRNÄS 1:2
Örnäsvägen 1

2020-12-10 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 265: AVG
6
Tillsyn enligt miljöbalken, gummigranulat på ridbana

BRO-ÖNSTA 2:12
Högbytorpsvägen 10A

2020-12-10 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 266: MSAADM.2020.933

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS
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LINDORMSNÄS 1:4
Lindormsnäsvägen 5

2020-12-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 267: AVGNAT.2019.658

Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus

JÄDRA 1:26

2020-12-11 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 268: AVSAVL.2020.889

Anmälan om att ändra enskild avloppsanläggning

VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 1:7
Gällöfstavägen 57

2020-12-11 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 269: BAVF.2020.835

Anmälan om eget omhändertagande av matavfall.

SYLTA 1:63
Högnäsvägen 18

2020-12-11 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 270: AVSKRMIL.2020.721

Klagomål på buller och damm från verksamhet/granne

ÖRÅKER 2:39
Kronogårdsvägen 20

2020-12-15 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 271: BEVMIL.2020.959

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

FINNSTA 1:166

2020-12-15 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 272: FÖRELHAL.2020.98

Tillsyn enligt miljöbalken, Legionellaprojekt 2020, Bro simhall

FINNSTA 1:302
Blåviolstigen 2A

2020-12-16 Beslut MSA FGAS Miljöchef, § 273: MSAADM.2020.930

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS
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BRO-ÖNSTA 2:11

2020-12-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 274: AVGMIL.2020.783

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

2020-12-21 Yttrande Miljöchef, § 275: DISPENSNAT.2020.963

Remiss, ansökan om dispens för att få framföra bensindriven motorbåt i Lejondalssjön, Lillsjön och Örnässjön.

TÅNG 2:2
Garpebodavägen 4

2020-12-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 276: AVGMIL.2020.130

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

VIBY 19:10

2020-12-28 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 277: MSAADM.2020.956

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:212
Gamla Landsvägen 16

2020-12-30 Föreläggande med försiktighetsmått enligt miljöbalken. Miljöinspektör, §
278: FÖREL

MIL.2020.971

 Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

FINNSTA 2:60
Drivhusslingan 11

2020-12-30 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 279: AVSKRMIL.2020.918

Klagomål på olovlig verksamhet

Antal ärenden 54
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