
      TORHAGEN 2:2, Ängsuddsvägen 32 - BMN 21/0003-9 NAT.2020.611, Ansökan om strandskyddsdispens, garage, STORHAGEN 2:2, Ängsuddsvägen 32 : NAT.2020.611, Ansökan om strandskyddsdispens, garage, STORHAGEN 2:2, Ängsuddsvägen 32

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kristofer Asplund 

   

Miljöavdelningen 

   

Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2021-01-29    

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 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

NAT.2020.611, Ansökan om 
strandskyddsdispens, garage, STORHAGEN 
2:2, Ängsuddsvägen 32 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

garage på fastigheten Storhagen 2:2, i enlighet med 2 kap. 6 § Miljöbalken, 

då förslaget anses strida mot gällande områdesbestämmelser. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 19 augusti 2020 och avser strandskyddsdispens för ett nytt 

garage om 23,4 kvadratmeter på fastigheten Storhagen 2:2. 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 

det finnas ett uthus om 20 kvadratmeter, som komplement till huvudbyggnaden 

på varje fastighet. Fastigheten ifråga har i dagsläget två uthus om ca. 20 

respektive 30 kvadratmeter och överstiger således redan den enligt 

områdesbestämmelserna tillåtna gränsen gällande högst tillåtna bruttoarea för 

uthus med ~ 150 %. Med garaget skulle gränsen överskridas med ~ 250 %. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för garaget inte kan medges då det strider mot 

gällande områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 19 augusti 2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 29 januari 2021, dnr NAT.2020.611 

 Miljöbalk 1998:808 

 DOM: TR M 1865-20 

 Flygfoto 2018 
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Ärendet 

Kommunicering. 

Förslag till beslut kommunicerades ut till sökande den 30 december 2020. Den 

19 januari 2021 inkom sökande med ett yttrande kring beslutsförslaget (bilaga 

5). Inga uppgifter har inkommit som ändrar eller påverkar Miljö- och 

livsmedelsavdelningens bedömning i frågan. 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 19 augusti 2020 och avser strandskyddsdispens för ett nytt 

garage om 23,4 kvadratmeter på fastigheten Storhagen 2:2. 

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 garage med en bruttoarea av 23,4 

kvadratmeter. På fastigheten finns i dagsläget två komplementbyggnader om 

ca. 20 respektive 30 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 är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering. 

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 
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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 högst tillåtna 

bruttoarean för huvudbyggnaden är 60 kvadratmeter och för uthus 20 

kvadratmeter.  

Ansökan rör ett nytt uthus i form av ett garage med en bruttoarea på 23,4 

kvadratmeter. På fastigheten finns i dagsläget två uthus om ca. 20 respektive 30 

kvadratmeter. Vilket gör att fastigheten redan överstiger den högst tillåtna 

bruttoarean för uthus med ~ 150 %. Båda befintliga uthus planeras att finnas 

kvar och om det nya garaget byggs skulle det medföra att den totala 

bruttoarean, för samtliga tre uthus, skulle överstiga den tillåtna bruttoarean med 

~ 250 %.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer mot ovanstående att den föreslagna 

åtgärden inte kan ses som en mindre avvikelse från gällande 

områdesbestämmelser och att en vidare prövning utifrån 

strandskyddsbestämmelserna ej är nödvändig.  

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 

Genom ovanstående förslag ser man till att syftet med områdesbestämmelserna 

för Storhagen, att värna om Broängarnas höga naturvärde, efterföljs. Vilket 

kommer att säkra upp artrikedomen och bidra till att kommande generationer 

får en rik och meningsfull miljö för rekreation i närhet till strandområden. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedleschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Orienteringskarta 

2. Ansökan som inkom den 19 augusti 2020 

3. Situationsplan som inkom den 19 augusti 2020 

4. Fasadritning som inkom den 19 august 2020 

5. Yttrande kring Miljö- och livsmedelsavdelningens förslag till beslut 

som inkom den 19 januari 2021 

6. Flygfoto 2018 

7. Information om hur du överklagar 

8. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 

 Birgitta Larsson och Evo Larsson, Ängsuddsvägen 32, 197 91 Bro 
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 Från: Evo Larsson <dinola32@gmail.com>
Skickat: den 18 januari 2021 11:56
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>
Ämne: NAT.2020.611 
  
  
   
  
  
   
  
  
  Diarienr: NAT.2020.611 
  
 Vi har tagit del av förslag till beslut om strandskyddsdispens för garagebyggnad på
fastigheten Storhagen 2:2. 
  
 Vi finner att regelverket inte tillåter byggnad av ett garage typ ”attefallsgarage”. Vi
har full respekt för att det finns ett regelverk och dess regler skall följas. Ett regelverk
kan dock ibland vara komplicerat och kan ge utrymme för olika lösningar. 
  
 Vi är medvetna om att det redan finns två uthus om 20 och 30 kvm. Vi är
permanentbonde sedan 2003. Vi har för närvarande ett gammalt tält, som är både fult
och inte ändamålsenligt som skydd för bilen. Att ersätta det med en fast byggnad som
inte riskerar att blåsa bort skulle vara till glädje för både oss själva och grannar. 
  
 Med hänsyn till tomtens storlek – 4750 kvm – passar ett litet garage väl in i miljön,
utan att göra intrång på varken strandskydd eller djurliv. 
  
 Vi önskar att Miljö- och livsmedelsavdelningen godtar ovan anförda skäl och beviljar
strandskyddsdispens för bygge av ett ”attefallsgarage”. 
  
   
  
 Med vänlig hälsning 
  
 Birgitta Larsson / Evo larsson
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

Furuhällsplan 1 fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100

196 40 Kungsängen kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)

INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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NAT.2020.675, Ansökan om 
strandskyddsdispens, gästhus, 
LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 

Förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens medges för gästhus på fastigheten Lennartsnäs 2:4 
enligt ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 
Miljöbalken. 

2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får del av fastigheten tas i anspråk 
enligt bifogad karta (bilaga 2). 

_________________________________________________ 
Bygg- och miljönämnden informerar om 

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. 

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). 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 2 juli 2020 och avser strandskyddsdispens för gästhus i 

efterhand på fastigheten Lennartsnäs 2:4. Gästhuset är placerat inom den 

föreslagna tomtplatsavgränsningen som tagits fram av miljö- och 

livsmedelsavdelningen och kommunicerats/godkänts av fastighetsägaren. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och inom utvidgat 

strandskydd på 300 meter. Fastigheten är belägen inom riksintresse för 



    dispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (8)  
2021-02-02 BMN 21/0003 

 

 

kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse för friluftslivet 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Som särskilt skäl för åtgärden har sökanden 

angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Miljö- och livsmedelsavdelningen 

bedömer genom byggnadens utformning och placering att platsen kan anses 

vara ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer vidare att åtgärden gästhus i 

ansökan inte kommer att påverka strandskyddets syften negativt på ett sådant 

sätt att strandskyddsdispens inte kan medges. Åtgärden uppfyller därmed 7 

kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken varav strandskyddsdispens för gästhus kan 

medges.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2021 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 2 juli 2020 

 Tomtplatsavgränsning, kommunicerad med fastighetsägaren den 1 

februari 2021 

 Beslut om bygglov Del § 240, daterad 2015-09-11. Diarienummer 

BYGG.2015.197 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2 

 Svar på kommunicering av tomplatsavgränsning 

Ärendet 

Bakgrund 

Miljö- och livsmedelsavdelningen var tillsammans med bygglovsavdelningen 

på tillsynsbesök på fastigheten Lennartsnäs 2:4 den 2 februari 2020 då 

klagomål inkommit på bland annat att ett garage användes som bostad (bilaga 

7). Byggnaden som fick bygglov 2015 med användningsområde garage 

används idag som ett gästhus. Miljö- och livsmedelsavdelningen fick efter 

tillsynsbesöket in en ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning 

från garage till gästhus. Då miljö- och livsmedelsavdelningen inte hittat någon 

strandskyddsdispens för byggnaden har ansökan ändrats till att gälla en 

ansökan om strandskyddsdispens för ett gästhus i efterhand. Ansökan inkom 

den 2 juli 2020 (bilaga 1). Ett ärende för ändrad användning från garage till 

gästhus finns hos bygglovsavdelningen i Upplands-Bro.  

Gästhusets byggnadsarea är 50 m2 inom strandskyddsområde på fastigheten 

Lennartsnäs 2:4. Ingen beslutad tomtplats finns för fastigheten varav ett förslag 

på tomtplatsavgränsning har tagits fram av miljö- och livsmedelsavdelningen 

och kommunicerats med fastighetsägaren. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och helt inom strandskyddat 

område där utvidgat strandskydd på 300 meter gäller. Fastigheten ligger i 

Körsvik i södra delen av Upplands-Bro kommun på Lennartsnäshalvön, och 
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bostadshuset var tidigare arrendegård till Lennartsnäs herrgård. Bostadshuset 

kan ses på flygfoton från år 1958-60 (bilaga 3). Fastigheten är utöver gästhuset 

bebyggd med ett bostadshus, en komplementbyggnad, två förråd och har en 

area på totalt 7580 m2. 

Som särskilt skäl för dispens har sökanden angett att området redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Platsbesök 

Miljö- och livsmedelsavdelningen inspekterade fastigheten den 2 februari 2020 

(bilaga 7). Vid inspektionen närvarade Kristofer Asplund från miljö- och 

livsmedelsavdelningen och Erik Sandqvist från bygglovsavdelningen och Nuri 

Bilge (fastighetsägare).  

Övrigt skydd för området 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 

Bygglovskraven är större i dessa områden och även vid kompletteringsåtgärder 

ska en anpassning till befintlig bebyggelse ske. Att bevara det kulturhistoriskt 

värdefulla landskapet är en del av kulturmiljövårdens mål. 

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.  

Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde sekundär zon. 

Grön kil 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 

regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. De gröna 

kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med värden för 

rekreation, natur- och kulturmiljö. De gröna kilarna kan långsiktigt förse 

invånare och bebyggelseområden med nödvändiga funktioner såsom 

rekreation, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. De gröna kilarna 

är viktiga för spridning av arter mellan de gröna värdekärnorna och andra 

livsmiljöer som finns inom alla kilar.  

Helhetsvärden naturvärden 

Enligt en naturinventering av Upplands-Bro kommun från år 1989 omfattas 

fastigheten av "helhetsvärden naturvärden" där det på platsen råder ett 

helhetsvärde för naturvärden där Lennartsnäshalvön har stor betydelse för det 

rörliga friluftslivet. 
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Övrigt 

Tillsyn 

Ett tillsynsärende finns även för ändrad användning från garage till bostad 

inom strandskyddsområde med diarienummer NAT.2020.260. 

Bygglov 

Ett bygglov för garaget finns Del § 240, daterad 2015-09-11. Diarienummer 

BYGG.2015.197 (bilaga 4). En ansökan om bygglov för ändrad användning 

från garage till gästhus finns med diarienummer BYGG.2020.130. 

Tomtplatsavgränsning 

Ett förslag till tomtplatsavgränsning har kommunicerats och godkänts av 

fastighetsägaren den 1 februari 2021.  

Kommunicering 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden (fastighetsägare) från den 2 

februari 2021 till den 5 februari 2021.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag.  

Strandskyddet syftar 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. 14 § Miljöbalken (MB) omfattar strandskyddet land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

(strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga 

strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för 

att säkerställa något av strandskyddets syften. 

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 
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4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 

förutsättningar är uppfyllda: 

1. Det ska finnas särskilda skäl. 

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

syfte. 

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast beakta 
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. 

Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken ska det vid prövning av frågor om skydd av 

områden enligt detta kapitel även tas hänsyn till enskilda intressen. En 

inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 

skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Enligt 7 kap. 26 § får dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18 a- 

18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd 

av detta kapitel ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 

syfte. Lag (2009:532). 

Beslutsmotivering 

Ett bygglov finns för byggnaden med användningsområde garage, Del § 240, 

daterat 2015-09-11 och en ansökan om bygglov för ändrad användning från 
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garage till gästhus har inkommit. Miljö- och livsmedelsavdelningen fick efter 

ett tillsynsbesök in en ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning 

från garage till gästhus. Då miljö- och livsmedelsavdelningen inte hittat någon 

strandskyddsdispens för byggnaden har ansökan ändrats till att gälla en 

ansökan om strandskyddsdispens för ett gästhus i efterhand. 

Enligt Miljöbalkens (MB) 7 kap. 15 § råder inom strandskyddat område bland 

annat förbud mot att uppföra nya byggnader varav en strandskyddsdispens 

krävs för åtgärden i ansökan. En dispens får ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syften, såsom att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens tillgång till strandområdet på lång sikt och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet.  

Enligt Miljöbalkens 7 kap. 17 § kan regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska 

gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter 

från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en 

tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. I detta fall ligger inte hela 

byggnaden inom 15 meter varav byggnaden inte omfattas av undantaget i 7 

kap. 17 §. 

Särskilda skäl 

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges krävs särskilda 

skäl enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c §. Sökanden har angett särskilt skäl punkt 1 

i 7 kap. 18 c § MB att området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap. 18 c § 

punkt 1 miljöbalken. Enligt handbok för strandskydd, "Strandskydd - en 

vägledning för planering och prövning", kan mark som tagit i anspråk utgöras 

av en etablerad hemfridszon. Om hemfridszonen eller tomtplatsen utvidgas mer 

än marginellt av åtgärden ska dispens inte medges. I detta fall bedömer miljö- 

och livsmedelsavdelningen att platsen för åtgärden ligger inom en etablerad 

hemfridszon och kan betraktas som redan ianspråktagen. Platsen bedöms ha 

tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden 

i ansökan inte strider mot strandskyddets syften eller de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken. 

Strandskyddets syften 
Gästhuset har en faluröd fasad och en byggnadsarea på 50 m2 (bilaga 7). 

Gästhuset är placerat cirka 180 meter från strandlinjen och ca 20 meter norr om 

bostadshuset. Gästhuset är en enplansbyggnad med yttermåtten 8,3 x 6 meter 

där dörren är placerad på kortsidan mot bostadshuset och fönsterpartier mot 

öster och fastighetens infart (bilaga 5,6). Miljö- och livsmedelsavdelningen 

bedömer att gästhuset inte kommer att påverka friluftslivet negativt i form av 

utökad privatisering. Genom gästhusets läge nära bostadshuset med dörr och 

fönster inåt gårdsplanen bedöms inte gästhuset utvidga hemfridszonen på 
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allmänhetens bekostnad genom att tillgängligheten försämras. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att gästhuset inte kan placeras utanför 

strandskyddat område då hela fastigheten omfattas av strandskydd. Åtgärden 

bedöms inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för några djur eller växter 

på platsen. Det finns utrymme för fri passage på platsen.  

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 

25 § miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det 

allmänna intresset i strandskyddet.  

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 280 kr/timme enligt 

gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 268.  Avgift för 

handläggningen i detta ärende kommer att hanteras i ett eget avgiftsbeslut i 

ärendet och faktura skickas separat. 

Barnperspektiv 

Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 

hållbar utveckling för kommande generationer där ovanstående förslag till 

beslut bidrar till att trygga kommande generationers tillgång till strandområden. 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, vilket 

ovanstående beslut bidrar till att göra. Förslaget medverkar också till arbetet 

med att nå Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 2 juli 2020 

2. Tomtplatsavgränsning, godkänd av fastighetsägaren den 1 februari 

2021 

3. Flygfoto år 1958-60, 1970-73, 2018 

4. Beslut om bygglov Del § 240, daterad 2015-09-11. Diarienummer 

BYGG.2015.197 

5. Planritning i bygglov Del § 240, daterad 2015-09-11. Diarienummer 

BYGG.2015.197 

6. Kartutdrag i bygglov Del § 240, daterad 2015-09-11. Diarienummer. 

BYGG.2015.197 

7. Foton från platsbesök den 2 februari 2020 

8. Information om hur du överklagar 

9. Svar på kommunicering av tomplatsavgränsning 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen 

 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

Delges 

 Nuri Bilge, Lennartsnäs Körsvik 1, 196 93 Kungsängen 
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DELEGATIONSBESLUT
1 av 3

Tillväxtkontoret
Bygg- och miljöavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Handläggare Datum
Tony Ebrahimi 2015-09-11

Nuri Bilge

LENNARTSNÄS KÖRSVIK 1
19693 KUNGSÄNGEN

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED

DEL § 240

Diarienummer: BYGG.2015.197
Beslutet avser: Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten LENNARTSNÄS
2:4,
Adress: Lennartsnäs Körsvik 1
Fastighet: LENNARTSNÄS 2:4
Sökande: Nuri Bilge

BESLUT

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.

Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och bygglovet gäller i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen.

Komplementbyggnad:
Bruttoarea: 49 m²
Höjdsättning: lika som befintlig

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs

2. Åtgärden får påbörjas på egen risk innan lovet vunnit laga kraft

3. Lägeskontroll krävs i detta ärende. Kostnad för detta tillkommer.

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för
slutbesked:

a. intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med givet bygglov

b. slutförd lägeskontroll ska vara godkänd
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DELEGATIONSBESLUT
2 av 3

Tillväxtkontoret
Bygg- och miljöavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Avgifter enligt taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat.

Bygglov ink. starbesked: 2670
Kungörelse:263
Summa:2933

HANDLINGAR SOM INGÅR I BESLUTET

Ansökan som inkom 2015-04-28

Förslag till kontrollplan som inkom 2015-07-02

Situationsplan som inkom 2015-07-02

Plan- och fasadritningar som inkom 2015-07-02

ÄRENDET

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage, utanför detaljplan med startbesked.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan.

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt 2 kap. 6 §
PBL.

Byggnaden/bebyggelseområdet får inte förvanskas, 8 kap 13 § PBL.

Underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde.
Utformningen av byggnaden och dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden tas tillvara enligt 8 kap. 17 § PBL.

Ändring/Flyttning av byggnaden ska göras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas
och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas
tillvara enligt 8 kap. 17 § PBL.

YTTRANDEN

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga synpunkter har inkommit.

SKÄL TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskravet
i 2 och 8 kapitlet PBL.
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Tillväxtkontoret
Bygg- och miljöavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

UPPLYSNINGAR

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt bygg- och
miljönämndens delegationsordning.

För bygg- och miljönämnden

Tony Ebrahimi

Bygglovsarkitekt

Detta beslut skickas för kännedom till berörda sakägare samt kungörs i Post och
Inrikes Tidningar. Bygglovet vinner laga kraft tre veckor efter att berörda sakägare
tagit del av beslutshandlingarna, fyra veckor efter kungörelsen om ingen överklagar.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Ett eventuellt
överklagande ska vara skriftligt och ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom
tre veckor från det datum du har tagit del av beslutet. Överklagandet ställs till
Länsstyrelsen men skickas till:

Upplands-Bro Kommun
Bygg- och Miljönämnden
196 81 Kungsängen



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Planritning gasthus BYGG.2015.197



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Kartutdrag BYGG.2015.197



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

 

 



25 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 - BMN 21/0003-3 NAT.2020.675, Ansökan om strandskyddsdispens, gästhus, LENNARTSNÄS 2:4, Körsvik 1 : Foton fran platsbesok den 2 februari 2020

Väg som går bakom fastigheten, ca. 50 meter skog mellan fastighetsgräns och vägen. 
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Befintligt avlopp för 5 PE, från 2004?
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TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och livsmedelsavdelningen
Handläggare, telefon:

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2021-02-09 NAT.2020.675

Lennartsnäs 2:4

Kommunicering av tomtplatsavgränsning till ansökan om
strandskyddsdispens, gästhus

Bakgrund

I samband med ansökan om strandskyddsdispens för gästhus kommunicerade
Miljö- och livsmedelsavdelningen den 1 februari 2021 en tomtplatsavgränsning
på fastigheten Lennartsnäs 2:4. Den 1 februari 2021 meddelade fastighetsägare
Nuri Bilge Miljö- och livsmedelsavdelningen att inga synpunkter fanns på
förslag till tomtplatsavgränsning.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Anna Davidson

Miljöinspektör
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-02-05    

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.2020.130, Bygglov i efterhand för 
ändrad användning av garage till gästhus, 
LENNARTSNÄS 2:4, Lennartsnäs Körsvik 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov i efterhand för 

ändrad använding av garage till gästhus med stöd av 9 kap. 31 § plan- 

och bygglagen (PBL).  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 

57. Beslut meddelas mer än fem veckor efter det att tidsfristen enligt 9 

kap. 27 § PBL har löpt ut och avgiften för beslutet därför sätts ned med 

fem femtedelar enligt 12 kap. 8 a § PBL. 

 

Bygglovsavgift:    5 522 kr 

Avgiftsreduktion:   - 5 522 kr 

Kommunicering:   1 904 kr 

Kungörelse:   279 kr  

Summa:   2 183 kr 

 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 8 april 2020 med en ansökan om bygglov i efterhand för 

ändrad användning av fristående garage med byggnadsarea om ca 49 m2 till 

gästhus. Av ansökningsblankett framgår att åtgärden redan utförts. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 

 

Sanktionsavgift hanteras separat i pågående tillsynsärende med diarienummer 

TILLSYN.2020.5. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser men inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 

Miljöbalken. Ansökan om strandskyddsdispens är inlämnat från sökanden, 

ärendet hos miljö är NAT.2020.675. Bygglovsavdelningen bedömer att 

åtgärden uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap. 31 § PBL och föreslår 

därför att Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov för åtgärden.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-04-08 

 Fullmakt som inkom 2020-04-08 

 Situationsplan som inkom 2020-04-08 

 Plan- fasad- och sektionsritning som inkom 2020-04-08 

 Yttrande från ägare till fastigheten Lennartsnäs 2:9  som inkom 2020-

06-23 

 Mailkorrespondens med miljöinspektör om strandskyddsdispens och 

avlopp som inkom 2021-02-03 

Ärendet 

Sökande inkom den 8 april 2020 med en ansökan om bygglov i efterhand för 

ändrad användning av fristående garage med byggnadsarea om ca 49 m2 till 

gästhus. Av ansökningsblankett framgår att åtgärden redan utförts. 

Sanktionsavgift hanteras separat i pågående tillsynsärende med diarienummer 

TILLSYN.2020.5. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser men inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 

Miljöbalken. Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i ärende hos miljö 

med diarienummer NAT.2020.675. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom område utan detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger  inom strandskyddsområde enligt 7 kap. Miljöbalken 

Fastigheten ligger inom område med riksintresse för kulturmiljö (Görväln) 

samt riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. Miljöbalken. 

 

Bygglov och startbesked för nybyggnad av garage i en våning med 

byggnadsarea om ca 49 m2 beviljades den 11 september 2015 i byggärende 

med diarienummer BYGG.2015.197. Slutbesked för åtgärden meddelades den 

3 februari 2017. 

Brandskydd 

Avstånd till närmaste byggnad överstiger 8,0 meter. 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 

 

Vatten och avlopp 

Av mailkorrespondens med miljöinspektör framgår att befintlig lösning för  

avlopp är underkänd. Bedömning görs att det finns förutsättningar att ordna en 

godtagbar lösning inom den egna fastigheten. Godtagbar lösning ska redovisas 

senast inför startbesked. Verifiering av utförd lösning enligt tillstånd från 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ska redovisas senast inför slutbesked. 

Dagvatten 

Godtagbar lösning ska redovisas senast inför startbesked. Verifiering av 
utförd lösning ska redovisas senast inför slutbesked. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan samt inte 

är reglerad i områdesbestämmelser varför bygglovsavdelningen har underrättat 

berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL och givit dem tillfälle att yttra sig över 

ansökan. Ägarna till fastigheterna Lennartsnäs 2:5 och Lennartsnäs 2:9 har 

ansetts berörda.  

 

Yttrande har inkommit från ägare till fastigheten Lennartsnäs 2:9 där det 

sammanfattningsvis framgår att de inte har något att invända mot att garaget 

ändrar ändamål till gästhus men att det är viktigt att avlopp och 

dagvattenlösningar görs hållbara. Dagvattnet från byggnaden är nygrävt genom 

väg (som är på vår mark) och mynnar ut i vår beteshage genom öppet rör vilket 

vi inte tycker är en bra lösning. Det bör göras en stenkista och den bör placeras 

inom sökandes egna fastighet. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 5. 

 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter för bygglov 

Av 9 kap. 2 § punkt 3a framgår att det krävs bygglov för ändring son innebär 

att byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 

ändamål än det som byggnaden senast har använts för. 

 

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

detaljplan, om denna inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 

planläggning samt uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och vissa av 

bestämmelserna i 8 kap. samma lag. 

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

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

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

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 

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

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  
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2021-02-05 BMN 21/0003 

 

 

Av 2. kap. 11 § PBL framgår att prövning enligt PBL som avser en användning 

av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt 

annan lag ska samordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.  

 

Rättspraxis 

Av Mark- och miljödomstolens avgörande daterat den 10 januari 2020 med 

mål nr P 6357-19 framgår att domstolen bedömt att en bygglovsansökan för 

uppförande av komplementbyggnad (gäststuga) med två rum och en wc/dusch 

som saknar kök är att betrakta som en bostad uppförs. Domstolen skriver att 

komplementbyggnaden förvisso kommer att sakna ett eget kök men ett sådant 

finns tillgängligt i den huvudbyggnad som finns i omedelbar anslutning till 

byggnaden, varför detta inte kan tillmätas någon avgörande betydelse i 

sammanhanget. 

Av Mark- och miljödomstolens avgörande daterat den 1 februari 2021 med mål 

nr P 13386-19 framgår att domstolen bedömt att det krävs bygglov för ändrad 

användning av fristående garage med 43 m2 byggnadsarea till självständigt 

bostadshus. Det framgår vidare av avgörandet att domstolen har beaktats att en 

självständig bostadsbyggnad har en större omgivningspåverkan än en 

komplementbyggnad, och ett ställningstagande till det ändamålsenliga i att en 

ny bostad prövas mot samhällskraven. 

Bedömning 

Aktuell ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad användning av fristående 

garage med byggnadsarea om ca 49 m2 till gästhus. Byggnaden saknar kök. Av 

rättspraxis framgår emellertid att  detta inte kan tillmätas någon betydelse när 

det i omedelbar anslutning finns ett tillgängligt kök i huvudbyggnad. Aktuell 

ändring bedöms således få lika omgivningspåverkan som när en bostad 

uppförs. Mot bakgrund av rättspraxis samt att åtgärden avser byggnad inom 

strandskyddsområde bedöms åtgärden utgöra en sådan väsentligt ändrad 

användning som kräver bygglov. 

 

Samordning i enlighet med 2 kap. 11 § PBL har skett med Miljö- och 

livsmedelsavdelningen som hanterar ansökan om strandskyddsdispens i 

NAT.2020.675 varvid det framkommit att det bedöms möjligt att ge 

strandskydddispens för åtgärden.  

 

Vid den avvägning som ska göras av allmänna och enskilda intressen enligt 2 

kap. 1 § PBL har i utredningen i ärendet inte framkommit övriga allmänna eller 

enskilda intressen som väger tyngre än sökandes enskilda intresse av åtgärden. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § 

PBL.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår bygglovsavdelningen att Bygg- och 

miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för ändrad använding av garage till 

gästhus. 
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Upplysningar 
Startbesked i efterhand och slutbesked hanteras separat.  

Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Tillskapande av gästtuga i lantlig miljö innebär att fler familjer får möjlighet att 

växa upp på landet. Gäststuga kan även möjliggöra generationsboende så att 

barn får möjlighet att bo nära mor-och farföräldrar vilket är positivt för barnen. 

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

aktuellt förslag till beslut är för barnets bästa. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 

 

Bilagor 

1 Ansökan som inkom 2020-04-08 

2 Fullmakt som inkom 2020-04-08 

3 Situationsplan som inkom 2020-04-08 

4 Plan- fasad- och sektionsritning som inkom 2020-04-08 

5 Yttrande från ägare till fastigheten Lennartsnäs 2:9  som inkom 2020-06-23 

6 Mailkorrespondens med miljöinspektör om strandskyddsdispens och 

avlopp som inkom 2021-02-03 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägare 

 Ägare till Lennartsnäs 2:9 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Ägare till Lennartsnäs 2:5 
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Från: Hans Åberg
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygglov 2020.130
Datum: den 23 juni 2020 11:44:48

Hej – vi är något sena med kommentar kring detta ärende. Vi har inget att invända mot att
garaget ändrar ändamål till gästhus. Men viktigt att avlopp och dagvattenlösningar görs hållbara.
Dagvattnet från byggnaden är nygrävt genom väg (som är på vår mark) och mynnar ut i vår
beteshage genom öppet rör vilket vi inte tycker är en bra lösning. Det bör göras en stenkista och
den bör placeras inom sökandes egna fastighet.
 
Mvh/Hans
 
Hans Åberg
 
mob: +46708482101
mail: hans.aberg@lennartsnas.se
 
FörvaltningsAB Lennartsnäs
c/o Caroline af Ugglas/Hans Åberg
Docksta 1, Lennartsnäs
196 93 Kungsängen
www.lennartsnäs.se
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Hany Touman

Från: Anna Davidson
Skickat: den 3 februari 2021 10:53
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Lennartsnäs 2:4

Okej, jag återkommer. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Anna Davidson 
Miljöinspektör 
  
Miljö- och livsmedelsavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 69222 
Anna.Davidson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 3 februari 2021 10 51 
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Lennartsnäs 2 4 
 
Okej bra då vet jag – skicka gärna kopia på beslutet när beviljat. Jag hinner dessvärre inte ta upp det till nästa nämnd men har för mig att vi har delegation i denna typ av ärende men ska kolla en gång till just in case. Tror därför att det blir ett 
delegationsbeslut när han presenterat en godtagbar avloppslösning. Vi hörs. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se>  
Skickat: den 3 februari 2021 10 47 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Lennartsnäs 2 4 
 
Hej, 
Ingen fara, får också så mycket mejl just nu. Det blir förslag på att dispens medges för ett gästhus, eftersom det används som det nu. Har också gjort en tomtplatsavgränsning som han har godkänt. Tillsynen på hans avlopp är jag inte riktigt klar med 
men ska skicka ett förbud på det. Det bästa vore om han gör ett nytt avlopp på sin egen mark eftersom det ligger på grannfastigheten nu (och hon vill inte ha det där). 
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Med vänlig hälsning 
  
Anna Davidson 
Miljöinspektör 
  
Miljö- och livsmedelsavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 69222 
Anna.Davidson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 3 februari 2021 10 37 
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Lennartsnäs 2 4 
 
Hej Anna,  
 
Okej toppen, sorry för att jag inte svarat – haft en del att göra. 
Tack för info. Jag kunde inte öppna tjänsteskrivelsen sist jag försökte – blir det ett negativt förslag till dispens som ni vart inne på tidigare? 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se>  
Skickat: den 3 februari 2021 10 35 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Lennartsnäs 2 4 
 
Hej Hany, 
Jag mejlade ju dig förut om strandskyddsdispens på Lennartsnäs 2 4. Jag hittade nu att jag redan frågat dig om det förra året, jag råkade glömma det…  så du behöver inte svara igen. 
(Jag planerar att ta strandskyddsdispensen i nästa bmn) 
 
Med vänlig hälsning 
  
Anna Davidson 
Miljöinspektör 
  
Miljö- och livsmedelsavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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08-581 69222 
Anna.Davidson@upplands-bro.se 
www.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 

2021-02-05 BMN 21/0003  

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.2020.453, Tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som 
längst t.o.m. 2029-12-31, VIBY 19:78, 
Kraftvägen 52 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) med stöd av 9 kap. 33 § plan- 
och bygglagen (PBL). 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 
57 
Tidsbegränsat bygglov exkl. startbesked:  30 845 kr 
Kommunicering:   1 904 kr  
Summa:   32 749 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40-45 §§ Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande inkom den 30 november 2020 med en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov som längst t.o.m. 2029-12-31 för nybyggnad av padelhall (isolerad 
tälthall). Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller 
förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL och föreslår 
därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat lov. 



                       glov för nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31, VIBY 19:78, Kraftvägen 52 : BYGG.2020.453, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31, VIBY 19:78, Kraftvägen 52

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 
 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-11-30 

 Anmälan av ny kontrollansvarig som inkom 2021-01-14 

 Brev som inkom 2021-01-13 

 Bilagor till brev: Sammanträdesprotokoll Burlöv, Lomma, Karlstad 
som inkom 2021-01-13 

 Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2021-01-13 

 Sektionsritning som inkom 2021-01-13 

 Planritning som inkom 2021-01-13 

 Fasadritningar som inkom 2021-01-13 

 Yttrande från sökande inkom 2021-02-09 

 Yttrande inkom 2021-02-10 

 Komplettering samt förtydligande till ansökan inkom 2021-02-19 

 Plan med omklädningsrum inkom 2021-02-19 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 30 november 2020 med en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov som längst t.o.m. 2029-12-31 för nybyggnad av padelhall (isolerad 
tälthall). På platsen finns idag en industribyggnad som avses rivas för att göra 
plats åt tilltänkt byggnad. 
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Urklipp karta där aktuell fastighet är markerad i blått 

 

Urklipp situationsplan på nybyggnadskarta 
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Urklipp fasadritning gavlar 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 7206 från 1977. Enligt detaljplanen får 
byggnad för industriändamål uppföras. Byggnaden får uppta högst 50 % 
byggnadsarea av fastighetens area med största byggnadshöjd 9,0 meter. 
Punktprickad mark får inte bebyggas. BS 39 § tillämpas som bestämmelse i 
planen. 

Vatten och avlopp 
Av ansökningshandlingar framgår att byggnaden avses anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp. 

Dagvatten 

Av ansökningshandlingar framgår att byggnaden avses anslutas till kommunalt 
dagvatten. 

Parkering 

Parkeringsplatser för besökande har redovisats på kvartersmark. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden avviker från detaljplanen varför bygglovsavdelningen under tiden 29 
januari 2021 t.o.m. 12 februari 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 
25 § PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till 
fastigheterna Viby 19:74, Viby 19:18, Viby 19:77, Viby 19:81, Viby 19:87, 
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Brunna 5:1 har ansetts berörda. Eventuella yttranden kommer att presenteras 
för Bygg- och miljönämnden inför nämndsammanträdet den 25 februari 2021. 
 
Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 
den 25 februari 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras 
för politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Utformning och skäl till beslut 

Vad säger lagen? 
Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett permanent bygglov ska kunna 
ges framgår av 9 kap. 30 § PBL. Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för 
att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges framgår av 9 kap. 33 § PBL. Av 
avsnittet i lagen framgår att en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 9:30 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 
 
Vad säger rättspraxis? 
En grundläggande förutsättning enligt rättspraxis för att tidsbegränsat bygglov 
ska kunna ges är att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Detta innebär 
att den sökande behöver visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras 
genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet 
vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en 
tillfällig lösning. I sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk 
lösning på hur behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, 
exempelvis att behovet ska tillgodoses på en annan plats. 
Bedömning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2029-12-31 för 
padelhall (isolerad tälthall). Byggnaden bedöms inte uppfylla utformningskrav 
i 8 kap. 1 § PBL. Utformning och placering av byggnaden bedöms vidare 
olämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan och är därmed oförenligt med 
2 kap. 6 § 1p PBL. 
 
Förslaget strider vidare mot detaljplanen i det att det inte är fråga om byggnad 
för industriändamål, att högst tillåtna byggnadsarea överskrids (ca 1 829 m2 
istället för högst tillåtna 1 737 m2  (projektion med bredd om ca 0,72 m på 
omsesidor i snedställd yttervägg har bedömts utgöra mätvärd utkragande del), 
att del av byggnad placeras på punktprickad mark som inte får bebyggas, att 
byggnad placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter - särskilda skäl för 
tillämpning av undantag i BS 39 § bedöms saknas (ca 0,72 m på omsesidor i 
snedställd yttervägg har bedömts utgöra mätvärd utkragande del från vilket 
mätning utförts). Avvikelsen bedöms inte utgöra en liten avvikelse förenlig 
med detaljplanens syfte. Förutsättningarna för permanent bygglov är således 
inte uppfyllda. Därmed är den första förutsättningen för ett tidsbegränsat 
bygglov uppfyllt.  
 
Efter genomgång av ansökan dras dock slutsats att det inte har framkommit att 
det finns ett tillfälligt behov av åtgärden. Förutsättningarna för tidsbegränsat 
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bygglov enligt lag och rättspraxis bedöms därför inte uppfyllda. 
Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår 
ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall (isolerad 
tälthall) med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL).  

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).  
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 2020-11-30 
2. Anmälan av ny kontrollansvarig som inkom 2021-01-14 
3. Brev som inkom 2021-01-13 
4. Bilagor till brev: Sammanträdesprotokoll Burlöv, Lomma, Karlstad som 

inkom 2021-01-13 
5. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2021-01-13 
6. Sektionsritning som inkom 2021-01-13 
7. Planritning som inkom 2021-01-13 
8. Fasadritningar som inkom 2021-01-13 
9. Yttrande från sökande inkom 2021-02-09 
10. Yttrande inkom 2021-02-10 
11. Komplettering samt förtydligande till ansökan inkom 2021-02-19 
12. Plan med omklädningsrum inkom 2021-02-19 
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 
 Sökande  
 Fastighetsägaren 
 Eventuellt annan part med erinran i samband med grannehörande 
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1

Hany Touman

Från: Henrik Nilsson <henrik@jhbfastighet se>
Skickat: den 14 januari 2021 15:35
Till: Hany Touman
Ämne: Kontrollansvarig 

Hej Hany,   
 
Kontrollansvarig blir enligt nedan,  
 
Sven Olbers 
Cert.organ är RISE, cert.nr SC0429-11. Gäller tom 2021-05-10. 
 
Med vänlig hälsning, 
Henrik Nilsson  
+46 707957430 
http //www.jhbfastighet.se 
Storgatan 4, 41124 Göteborg  
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Komplettering i ärende BYGG.2020.453  

 

Diarienummer: BYGG.2020.453 
Ärendet avser: Tidsbegränsat bygglov för uppställning av tälthall 
Adress:  Kraftvägen 52 
Fastighet:  Viby 19:78 
Sökande:  H Byggresurs i Väst AB 
 

I och med att detaljplanen inte medger ett permanent bygglov för en idrottshall i dagsläget 

ansöker vi om ett tidsbegränsat bygglov om 10 år. Idag medger detaljplanen byggnader för 

industriändamål.  

 

Det finns utrymme i PBL att medge tillfälligt bygglov även om det står i strid med gällande 

detaljplan. En förutsättning är att åtgärden i vart fall uppfyller några förutsättningar för 

beviljande. Dock behöver inte alla förutsättningar vara uppfyllda och det går att göra 

undantag från ändamålet som föreskrivs enligt gällande plan. På nu aktuell tomt torde inte 

vår byggnad sticka ut i omgivningen. Den fyller ett syfte för alla som arbetar och bor i 

närheten då padel är en snabbt växande sport som fler och fler vill ägna sig åt. För att 

tillgodose behovet av padelbanor kommer det att vara svårt att invänta detaljplanändringar 

på andra fastigheter där också en sådan hall kan passa in i övrig bebyggelse. Det finns inte 

vad vi upplever någon annan lämplig tomt i dagsläget i närområdet varför ett tillfälligt 

bygglov där gällande plan frångås blir en bra kompromiss för att få till en verksamhet som vi 

upplever efterfrågas.  

 

Gällande detaljplanen är den från 1977 och således relativt gammal. Det behov av 

industrimark som förelåg när den fastställdes är sannolikt förändrat idag. Detaljplanens syfte 

bör därför betraktas i ljuset av historien och bedömning att frångå den torde vara mindre 

kontroversiellt än vid nyare detaljplaner. Med anledning härav bör inte betraktelsen att 

avvikelsen omöjliggör ett tillfälligt bygglov föranledas. Istället kan stadsbyggnadskontoret 

samt förvaltningen se det som en chans att komplettera industriområdet med möjlighet till 

rekreation vilket i sig bör kunna ses som förenligt med syftet för markanvändningen i 

närområdet. 



       padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31, VIBY 19:78, Kraftvägen 52 - BMN 21/0003-4 BYGG.2020.453, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31, VIBY 19:78, Kraftvägen 52 : Brev

  BYGG.2020.453 

 

Som tidigare nämnt finns också en poäng i att anlägga hallen i ett industriområde. En 

padelhall behöver vara hög och konstruktionen är av sådan karaktär att den okulärt framstår 

som en industribyggnad. För att uppfylla allmänhetens behov och intresse av en sådan hall 

torde det vara mer lämpligt att lägga den i industrimiljö där omgivningen påminner om 

hallen än någon annanstans. Det är också goda kommunikationsmöjligheter på platsen och 

enkelt att ta sig dit för såväl bilburna som andra.  

 

Vidare är närliggande mark under pågående detaljplaneändring. Arbetet kring Viby 19:3 visar 

på en idag delvis annan syn på området då ett stort antal bostäder planeras. Det är 

uppenbart att dock delar av området även framgent kommer att ha en industriell karaktär 

men mötet och övergången mellan industri och bostadsområde kan gynnas av vår hall vilken 

blir av industrikaraktär till sitt utseende men till förmån för de boende genom sitt syfte.  

 

Stöd för åtgärden finns i lag, 9 Kap. 33 § PBL.  Andra kommuner har givit bygglov i liknande 

ärenden. Exempelvis Karlstad kommun har beviljat ett tillfälligt bygglov för en liknande hall1 

på mark som är avsedd för industri och handel. I Lomma valde man att medge permanent 

bygglov för byggnaden men tillfälligt lov 10 år att använda den som padelhall2. Även i Täby 

har man valt att medge tillfälligt bygglov för padelhall. I Burlöv tillät man tidsbegränsat 

bygglov för padel i 10 år i en industribyggnad som ännu var under uppförande. Detaljplanen 

medgav industri, kontor och lager3.  

 

Avvikelser förutom ändamålet är byggnadsarea vilket överstiger med ett tiotal kvadratmeter 

samt att byggnaden delvis står på prickad mark. Vad gäller avvikelsen i area hoppas vi att 

nämnden kan bedöma det som en mindre avvikelse.  

 

Gällande den prickade marken har grannfastigheten tidigare tillåtits bygga på sin. Vi anser 

därför att det finns möjlighet att medge oss tillfälligt bygglov på samma grund.    

 

 
1 Bilaga 1 
2 Bilaga 2 
3 Bilaga 3 
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Som vi tidigare varit inne på ansöker vi om ett tillfälligt bygglov då padelsporten fort växer 

och det finns ett sug efter möjlighet att spela. Vi vet ingen bättre fastighet i kommunen i dag 

och det tar tid att få fram en ny detaljplan. Vi önskar därför få detta tillfälliga bygglov beviljat 

så att vi kan komma igång med verksamheten.  

 

Därefter vill vi i lugn och ro se över möjligheterna att antingen ansöka om att förändra 

detaljplanen för nuvarande fastighet eller i samråd med kommunen titta på alternativa 

placeringar från det att bygglovet upphör att gälla. Det är också en fördel med nu föreslagen 

konstruktion att vi enkelt kan flytta den om så behövs om 10 år.  

 

 

Inom samma industriområde finns en padelhall som i regel är fullbokad vilket visar på att 

tillgängligheten för lediga padeltider inte möter efterfrågan. Nämnda padelhall är uppförd i 

ett tidigare coophus och är således inte avsedd för idrottsändamål. Padelhallen har idag ett 

rivningskontrakt vilket vid rivning kommer att göra det än mer angeläget med en ny 

padelhall. I och med att bedömning tidigare gjorts att samma verksamhet kan tillåtas i den 

fastigheten finns även härav skäl att för ett beviljande. 

 

Mot bakgrund av det faktum att många kommuner i Sverige nu medger tillfälliga bygglov på 

industrimark för just padelhallar visar att det både är lämpligt och brukligt att göra så. Vi 

valde tre exempel men det finns gott om fler. En anledning kan nog vara att padelsporten 

växer lavinartat och det finns brist på lämplig mark samt att hallarna till sin utformning 

snarast smälter in i industrimiljö. Då hallen är en tom konstruktion kan den antingen enkelt 

plockas ned eller göras om till industribyggnad efter tillståndet upphör. Vi kommer givetvis 

ha en dialog framgent med kommunen kring detta.  

 

Vi hoppas att en padelhall kommer att uppskattas av såväl kommuninvånarna som de som 

arbetar i närområdet som enkelt kommer att kunna ägna sig åt friskvård. Med bakgrund i 

det här hoppas vi på ett beviljande av vår ansökan.   
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Från: Henrik Nilsson <henrik@jhbfastighet.se>  
Skickat: den 9 februari 2021 11:45 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Kommunicering av tjänsteskrivelse med negativt förslag till beslut med sökande 
BYGG.2020.453 
 
Hej Hany,  
 
På platsen finns idag en industribyggnad som avses rivas för att göra plats åt tilltänkt byggnad. 

Rättelse, det står idag en oisolerad tälthall på den asfalterade tomten. Tältet tillhör nuvarande 
hyresgäst som tar med det när de flyttar i april.. 

Med vänlig hälsning, 
Henrik Nilsson 
+46 707957430 
http://www.jhbfastighet.se 
Storgatan 4, 411 24  Göteborg 

 

5 feb. 2021 kl. 09:47 skrev Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>: 
 
Hej,   
 
Översänder tjänsteskrivelse med negativt förslag till beslut som skickats till Bygg- och miljönämnden. 
Ärendet kommer hanteras under Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 februari 2021. Ni 
får nu möjlighet att inkomma med synpunkter på tjänsteskrivelsen. Inkomna synpunkter kommer att 
visas upp för politikerna i Bygg- och miljönämnden innan beslut fattas. Ni behöver inkomna med 
eventuella synpunkter senast 2021-02-19. 
 
 
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.2020.453 
Mottagare: VIBY 19:78[derik@npaplast.se];H Byggresurs i Väst AB[henrik@jhbfastighet.se];Derik 
Lidbeck[derik@npaplats.se]; 
 
<TjansteskrivelseBygglov_471794.docx> 
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• Efter samråd med delar av den politiska representationen vill vi nu i stället för 10 år 

ansöka om ett tidsbegränsat bygglov för en tid om 5 år. Anledningen till det tillfälliga 

bygglovet är som tidigare anförts att nuvarande detaljplan inte medger permanent 

bygglov samt att det i närområdet saknas lämplig annan lokalisering för padelhall i 

dagsläget.   

• Vi vill ha en dialog med kommunen för att utreda möjligheten till detaljplanändring 

alternativt upprättande av paddelhall på annan lämplig fastighet. Genom det 

tillfälliga bygglovet möjliggörs att sondera för behovet samt intresset för sporten i 

området. 

• Vidare påminner tälthallen till utseende och funktion om befintlig byggnad. Den är 

också enkel och relativt billig att montera ned och flytta till annan plats om detaljplan 

medger ändamålet på närliggande fastigheten i framtiden. Det kan också nämnas att 

fastighetsägaren har försökt att avyttra eller hyra ut fastigheten till industriändamål 

men inte haft framgång. Vi tror att en etablering likt vår ökar intresset för 

industrietableringar i närområdet då det erbjuder en bättre arbetsmiljö för de som 

jobbar i närområdet när de ges möjlighet till friskvård.  

• På fastigheten kommer det att finnas parkering för 9 bilar. Ett avtal med 

grannfastigheten, vilken har samma ägare, finns ytterligare 16 parkeringsplatser 

mellan kl 16.00 och 23.00 på vardagar och 06.00 till 23.00 på helger.  

Det finns därav tillräckligt med parkeringsplatser.  

• Relevant lagstiftning är PBL kap 9 §33. Paragrafen är tillämplig då en padelhall 

uppfyller några men inte alla krav enligt kap 9 §30-32a.  

• En padelhall tillgodoser ett allmänt intresse och möjlighet till rekreation och friskvård 

är förenligt med viljan att erbjuda en god arbetsmiljö för de arbetande i 

omkringliggande industriområde.  

• Vi kommer inte göra några markförändringar då hallen monteras på den asfalterade 

ytan. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

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

2021-02-05     

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2020.382, Bygglov för uppförande av 
lagerbyggnad samt frivilligt marklov för 
bullervall, BRUNNA 4:668, Massavägen 2 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för uppförande 

av lagerbyggnad med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).  
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att markuppfyllnad inte är förenlig 

med PBL. 
3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 

57 
Bygglov, startbesked, slutbesked:  64 355 kr 
Kommunicering:   5 712 kr 
Kungörelse:   279 kr  
Summa:   70 346 kr 

______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40-45 §§ Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande inkom den 26 oktober 2020 med en ansökan om bygglov för 
uppförande av lagerbyggnad i en våning med byggnadsarea om ca 970 m2 samt 
markuppfyllnad på fastighet med beteckning Brunna 4:688, även kallad Brunna 
Gård. Fastigheten såldes under hösten 2020 och ansökan är initierad av den nya 
fastighetsägaren. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Bygglovsavdelningen bedömer att ansökan i den del 
som avser uppförande av lagerbyggnad uppfyller förutsättningarna för bygglov 
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i 9 kap. 31 § PBL och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov för åtgärden. Bygglovsavdelningen bedömer vidare att ansökan i den 
del som avser frivilligt marklov för markuppfyllnad inte är förenlig med PBL 
och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden beslutar att markuppfyllnad 
inte är förenlig med PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 2020-10-26 
 Begäran om beslut på befintligt förslag som inkom 2021-01-26 
 Verksamhetsbeskrivning som in kom 2020-12-11 
 Komplettering av verksamhetsbeskrivning som inkom 2021-01-29 resp. 

2021-02-02 
 Tjänsteanteckning telefonsamtal om bakgrund daterad 2021-01-29 
 Situationsplan som inkom 2020-10-26 
 Markplaneringsritning som inkom 2020-10-26 
 Plan- och sektionsritning som inkom 2020-10-26 
 Fasadritningar 2 st som inkom 2020-10-26 
 Yttrande från VA-ingenjör om närmaste brandpost och dagvatten 2021-

02-01 
 Karta med närmaste brandpost som inkom 2021-02-01 
 Yttrande från försvaret som inkom 2020-12-07 
 Yttrande från Översiktsplanerare som inkom 2020-12-04 
 Generellt svar från Länsstyrelsen om 12:4 förordnande som inkom 

2018-08-15 
 Bemötande av grannyttrande inkom 2021-02-18 

Ärendet 
Sökande inkom den 26 oktober 2020 med en ansökan om bygglov för 
uppförande av lagerbyggnad i en våning med byggnadsarea om ca 970 m2 samt 
markuppfyllnad på fastighet med beteckning Brunna 4:688, även kallad Brunna 
Gård. Fastigheten såldes under hösten 2020 och ansökan är initierad av den nya 
fastighetsägaren. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Av inlämnad verksamhetsbeskrivning framgår att 
lagerbyggnaden avses användas för förvaring av maskiner för jordbruk och 
anläggning samt verktyg och redskap. Inga anställda kommer att arbeta eller 
vistas mer än tillfälligt i byggnaden. Vid telefonsamtal med sökande har 
framkommit att sökande idag inte har någon verksamhet på fastigheten eller på 
intilliggande fastigheter utan bedriver verksamhet i Enköping som består av 
dels uthyrning av lokaler, dels jordbruksverksamhet. Bostadshuset på 
fastigheten hyrs ut till hyresgäster. Sökande har nu ett behov av att uppföra en 
lagerbyggnad dels för förvaring av material och möbler kopplat till 
verksamheten med uthyrning av lokaler, dels jordbruksredskap kopplat till 
jordbruksverksamheten i Enköping. Vidare är tanken att boende på fastigheten 
ska kunna nyttja byggnaden för förvaring. Vallen är tänkt att skapa en naturlig 
skärm mellan industriområdet och den äldre lantliga delen av Brunna. 
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Förutsättningar 

Fastigheten har en storlek om 16 567 m2 och är idag bebyggd med ett 
bostadshus, två stallbyggnader, samt paddock och hagar. Fastigheten angränsar 
i nordväst och sydväst till Brunna industriområde med detaljplan nr 7206 från 
1977. På närmast intilliggande fastighet i norr med beteckning Brunna 4:875, 
Massavägen 6, finns idag en äldre byggnad för vilket det 1982 beviljades 
bygglov för lager- och verkstad. Norr om Massavägen på fastighet med 
beteckning Viby 19:17 finns en äldre lada som enligt kommunens flygfoto 
funnits på platsen åtminstone sedan 1958. 
 

 
Flygfoto som visar Brunna Gård med intilliggande byggnader år 1958 
 

 
Flygfoto som visar Brunna Gård med intilliggande byggnader år 2018 



                   GG.2020.382, Bygglov för uppförande av lagerbyggnad samt frivilligt marklov för bullervall, BRUNNA 4:668, Massavägen 2 : BYGG.2020.382, Bygglov för uppförande av lagerbyggnad samt frivilligt marklov för bullervall, BRUNNA 4:668, Massavägen 2

 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (8)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 
 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
men inom tätortsavgränsningen Kungsängen enligt översiktsplan för Upplands-
Bro kommun, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 
2011. 

Fastigheten ligger inom totalförsvarets influens- och samrådsområde 
(skottbullerpåverkan och andra hälso- och säkerhetsaspekter). 

Fastigheten ligger inom förordnandeområde enligt 12 kap. 4 § ÄPBL som 
fortfarande gäller enligt 11 kap. 12 § PBL.  

Åtgärden planeras inom 250 meter från Svenska Kraftnäts stamnätsledningar. 

Vatten och avlopp 

Av ansökningshandlingar framgår att byggnaden avses anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp. 

Dagvatten 

Sökande har i skrivelse som inkom den 26 januari 2021 angett att avsikten är 
att  utföra LOD som dimensioneras för ett 10-minuters 10-årsregn där 
omgivande mark ska påverkas likt befintlig mark idag. Tekniska handlingar 
redovisas vid tekniskt samråd. 

Parkering 

Parkeringsyta har redovisats i ansökan. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan samt inte 
är reglerad i områdesbestämmelser varför bygglovsavdelningen under tiden 2 
februari 2021 t.o.m. 16 februari 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 
25 § PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till 
fastigheterna Viby 19:17, Viby 19:18, Viby 19:62, Viby 19:73, Viby 19:66, 
Viby 19:51, Viby 19:52, Brunna 4:873, Brunna 4:875, Viby 19:65, de boende i 
bostadshus på den aktuella fastigheten Brunna 4:668, Svenska Kraftnät 
(registrator@svk.se) har ansetts berörda. Eventuella yttranden kommer att 
presenteras för Bygg- och miljönämnden inför nämndsammanträdet den 25 
februari 2021. 
 
Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 
den 25 februari 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras 
för politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

--- 

Ärendet har remitterats till Försvarsmakten. Av yttrande som inkom den 7 
december 2020 framgår att Försvarsmakten inte har några synpunkter i 
rubricerat ärende. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 12. 
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Ärendet har remitterats till enheten för översiktlig planering. Av yttrande som 
in kom den 4 december 2020 framgår: 

"Grundprincipen är som ni själva säger att detaljplan krävs för nybyggnation 
innanför tätortsgränsen. Ibland kan man dock göra undantag. Vi har diskuterat 
ärendet i ÖS-gruppen, och tycker inte det finns något självklart svar i det här 
fallet. Vi fick ett ärende på remiss 2016 (BYGG.2016.581) om en närliggande 
fastighet där vi tyckte det var okej med förhandsbesked utanför detaljplan, trots 
att det var innanför tätortsgränsen". För yttrandet i sin helhet, se bilaga 13. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter för bygglov 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om denna inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning samt uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och vissa av 
bestämmelserna i 8 kap. samma lag. 

Detaljplanekravet återfinns i 4 kap. 2 § PBL. Av första stycket punkt 3 i 
bestämmelsen framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett 
markområdes lämplighet för ett nytt byggnadsverk om det kräver bygglov och 
dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan på området för bebyggande. Av andra stycket framgår att det 
trots detta inte krävs detaljplan om prövningen kan ske i samband med 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 
byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 
vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 
Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  
proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 
nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 
motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  
 

Rättsliga utgångspunkter/Förarbeten/Rättspraxis avseende markuppfyllnad 
Av 9 kap. 11 § PBL framgår att det krävs marklov för schaktning eller fyllning 
som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt 
eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i 
detaljplanen. 
 
Av 9 kap. 14 § PBL framgår att om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark 
inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta 
åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad 
som om åtgärden krävde lov.  

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 anges på s. 102, 
under rubriken "Områden inom och i anslutning till Kungsängens övnings- och 
skjutfält": I Upplands-Bro kommun, norr om Brunna i Kungsängen ligger 
Livgardet, ett av Försvarets förband. Verksamheten består av ett kasernområde 
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närmast Brunna samt ett övnings- och skjutfält som sträcker sig över en stor 
del av kommunens nordöstra del. 
 
Bedömning avseende uppförande av lagerbyggnad 
Byggnadsverket bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
föranleder detaljplanekrav. Markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
bedöms därför kunna prövas i ärendet om bygglov.  
Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 
Totalförsvaret har framfört att de inte motsatt sig förslaget vilket medför att 
åtgärden inte motverkar totalförsvarets intressen samt att beslutet inte behöver 
skickas till Länsstyrelsen för prövning i enlighet med generellt svar från 
Länsstyrelsen daterat den 15 augusti 2018. 
Då fastigheten är relativt oexploaterad bedöms enskilda intresse att bebygga 
fastigheten starkt. Det har under handläggningen av ärendet inte framkommit 
några motstående intressen som väger tyngre än sökandes intresse att bebygga 
fastigheten.  
Byggnaden bedöms lämpligt utformad och placerad på den avsedda marken 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan. 
Byggnaden bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för intilliggande 
bostäder i form av t.ex. bullerstörning. Den begränsade trafik lagerbyggnaden 
genererar bedöms inte innebära betydande olägenhet för omgivningen. 
Byggnaden bedöms vara väl utformad och bidra till en god färg, form och 
materialverkan. 
Tomten uppfyller krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen in- och utfart och 
framkomlighet för utryckningsfordon. 
Brandvattenförsörjning tillgodoses genom brandpost placerad med avstånd 
mindre än 75 meter från tilltänkt byggnad. 
Till skillnad från vad sökande angett ska LOD dimensioneras för 20-årsregn 
med varaktighet 10 minuter enligt remissvar från VA-ingenjör. Detta kommer 
att bevakas under tekniskt samråd och startbesked. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 
 
Bedömning avseende anordnande av bullervall och dess förenlighet med PBL 
Sökande har ansökt om marklov trots att det inte krävs enligt 9 kap. 11 och 13 
§§ PBL.  
Ansökan avser markuppfyllnad med längd om ca 65 meter utmed 
fastighetsgräns mot Symmetrivägen till +30 meter.  
Intilliggande allmän plats gata utmed sträckan har enligt nybyggnadskarta 
höjder i intervall +25,8 m till + 28,1m. 
Åtgärden bedöms olämplig och medföra negativa konsekvenser för stads- och 
landskapsbilden och naturvärdena på platsen. 
Sökanden har inte anfört något starkt enskilt intresse för åtgärden annat än att 
skapa en naturlig skärm mellan industriområdet och den äldre lantliga delen av 
Brunna.  
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Bygglovsavdelningen bedömer att sökandens enskilda intresse är svagt i 
förhållande till de allmänna intressen (stads- och landskapsbilden och 
naturvärdena på platsen) som finns mot att åtgärden vidtas. Intresset av att 
bevara områdets karaktär bedöms väga tyngre än sökandens intresse av 
markuppfyllnad.  
Åtgärden bedöms därför inte förenlig med PBL. Bygglovsavdelningen 
förseslår därför att Bygg- och miljönämnden beslutar att markuppfyllnad inte 
är förenlig med PBL. 

Barnperspektiv 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuella 
förslag till beslut är för barnets bästa. 
  

Upplysningar 
Att markuppfyllnad inte är förenlig med PBL innebär att åtgärden inte kan 
genomföras trots att den inte är tillståndspliktig. 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och 
startbesked lämnats. 
Bergvärme kräver tillstånd från Miljö- och livsmedelsavdelningen. 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ylva Malm 

 

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 2020-10-26 
2. Begäran om beslut på befintligt förslag som inkom 2021-01-26 
3. Verksamhetsbeskrivning som in kom 2020-12-11 
4. Mailkorrespondens om verksamhetsbeskrivning daterad 2021-01-29 
5. Tjänsteanteckning telefonsamtal om bakgrund daterad 2021-01-29 
6. Situationsplan som inkom 2020-10-26 
7. Markplaneringsritning som inkom 2020-10-26 
8. Plan- och sektionsritning som inkom 2020-10-26 
9. Fasadritningar 2 st som inkom 2020-10-26 
10. Yttrande från VA-ingenjör om närmaste brandpost och dagvatten 2021-02-

01 
11. Karta med närmaste brandpost som inkom 2021-02-01 
12. Yttrande från försvaret som inkom 2020-12-07 
13. Yttrande från Översiktsplanerare som inkom 2020-12-04 
14. Generellt svar från Länsstyrelsen om 12:4 förordnande som inkom 2018-

08-15 
15. Bemötande av grannyttrande inkom 2021-02-18 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

• Sökande 
• Fastighetsägare (Brunna 4:668) 
• Eventuellt annan part med erinran i samband med grannehörande 

 
Kungörelse 

• Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 
beslutet ska kunna vinna laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelse 

• Ägarna till fastigheterna Viby 19:17, Viby 19:18, Viby 19:62, Viby 19:73, 
Viby 19:66, Viby 19:51, Viby 19:52, Brunna 4:873, Brunna 4:875, Viby 
19:65, de boende i bostadshus på den aktuella fastigheten Brunna 4:668, 
Svenska Kraftnät (registrator@svk.se)  
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Hany Touman

Från: Mikael Olsson <mikael olsson@stofar se>
Skickat: den 26 januari 2021 09:50
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG 2020 382

Då inga handlingar behöver omarbetas vill vi att nämnden fattar beslut på befintligt förslag. 
Vi planerar utföra LOD som dimensioneras för ett 10-minuters 10-årsregn där omgivande mark ska påverkas likt befintlig mark idag. Tekniska handlingar redovisas vid tekniskt samråd. 
Avseende BBR 5 7 så finns brandpost inom 150 meter samt att tillfartsvägar, portar och dörrar är dimensionerade för att räddningstjänsten ska kunna möjliggöra insats. Brandskyddsdokumentation redovisas vid tekniskt samråd. 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från  Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Skickat  den 18 januari 2021 13 54 
Till  Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se> 
Kopia  thomas.garde@thogarbyggkonsult.se 
Ämne  Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar 
BYGG.2020.382 
 
Hej Mikael, 
 
Tack för svar. 
Kan dock inte utläsa hur ni vill att vi ska göra i ert svar. Vänligen återkom med besked om ni önskar beslut av nämnden på befintligt förslag eller om ni vill omarbeta förslaget Ärendet är för övrigt inte komplett och ni behöver komplettera enligt 
tidigare begäran. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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! 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från  Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se> 
Skickat  den 18 januari 2021 10 02 
Till  Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia  thomas.garde@thogarbyggkonsult.se 
Ämne  Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar 
BYGG.2020.382 
 
Planen i dess nuvarande form som den är presenterad gör det möjligt att svara upp på efterfrågade kompletteringar och behöver inte revideras. 
Vi har i utformningen av den befintliga markplanen omsorgsfullt planerat och tagit höjd för att dagvatten kan hanteras lokalt samt att räddnings- och utrymningsvägar tillgodoses. 
Mera detaljutföranden såsom branskyddsdokumentation, VA-ritningar etc kan presenteras vid tekniskt samråd. 
I vår verksamhet har vi hyresgäster som måste förvara möbler, maskiner, utrustning och annat som inte kan eller är lämpligt att förvara utomhus. 
Om dessa saker förvaras öppet och synligt riskeras att egendom förstörs eller stjäls. Det ökar även risken för att det skulle upplevas som en olägenhet för de som bor och vistas i området. Detta vill vi undvika genom att uppföra en snygg förvaring som 
samstämmer med miljön och platsen. 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från  Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat  den 8 januari 2021 10 23 
Till  Tony Olsson Fastighets AB <mikael.olsson@stofar.se>; Thomas Gärde <thomas.garde@thogarbyggkonsult.se> 
Ämne  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar 
BYGG.2020.382 
 
Hej, 
 
Har gått igenom er komplettering samt inkomna yttranden. 
Har kommit fram till att ärendet kan prövas genom bygglovsansökan (tidigare ställningstagande om detaljplanekrav utgår därmed). 
Ärendet kommer hanteras av politikerna i Bygg- och miljönämnden. 
Bygglovsavdelningen bedömer att det ev. går att tillstyrka ett bygglov för byggnaden (vi behöver dock fullständig ansökan innan vi kan dra definitiv slutsats), dock inte för bullervall. 
Vänligen återkom med besked om ni önskar beslut av nämnden på befintligt förslag eller om ni vill omarbeta förslaget. 
Saknar i övrigt efterfrågade handlingar såsom BBR 5 7 verifieringar, redovisning av dagvattenhantering, (förtydligad verksamhetsbeskrivning där ni redogör ytterligare hur verksamheten fungerar, storlek maskinpark) osv. 
Vänligen gå igenom bifogade dokument och komplettera med samtliga efterfrågade handlingar. 
 
 
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.2020.382 
Mottagare  Tony Olsson Fastighets AB[mikael.olsson@stofar.se];Thomas 
Gärde[thomas.garde@thogarbyggkonsult.se]; 
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Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 29 januari 2021 16:37
Till: Mikael Olsson
Ämne: Sv: Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG 2020 382
Bifogade filer: Exempel verksamhetsbeskrivning1 pdf; Tjänsteanteckning telefonsamtal med sökande 210129 pdf

Hej Mikael, 
 
Bra om ni kan få ner det ni nämnde under dagens telefonsamtal i en verksamhetsbeskrivningen så att jag kan motivera byggnadens storlek m.m. i tjänsteskrivelse och vid presentation i nämnden. Vänligen återkom med dessa uppgifter i början av 
nästa vecka så att ärendet kan lyftas till nämnden i februari. 
Jag bifogar ett exempel från ett annat projekt som vägledning (ha dock i åtanke att exemplet är från ett projekt inom detaljplanelagt område i en befintlig byggnad – syftet är att ge vägledning). 
Jag bifogar även mina minnesanteckningar från telefonsamtalet. 
Trevlig helg. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 14 46 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
 
Hej 
Ägare av fastigheten är Tony Olsson Fastighets AB, verksamheten för bolaget är uthyrning av lokaler. De vill kunna förvara Jordbruksredskap, material och möbler för egen räkning.  
Dessutom finns två privatpersoner som bor i fastigheten och behöver förvaringsutrymme.  
Det är alltså ingen verksamhet utan förvaring. 
  
  
Med Vänliga Hälsningar  
  
Mikael Olsson VD 
  
Epost  mikael.olsson@stofar.se 
Adress  Domkraftsvägen 2 
Post nr  197 40 Bro 
Mobil  0704815004 
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Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 13 32 
Till: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Hej Mikael, 
  
Ni skrev ”i vår verksamhet”  Vad heter ert företag. Bedriver ni verksamhet från Massavägen 2? Beskriv i såfall verksamheten.  
Ni skrev ”hyresgäster”  Har du ett namn på företag för hyresgästerna? Bedriver hyresgästerna verksamhet på Massavägen 2? Beskriv isåfall verksamheten. 
Jag behöver dels svar för att kunna ta ställning till om förslaget uppfyller förutsättningar för bygglov, dels för att detta är frågor som jag som handläggare måste kunna svara på i en tjänsteskrivelse och när jag presenterar ärendet för Bygg- och 
miljönämnden.  
Ring gärna om ni önskar ytterligare förtydligande. Kontaktuppgifter finner ni nedan. 
  
--- 
  

 
Urklipp mail 
  
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
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! 
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Från: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 13 12 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Jag vet tyvärr inte hur mer tydlig jag kan vara när det kommer till vad ladan ska användas till. Vi ska förvara material & redskap i den.  
  
Bifogar bild på brandpost och läge. 
  
Bild Vattenpost 
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Hany Touman

Från: Mikael Olsson <mikael olsson@stofar se>
Skickat: den 2 februari 2021 10:58
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG 2020 382

Hej Hany, 
Återkommer enligt överenskommelse med komplettering av verksamhetsbeskrivning och motivering av den planerade byggnationen BYGG.2020.382 
  
I byggnaden kommer inte att bedrivas någon extern verksamhet. Ladan är avsedd för intern förvaring för Tony Olsson Fastighet AB, dess dotterbolag och hyresgäster. Lagringsmöjligheterna är nödvändiga för väderskydd och stöld av till exempel 
möbler, maskiner och utrustning. 
Förutom förvaring kommer det att finnas wc och vatten i en isolerad del av byggnaden. 
  
  
Med Vänliga Hälsningar  
  
Mikael Olsson VD 
  
Epost  mikael.olsson@stofar.se 
Adress  Domkraftsvägen 2 
Post nr  197 40 Bro 
Mobil  0704815004 
  

         
  
  
  

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 16 37 
Till: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Hej Mikael, 
  
Bra om ni kan få ner det ni nämnde under dagens telefonsamtal i en verksamhetsbeskrivningen så att jag kan motivera byggnadens storlek m.m. i tjänsteskrivelse och vid presentation i nämnden. Vänligen återkom med dessa uppgifter i början av 
nästa vecka så att ärendet kan lyftas till nämnden i februari. 
Jag bifogar ett exempel från ett annat projekt som vägledning (ha dock i åtanke att exemplet är från ett projekt inom detaljplanelagt område i en befintlig byggnad – syftet är att ge vägledning). 
Jag bifogar även mina minnesanteckningar från telefonsamtalet. 
Trevlig helg. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 14 46 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Hej 
Ägare av fastigheten är Tony Olsson Fastighets AB, verksamheten för bolaget är uthyrning av lokaler. De vill kunna förvara Jordbruksredskap, material och möbler för egen räkning.  
Dessutom finns två privatpersoner som bor i fastigheten och behöver förvaringsutrymme.  
Det är alltså ingen verksamhet utan förvaring. 
  
  
Med Vänliga Hälsningar  
  
Mikael Olsson VD 
  
Epost  mikael.olsson@stofar.se 
Adress  Domkraftsvägen 2 
Post nr  197 40 Bro 
Mobil  0704815004 
  

         
  
  
  

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 13 32 
Till: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Hej Mikael, 
  
Ni skrev ”i vår verksamhet”  Vad heter ert företag. Bedriver ni verksamhet från Massavägen 2? Beskriv i såfall verksamheten.  
Ni skrev ”hyresgäster”  Har du ett namn på företag för hyresgästerna? Bedriver hyresgästerna verksamhet på Massavägen 2? Beskriv isåfall verksamheten. 
Jag behöver dels svar för att kunna ta ställning till om förslaget uppfyller förutsättningar för bygglov, dels för att detta är frågor som jag som handläggare måste kunna svara på i en tjänsteskrivelse och när jag presenterar ärendet för Bygg- och 
miljönämnden.  
Ring gärna om ni önskar ytterligare förtydligande. Kontaktuppgifter finner ni nedan. 
  
--- 
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Urklipp mail 
  
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
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: Mikael Olsson <mikael.olsson@stofar.se>  
Skickat: den 29 januari 2021 13 12 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter genomgång av yttranden och kompltteringar BYGG.2020.382 
  
Jag vet tyvärr inte hur mer tydlig jag kan vara när det kommer till vad ladan ska användas till. Vi ska förvara material & redskap i den.  
  
Bifogar bild på brandpost och läge. 
  
Bild Vattenpost 
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Telefon från/till Minnesanteckningar telefonsamtal med sökande Mikael Olsson 

Riktning: X 

Ärende: BYGG.2020.382 

Tid: den 29 januari 2021 kl:16:16 

Skapad av: Hany Touman 

 

Innehåll: 

Vid telefonsamtal framkom: 

På fastigheten finns idag bl.a. ett bostadshus som hyrs ut samt en beteshage för hästar.  

Tony Olsson Fastighets AB har idag ingen verksamhet på fastigheten eller på intilliggande fastigheter. 

Tony Olsson Fastighets AB bedriver idag verksamhet i Enköping som består av dels uthyrning av 

lokaler, dels jordbruksverksamhet. 

Bolaget har nu ett behov av att uppföra en lagerbyggnad dels för förvaring av material och möbler 

kopplat till verksamheten med uthyrning av lokaler, dels jordbruksredskap kopplat till 

jordbruksverksamheten i Enköping. Vidare är tanken att boende på fastigheten ska kunna nyttja 

byggnaden för förvaring. 
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Hany Touman

Från: Lennart Eriksson
Skickat: den 1 februari 2021 09:46
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Fråga till VA-ingenjör om närmaste brandpost inför avstämning med Brandkåren Attunda BYGG 2020 382
Bifogade filer: 4_668 pdf; Teknisk handbok VA, ver 3 0, webb pdf

Hej, 
 
Se bifogat kartutdrag gällande brandposter. Det är de ljusblå bollarna som symboliserar brandposter. 
När det gäller dimensionering av LOD så är det 20-årsregn med varaktighet 10 minuter som gäller. Bifogar även vår tekniska handbok, senaste utgåvan. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Lennart Eriksson 
VA-ingenjör 
 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
Växel  08-581 696 00 
Direkt  072 178 83 34 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från  Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat  den 29 januari 2021 12 45 
Till  Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se> 
Ämne  Fråga till VA-ingenjör om närmaste brandpost inför avstämning med Brandkåren Attunda BYGG.2020.382 
 
Hej Lennart, 
 
Jag handlägger en bygglovsansökan för ny lagerbyggnad utanför detaljplanelagt område på fastigheten Brunna 4 668, Massavägen 2. 
 
Sökande anger i bifogad skrivelse att det finns en brandpost inom 150 meter från aktuell byggnad. Tacksam om du kan återkomma med information om närmaste brandpost så att jag kan stämma av om avstånd är acceptabla med Brandkåren 
Attunda. 
 
 
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.2020.382 
Mottagare  [lennart.eriksson@upplands-bro.se] 
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februari 1, 2021

 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 [m] 1:1 000

o
VA Kartan

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-12-07 FM2020-23906:3 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun 2020-11-04 BYGG.2020.382 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA Fysplan 

Lina Fihlén, 08-788 71 27, fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende remiss om bygglov nybyggnad av 

förråd samt uppförande av bullervall, BRUNNA 4:668 , 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län 
      

          

         

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Gustafsson, Ulrika 

Tf Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-12-07 FM2020-23906:3 

         

Sida 2 (2) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Sändlista 
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lågpunktskartering. Det är inte avgörande på något sätt men bra att ha med sig.  
 
Med vänliga hälsningar 
  
Susanna Evert 
Översiktsplanerare 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 693 08 
susanna.evert@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från  Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat  den 13 november 2020 14 08 
Till  Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se> 
Ämne  Remiss Översiktsplanerare BYGG.2020.382 
 
 
Hej Susanna, 
 
Här kommer handlingar för  
 
Vårt dnr  BYGG.2020.382 
Fastighet  BRUNNA 4 668 
Ärendets skede  02.1 Föreläggande om kompletteringar Kort beskrivning   Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppförande av bullervall. Preliminär bedömning har gjorts och kommunicerats med sökande - att aktuell byggnation ska föregås av 
detaljplan - enligt sid. 10 i ÖP2010 m.m. Stöd önskas avseende åtgärdens förenlighet med Översiktsplan för Upplands-Bro kommun. 
 
Var vänligen inkom med yttrande senast 2020-12-04. 
 
 
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.2020.382 
Mottagare  [susanna.evert@upplands-bro.se] 
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Hany Touman

Från: Norrgård Sofie <sofie norrgard@lansstyrelsen se>
Skickat: den 15 augusti 2018 15:12
Till: Hany Touman
Ämne: SV: Förordnande på fastighet Jädra 1:33 (adress: Pigvägen 2) i Upplands-Bro kommun

Hej Hany!  
 
Det finns inga kopplade dokument i WebbGIS gällande förordnandet, men förordnandet innebär att det i Stockholms län finns flera områden med förordnanden till skydd för totalförsvarets intressen. Länsstyrelsen beslutade om dessa 2003 och 2007, 
enligt 12 kap 4 § äldre plan-och bygglagen (1987 10). Förordnandena gäller dock fortfarande, numera enligt 11 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010 900). De innebär ett särskilt förfarande vid hanteringen av bygglov och förhandsbesked utanför 
detaljplan. Förordnandet gäller inte för planenliga beslut inom detaljplanelagt område. Planenliga beslut innefattar även sådana mindre avvikelser som får tillåtas enligt 8 kap. 11 § 6 st. PBL. 
 
När en kommun gett bygglov eller positivt förhandsbesked för åtgärd som inte utgör mindre komplettering, komplementbyggnad eller tillbyggnad inom ett 12 4-förordnande, och försvarsmakten motsatt sig detta, ska beslutet skickas in till 
Länsstyrelsen för prövning. 
 
Återkom om du har några fler frågor! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Sofie Norrgård 
 
Planhandläggare 
Enheten för planfrågor 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 
Besök  Regeringsgatan 66 
Telefon  010-223 17 52 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 
 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 14 augusti 2018 14 01 
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <Stockholm@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Förordnande på fastighet Jädra 1 33 (adress  Pigvägen 2) i Upplands-Bro kommun 
 
Hej, 
 
Jag handlägger ett ärende inom rubricerad fastighet som omfattas av ett 12 4 förordnande enligt äpbl (1987 10). 
Jag tittar i er karttjänst men kan inte hittar mer information om vad förordnandet gäller (får felmeddelande när jag klickar på informationsrutan). Har ni möjlighet att vidarebefordra till någon som kan hjälpa mig hitta beslutet om förordnande? 
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Urklipp karttjänst 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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! 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ylva Malm 

Tf Bygglovschef 

Bygglovsavdelningen 

   

ylva.malm@upplands-bro.se 

2021-02-01 Click here to enter 

text. 

 

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.2020.441 Bygglov för inglasning av 
balkong Kungsängens Kyrkby 2:144 
Strandvägen 31  

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för inglasning av balkong med stöd av 8 

kap. 14 § Plan och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011,  

§ 57  

Bygglov med startbesked  3 075 kr 

Summa  3 075 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

 

Sammanfattning 

Sökande har den 18 november 2020 inkommit med en bygglovsansökan om att 

glasa in befintlig balkong på Strandvägen 31 i Kungsängen. Balkongen vetter 

mot baksidan utav bostadshuset, i sydvästlig riktning, mot Mälaren. 

Förslaget bedöms inte uppfylla varsamhetskraven enligt 8 kap. 14 § PBL. Där 

framgår det att om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 

att de särskilda värdena bevaras. Enligt kulturmiljöprogrammet för 

Kungsängens bedöms byggnaden motsvara en särskilt värdefull 

bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens mening. I kulturmiljöprogrammet och 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-02-01 BMN 21/0003 

 

 

enligt kulturmiljöansvarig framgår det att exteriöra ändringar i området ska 

undvikas. 

Kontoret föreslår att Bygg-och miljönämnden avslår ansökan om inglasning av 

balkong på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:144 med stöd av 8 kap. 14 § 

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-11-18 

 Situationsplan som inkom 2020-11-18 

 Fasadritning som inkom 2020-11-18 

 Planritning som inkom 2020-11-18 

 Detaljritning som inkom 2020-11-18 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-11-18 

 Produktblad som inkom 2020-12-04 

 Remissvar som inkom 2020-12-16 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 

 Yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

 Bilaga 1 till yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

 Bilaga 2 till yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

Ärendet 

Sökande har den 18 november 2020 inkommit med en bygglovsansökan om att 

glasa in befintlig balkong på Strandvägen 31 i Kungsängen. Balkongen vetter 

mot baksidan utav bostadshuset, i sydvästlig riktning, mot Mälaren. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 6702 som vann laga kraft den 23 februari 

1968. 

I kulturmiljöprogrammet för Kungsängen från 2019, framgår det att villorna på 

Strandvägen har ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms motsvara en 

särskilt värdefull bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens mening. 

Byggnaderna är gestaltade för att ha ett helt identiskt utseende och villorna är 

känsliga för all typ av förändring. Exteriöra ändringar ska därför undvikas i 

området. 

Det finns andra fastigheter i området som har glasat in balkongerna eller där 

andra fasadändringar har utförts. Detta har antingen skett innan 

kulturmiljöprogrammet togs fram för Kungsängen den 13 december 2019, 

alternativt har åtgärden genomförts utan bygglov och troligtvis är de äldre än 
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10 år och därmed preskriberade. Nedan följer en sammanställning av liknande 

åtgärder, som sökandes, på Strandvägen: 

Sammanställning av inglasade balkonger som i dagsläget finns på Strandvägen: 

 Strandvägen 37, Kungsängens kyrkby 2:141.  Inget bygglov hittat för 

inglasning/inbyggd balkong. 

 Strandvägen 39, Kungsängens kyrkby 2:140. Bygglov från 1986-10-17 

för tillbyggnad enbostadshus ändring av fönster, dörrar, takkupor. 

 Strandvägen 52, Kungsängens kyrkby 2:139. Inget bygglov hittat för 

inglasning (1963 och 1993 bygglov för tillbyggnad av garage). 

 Strandvägen 58, Kungsängens kyrkby 2:136. Inget bygglov hittat för 

inglasning. 

Övriga tillbyggnader i området:  

 Strandvägen 27, Kungsängens kyrkby 2:146. Bygglov från 2017 för 

tillbyggnad (BYGG.2017.298). 

 Strandvägen 33, Kungsängens kyrkby 2:143. Inget bygglov hittat för 

tillbyggnad. 

 Strandvägen 35, Kungsängens kyrkby 2:142. Inget bygglov hittat för 

tillbyggnad. 

 Strandvägen 60, Kungsängens kyrkby 2:135. Bygglov från 1983-07-22 

för tillbyggnad enbostadshus. 

 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på internremiss till kulturmiljöansvarig i kommunen den 2 

december 2020. Kulturmiljöansvarig besvarade remissen den 16 december 

2020 med följande synpunkter: 

"Längst med Strandvägen ligger en grupp exklusiva villor ritade av arkitekten 

Rolf Thies. Villorna ligger tätt ihop på båda sidor vägen och är elegant 

terrasserade längs med backen ner mot vattnet. Stilspråket är modernistiskt och 

av hög arkitektonisk kvalitet som är mycket omsorgsfullt utformade till 

material, form och placering i terrängen. Villorna är synnerligen väl gestaltade 

och bildar tillsammans en sammanhållen bebyggelsemiljö som berättar om en 

mycket påkostad och exklusiv bostadsetablering i Kungsängen, typisk för det 

sena 1960-talet. Mindre förändringar har gjorts, men trots det har villorna en 

mycket välbevarad ursprunglig karaktär. En inglasning, oavsett gestaltning, 

upplevs oftast inte som helt transparent. Den förslagna åtgärden har en 

utformning som skiljer sig från den ursprungliga. Villorna är gestaltade för att 

ha ett helt identiskt utseende sett till sin grupp och är därför känsliga för all typ 
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av förändring. En inglasning av en balkong på fastigheten bedöms därför inte 

som lämplig." 

Ärendet har inte skickats ut på grannhörande, då förslaget är planenligt, enligt 

9 kap. 25 § PBL.  

Sökande har den 21 januari 2021 beretts möjlighet att bemöta Bygg- och 

miljöavdelningens tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Den 28 januari 2021 

har sökande inkommit med ett yttrande med två tillhörande bilagor, se bilaga 

13, 14 och 15. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms inte uppfylla varsamhetskraven enligt 8 kap. 14 § PBL. Där 

framgår det att om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 

att de särskilda värdena bevaras. Enligt kulturmiljöprogrammet för 

Kungsängens bedöms byggnaden motsvara en särskilt värdefull 

bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens mening. I kulturmiljöprogrammet och 

enligt kulturmiljöansvarig framgår det att exteriöra ändringar i området ska 

undvikas. 

Kontoret föreslår att Bygg-och miljönämnden avslår ansökan om inglasning av 

balkong på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:144 med stöd av 8 kap. 14 § 

PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget om inglasning av balkongen bedöms inte påverka barnens livsmiljö.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-11-18 

2. Situationsplan som inkom 2020-11-18 

3. Fasadritning som inkom 2020-11-18 

4. Planritning som inkom 2020-11-18 

5. Detaljritning som inkom 2020-11-18 

6. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-11-18 

7. Produktblad som inkom 2020-12-04 

8. Remissvar från kulturmiljöansvarig som inkom 2020-12-16 

9. Fotografi av ändringar på Strandvägen som inkom 2020-12-18 

10. Fotografier av Strandvägen 37 och 39 som inkom 2020-12-30 

11. Fotografi av sökandes balkong inifrån som inkom 2020-01-02 

12. Handläggare platsbesök, fotografi över sökandes balkong,  

daterat 2021-01-25 

13. Yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

14. Bilaga 1 till yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

15. Bilaga 2 till yttrande från sökande som inkom 2021-01-28 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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Stella Österback

Från: Rasmus Sjödahl
Skickat: den 16 december 2020 09:55
Till: Stella Österback
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG.2020.441

Hej Stella, 
 
Nedan följer mitt svar 
 
Längst med Strandvägen ligger en grupp exklusiva villor ritade av arkitekten Rolf Thies. Villorna ligger tätt ihop på 
båda sidor vägen och är elegant terrasserade längs med backen ner mot vattnet. Stilspråket är modernistiskt och av 
hög arkitektonisk kvalitet som är mycket omsorgsfullt utformade till material, form och placering i terrängen. 
Villorna är synnerligen väl gestaltade och bildar tillsammans en sammanhållen bebyggelsemiljö som berättar om en 
mycket påkostad och exklusiv bostadsetablering i Kungsängen, typisk för det sena 1960-talet. Mindre förändringar 
har gjorts, men trots det har villorna en mycket välbevarad ursprunglig karaktär. 
En inglasning, oavsett gestaltning, upplevs oftast inte som helt transparent. Den förslagna åtgärden har en 
utformning som skiljer sig från den ursprungliga. Villorna är gestaltade för att ha ett helt identiskt utseende sett till 
sin grupp och är därför känsliga för all typ av förändring. En inglasning av en balkong på fastigheten bedöms därför 
inte som lämplig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Rasmus Sjödahl 
Kulturmiljöansvarig 
Kultur- och fritidskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress:  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
0721788361 
rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Stella Österback <stella.osterback@upplands-bro.se>  
Skickat: den 2 december 2020 16:12 
Till: Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.441 
 
Hej, 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret, ansökan gäller bygglov för inglasning av balkong på 
fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:144 med dnr BYGG.2020.441. Du ingår i detta samråd för att vi anser att din 
kompetens kan bidra till utredningen. 
 
Bifogade handlingar: 
Handlingar ur ärendet i Castor. 
 
Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-12-16. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Stella Österback 
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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.2020.441 
Mottagare: [Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se>] 
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Till Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun  
YTTRANDE I ANLEDNING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UTÖKAD INGLASNING AV 
TAKBEKLÄDD ALTAN PÅ STRANDVÄGEN 31  
Min fru och jag börjar bli till åren, och för oss vore det skönt att slippa släpa och skydda de tunga 
utemöblerna på altanen varje höst och vår och få jämn värme inomhus. Vi har funnit en diskret 
lösning – den syns inte på lite håll – som ger vår altan bättre skydd (halva altanen är redan ”glasad”) 
och som vi i synnerhet kommer att använda under den kalla och blåsiga perioden (skjutglas som förs 
åt sidan). Den på senare tid ökande otryggheten i Strandvägsområdet kan också vara ett argument, 
eftersom det har förekommit inbrottsförsök via altan/balkong. Se gärna även bifogad artikel om 
betydelsen av inglasning för fastighetsekonomi och de boendes trygghet och välbefinnande.    

Låt oss slå fast att vi i grunden är positiva till att kulturmiljöfrågor beaktas, så länge det sker på 
saklig, pragmatiskt grund och inte präglas av påtaglig orättvisa till följd av kraftiga omkast i praxis.    

Undertecknade hemställer att Bygg- och Miljönämnden avvisar förvaltningens förslag till beslut i 
detta byggnadslovsärende.  Ärade ledamöter, får vi be att ni läser skälen nedan med omsorg.     

Huvudsakliga invändningar mot förvaltningens förslag till avslag på vår bygglovsansökan 
• Förvaltningens förslag innebär en radikal och plötslig förändring i etablerad praxis som 

väcker frågor om konsekvens, rättssäkerhet och likhet inför lagen.  
• Förvaltningens förslag bygger på en långtgående tolkning av förvanskningsbegreppet och 

varsamhetskravet, vars hållbarhet i rättslig mening i vårt/liknande fall kan diskuteras.  
• Förvaltningens förslag innebär en mycket långtgående tolkning av kulturprogrammets 

intentioner, vilken kan ge upphov till betydande negativa effekter för de boende i området.   
• Förvaltningens förslag tar inte hänsyn till andra viktiga aspekter som t.ex. energibesparing, 

de långsiktiga (prejudicerande) konsekvenserna, arkitektens syn och den enskildes behov.  
• Förvaltningens förslag saknar praktiskt och erfarenhetsbaserat stöd och innebär en mycket 

extensiv (opportun?) tolkning av 8 kap. 14 § i PBL; förslaget bygger på en ytlig analys.   

Förvaltningens syn innebär radikal förändring av praxis – vi är hittills de enda i området med en 
avvisad dylik ansökan och som fått veta att tidigare likabehandling av lag fått ge vika för ny syn    
I princip alla fastigheter i området har byggts om eller till och förändrats sedan tillkomsten i slutet på 
1960-talet utan att detta länge uppenbarligen har setts som något som påtaligt ändrar bebyggelsen 
karaktär. Över- och undervåningar har byggts ut, garage har byggts till, solpaneler har funnits på 
enskilda hus, och så sent som för drygt ett år sedan gjordes en omfattande tillbyggnad i ett av husen 
på Strandvägen. Bilder på några av dessa många om- och tillbyggnader har skickats till förvaltningen, 
då dessa förhållanden initialt inte ens noterats av förvaltningen vid dess prövning av vår ansökan.   

Strandvägsområdet – särskilt husen mot Mälaren – är ett blåshål. Det är därför inte konstigt att de 
flesta grannar antingen har byggt in/glasat in över- och undervåningen eller enbart den nedre 
våningen och sedan till hälften glasat in övervåningens altan. F.ö. skiljer sig altaner, fönster och 
annat åt mellan varje hus (vilket inte heller klart framgår i kulturmiljöprogrammet). Kommunen har i 
över 50 år inte ansett att detta förändrar bebyggelsens karaktär och påverkar dess ”kulturvärde” 
(inte ens i kommunens kulturmiljöprogram noteras dessa många förändringar som något negativt 
för skyddsvärdet).  Om det – som i vårt fall – dessutom redan finns tak över altanen medför vårt 
förslag enlig BoV (se nedan) inte någon volymökning av byggnaden. Den rör sig m.a.o. i vårt fall 
inte om en tillbyggnad/fasadändring, vilket bör beaktats vid en prövning av ansökan. Grannarna 
har f.ö. inget att invända. (Enligt ”Villaägarna” borde vårt fall närmast vara ett anmälningsärende.)      
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• Vi har svårt att se varför vi till skillnad från andra skulle förhindras att göra en så liten åtgärd 
som den aktuella i vårt fall.  Vi anser att likhet inför lagen måste väga tungt i en prövning av 
vårt ärende och att förvaltningens nyligen ändrade syn är ett klart avsteg från denna princip.    

Förvaltningens syn på förvanskningsmotivet och dess långtgående tolkning av varsamhetskravet 
innebär betydande negativa och långsiktiga konsekvenser för alla fastighetsägare i området   
Förvaltningen anser att vår föreslagna ytterligare lilla inglasning inte uppfyller varsamhetskraven i 
PBL. Med det menas att de “särskilda värden” i bebyggelsen i stort i området inte bevaras om vår 
ytterligare inglasning genomförs. Några närmade definitioner och kravspecfifikationer finns dock 
inte uttalade i det politiskt antagna kulturprogrammet. Förvaltningen har gjort en egen tolkning utan 
att närmare precisera och motivera sina argument för sin tolkning och för sitt förslag till beslut.  

Intressant i sammanhanget är från vilken tid dessa särskilda värden ska bestämmas. De värden som 
förvaltningen vill bevara är inte bebyggelsens ursprungliga karaktär (det går ju inte helt då i princip 
alla byggnader extriört har ändras under åren) utan läget per december 2019 (i praktiken senare). 
Menar förvaltningen att de förändringar som gjordes före december 2019 av praktiska skäl inte ska 
betraktas som förvanskningar men att alla förändringar därefter är det, och vad menas mer specifikt 
med förvanskningar? Samma invändning kan riktas mot varsamhetskravet. Vi anser det principellt 
viktigt att varsamhetskravet är realistiskt och förankrat i praxis – för att förhindra godtycke och fritt 
utrymme för långtgpående tolkningar beroende på vem som gör bedömningen och när.      

Efter december 2019 bör i princip inga exteriöra ingrepp tillåtas i området enligt förvaltningens 
tolkning av kulturprogrammet, då varsamhetskravet givits en helt ny och väldigt långående tolkning. 
Fasader ska inte vitmålas, även om de färgas bruna och förfaller genom åren. Solpaneler ska inte 
sättas upp och förstöra miljön, även om de är till för att gynna miljön. Viktiga yttre tekniska och 
andra ingrepp för att skapa en modern boendestandard enligt förändrade krav bör motarbetas. 
Inglasningar av altaner ska inte förekomma, även om de är varsamt gjorda och inte avviker från 
bebyggelsen i stort och trots att de sparar energi och ger de boende ökad trivsel och trygghet. Kort 
sagt, en rimlig tolkning är att incitamenten för att hålla husen i skick radikalt ska begränsas.  

Med en så långt gående tolkning av kulturprogrammet och varsamhetskravet omvandlas 
Strandvägsområdet mer eller mindre till ett slags “Skansen”. Och som vanligt för sådana slag av “K-
märkningar” (vars legala grund i det här fallet kan diskuteras) leder de till att fastighetsvärdena i 
ekonomisk mening sjunker, då de boende förhindras att göra för dem viktiga mindre eller större 
förändringar. Detta är något som vi vet inte uppskattas av fastighetsägarna i Strandvägsområdet.   

Tanken med det s.k. förvanskningskravet enligt PBL – även när det gäller miljöer som lokalt kan 
anses skyddsvärda – är inte att förhindra förändring; i synnerhet inte sådana som smälter väl in i 
bebyggelsen i stort och är i linje med arkitektens intentioner. Rent allmänt kan en långtgående 
tolkning av lokala kulturmiljöprograms intentioner lätt framstå som enögd, provinsiell och hämma 
befogad hänsyn till fastigheters behov av ”underhåll, omsorg och utveckling”. Nyligen antagna lokala 
program bör därför inte helt kullkasta vedertagen lagtillämpning i ett etablerat område och leda till 
inkonsekvens och ryckigheter i bedömningar av likartade byggnader. Kulturvärden ändras inte så 
fort. En ändad syn bör införas stegvis som god sed bjuder; och ske med stor omsorg och eftertanke. 
Det är f.ö. inte rimligt att hävda att vår bostads utseende, eller bebyggelsen karaktär i stort, avsevärt 
påverkas genom några kvadratmeter mer glas på altanen än den inglasning som redan finns på vår 
altan. Vårt varsamma förslag avviker inte påtagligt från bebyggelsens karaktär i området; det smälter 
snarare väl in och knyter an till grannarnas hus. Vi menar att Boverkets byggregler ger oss stöd i sak.1  

 
1 Enligt Boverkets byggregler per 15 oktober 2020 gäller följande inom en detaljplan: "inglasning av en uteplats under ett 
befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring". Inom ett område med särskilt skydd kan även mindre 
omfattande åtgärder bedömas som väsentliga om de påtagligt avviker från bebyggelsen karaktär i området. (I vårt fall rör 
det sig som nämnts INTE om en fasadändring eller tillbyggnad.)       
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Vårt förslag kommer knappast att synas på lite håll, det stör ingens utsikt, och det innebär ingen 
förvanskning av bostaden – och inte heller i relation till bebyggelsen i sin helhet. Det sparar energi 
och ger min fru och mig lite ökad trygghet och komfort. I motsats till förvaltningen ser vi också ett 
värde ur barnsäkerhetsperspektiv (för våra egna barnbarn som klänger och klättrar på allt som går). 
Vi ser det också som ett sätt att värna husets goda skick (vilket vi är skyldiga enligt kap. 8 § 14 i PBL). 
Det kan f.ö. noteras att när arkitekt Thies för några år sedan var på besök fann han de inre och yttre 
om- och tillbyggnader som gjorts (även genomgripande) i grannhusen tilltalande och i linje med sin 
vision. När min fru och jag var gäster hos honom och hustrun i bostaden i Yngsjö betonade han att 
det var kombinationen av teak, tegel och mycket glas som gav våra bostäder ett särdrag.   

• Vi kan inte se att man sakligt kan hävda att vår byggnads utseende väsentligen ändras av 
ytterligare några kvadrameter glas på en redan delvis inglasad altan under tak. Vi kan än 
mindre se att just vårt fall avsevärt skulle påverka bebyggelsens samlade karaktär i området.   

Förvaltningens tolkning av hur kulturmiljöprogrammet bör tillämpas förefaller ideologiskt ensidig 
och bygger inte på någon helhetsyn eller närmare analys av sakförhållandena  
Strandvägsområdet sägs i kommunens plan vara ett område med kulturvärde. Husen är inte unika, 
(funkishus är inte ovanliga) men husens kombination av tegel, glas och teak gör dem lite speciella. 
Man kan knappast  hävda att husen utgör ett stort skyddsvärde (som hembyggsgårdar, runstenar, 
kyrkor osv.). Men ett lokalt värde har de säkert. Enskilda hus är dock inte unika utan det är i kraft 
av helheten värdet ska ses, vilket f.ö. framgår av kulturmiljöplanen. Man bör som Boverket menar 
ha ett helhetsperspektiv när man bedömer vår ansökan; hur den påverkar bebyggelsen i stort.      

Det är centralt att ha en hållbar och konsekvent syn på vad som avses med skyddsvärden (för att 
undvika godtycke, plötsligt ändrade betingelser, och orättvisa; hindra möjligheterna att beakta nya 
krav och attityder från samhällets och medborgarnas sida osv.). Det framhålls också av Boverket; 
begreppet kulturvärde och dess olika komponenter ska tillämpas med omsorg och med hänsyn till 
andra krav och intressen. Det framgår också av åtskilliga domslut i byggnadslovsärenden .  

Tillåt oss att tillämpa Boverkets begrepp. Byggnadstekniskt, historiskt, och konstnärligt förändras 
inget i bebyggelsen med vårt förslag. Inga byggnadstekniska ingrepp behövs. Det konstnärliga värdet  
förändras inte. Arkitekt Thies hade säkert stött vårt förslag. I fråga om miljö innebär vårt förslag 
förbättringar (energibesparing). Arkitektoniskt är det helt i linje med funkistraditionen. Så till den 
kulturhistoriska aspekten. Många håller säkert med att om husen skulle misskötas, förfalla eller helt 
byggas om försvinner ett stycke lokal kulturhistoria. Men lite mer glas än det som redan finns på vår 
altan kan knappast rucka några kulturhistoriska intryck av bebyggelsen i stort. Och vi har svårt att se 
att kulturvärden – och synen på bygglov – så radikalt kan förändras från en månad till en annan.    

• Vi kan inte se att vårt förslag på något sätt hämmar kulturmiljöprogrammets intentioner.  
• Vi anser att förvaltningen inte tillräckligt har beaktat andra aspekter än kulturvärde, i vårt 

fall t.ex. energibesparingseffekter samt de fördelar lösningen ger oss oss som är lite till åren. 
• Vid en översiktlig genomgång av några relevanta högre rättsinstansers prövningar förefaller 

förvaltningens avvägning i vårt fall mellan skyddsvärda intressen, sakläget och den enskildes 
intresse inte helt svara mot de överväganden som gjorts i dessa rättsinstansers prövningar.   

Till sist kan man ställa den centrala frågan hur ser omgivningen (medborgarna) på saken; vilka 
berörs och vad tycker de? Förhållandevis få människor rör sig i området. Det är sällsynt, om ens 
förekommande, att personer som passerar nedanför vår tomt ägnar vår altan uppmärksamhet. 
Enligt tidigare ägare av vår fastighet samt grannar har det aldrig hänt att någon uttryckt ogillande 
över ombyggnader och inglasningar i området. Det saknas alltså minsta stöd bland både boende i 
området och förbipasserande för förvaltningens syn. Alla vi frågat ställer sig starkt undrande till 
förvaltningens syn. Det gäller även ”Villaägarna”. Vi hoppas att nämnden ser pragmatiskt på denna 
fråga, och även beaktar de boendes behov. Vi ska inte behöva ta till en namninsamling på 
Strandvägen för att visa det stöd vi har.                         

                                                       Britt Angleryd                         Tony Angleryd 
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Den miljöansvariges granskning: 

Längst med Strandvägen ligger en grupp exklusiva villor ritade av arkitekten Rolf Thies. Villorna ligger 
tätt ihop på båda sidor vägen och är elegant terrasserade längs med backen ner mot vattnet. 
Stilspråket är modernistiskt och av hög arkitektonisk kvalitet som är mycket omsorgsfullt utformade 
till material, form och placering i terrängen. Villorna är synnerligen väl gestaltade och bildar 
tillsammans en sammanhållen bebyggelsemiljö som berättar om en mycket påkostad och exklusiv 
bostadsetablering i Kungsängen, typisk för det sena 1960-talet. Mindre förändringar har gjorts, men 
trots det har villorna en mycket välbevarad ursprunglig karaktär. En inglasning, oavsett gestaltning, 
upplevs oftast inte som helt transparent. Den förslagna åtgärden har en utformning som skiljer sig 
från den ursprungliga. Villorna är gestaltade för att ha ett helt identiskt utseende sett till sin grupp 
och är därför känsliga för all typ av förändring. En inglasning av en balkong på fastigheten bedöms 
därför inte som lämplig. 

 

Våra kommentarer: 

Omfattande/genomgripande förändringar i bebyggelsen har som vi visat med ett flertal foton 
gjorts under åren, både tillbyggnader och inglasningar. I princip har alla hus (27-39 + 52-62) på 
övre Strandvägen genomgått betydande förändringar exteriört sedan 1968. Av de sex husen på 
den västra sidan har samtliga byggt ut sina över- och undervåningar och glasat in sina altaner helt 
eller delvis. På östra sidan har fyra av sex hus gjort tillbyggnader och/eller glasat in sina altaner. 
Även övriga två hus har gjort förändringar på sina altaner. Detta bara om altaner/tillbyggnader.      

Villorna har m.a.o. inte längre identiskt utseende vid närmare studier (de skilde sig delvis åt även i 
början). Det urspungliga skicket har f.ö. förändrats utan kommunens invändningar.   

Till för inte så länge sedan bedömdes uppenbarligen husen inte särskilt känsliga för förändring: ett 
aktuellt exempel är att ett av husen förra året genomgick en betydande renovering/tillbyggnad. 

Frågan är hur många som upplever vår tilltänkta ytterligare lilla inglasning som störande eller icke 
transparent: ingen har hittills reagerat under alla dessa år på de inglasningar som har gjorts.  

Vår extra lilla inglasning är mycket varsamt tänkt och den är väldigt diskret i förhållande till 
grannarnas inglasningar och tillbyggnader. Glaset är – och upplevs också – helt transparant. Det är 
utan ramar och lister. Glaset kommer att skjutas åt sidan ofta och är då placerad utmed vägg. Då 
är inglasningen helt borta/osynlig. Även när den är framme kommer den inte att synas på lite håll.   

Vårt förslag ligger helt i linje med funkisskolans modernistiska traditioner och smälter mycket väl 
in i bebyggelsens karaktär (till både ursprungskaraktär och läget som det är nu). Vi har talat med 
grannarna i området, och alla ställer sig milt sagt avvisande till förvaltningstjänstemännens syn.   
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BILAGA 2   

Arkitekter har varit tidiga med att påtala varför inglasning är viktigt 
Många erkända arkitekter (inte minst funktionalister) har öppet talat om ett behov av att tillhandahålla 
hus och lägenheter med balkong eller terrass. För att nämna några; Alvar Aalto betonade redan på 
1940-talet, i en tidning för arkitekter, hur viktiga balkonger och altaner är för boendekomforten. Även 
arkitekten Reima Pietilä föreslog för första gången på 1970-talet att det skulle vara angeläget och 
praktiskt att förse balkonger och altaner med inglasningar. Detta skulle leda till förbättrad 
bekvämlighet för de boende. Vid den här tiden började inglasningarna att öka i popularitet, men det 
kom att dröja årtionden efter att artikeln publicerades innan det tog riktig fart.  

Varför inglasning har blivit viktigt för de boendes behov 
Några av de viktigaste anledningarna till att glasa in balkonger är: 

• Energibesparing 
• Ökad boendekomfort 
• Skyddar mot växlande väderförhållanden 
• Minskad ljudnivå 
• Skyddar möbler och inredning från regn och smuts 
• Ökad trygghet 

Idag är inglasning ofta en integrerad del av balkong- och terrasslösningar. Under de senaste åren har 
arkitekter, byggföretag samt husägare och lägenhetsinnehavare betonat vikten av inglasningar. 
Inglasningen har visat sig vara viktig, inte bara av arkitektoniska skäl, utan också som ett bra sätt att 
öka det fysiska välbefinnandet, exempelvis genom minskad ljudnivå. Även information 
gällande energibesparingar har studerats. Alla trender indikerar att det är viktigt att förse 
lägenhetsbyggnader och villor med altan-, balkong- och terrassinglasningar.  

Vetenskapliga studier visar vikten av att ha inglasade altaner/balkonger 
Även forskare har noterat den ökade populariteten av ramfria inglasningssystem. De har börjat titta på 
vetenskapliga argument för att motivera de fördelar som redan identifierats tack vare praktisk 
användning. Studier relaterade till användning av inglasade altaner/balkonger och varför inglasning är 
att föredra har blivit ett aktuellt forskningsämne. Det visade sig att inglasningen minskade 
rengöringsbehovet på altanen/balkongen och att också slitaget på utemöblerna minskat tack vare att 
de skyddats mot dåligt väder.  

Även arkitekter och fastighetsägare har blivit mer och mer intresserade av ramlösa glasfasader. 
Arkitekter tilltalas av den moderna estetiken och fastighetsägare lockas av att underhållet av balkong, 
altan och fasad inte behöver utföras lika ofta eftersom att inglasningen skyddar mot det slitage som 
hårt väder innebär. Även de boende har fått många fördelar av inglasningen: kostnaderna har minskat 
på grund av energibesparingar, och de boende har kunnat använda sina altaner/balkonger fler 
månader om året än tidigare.  

Min pågående doktorsavhandling och den nyligen publicerade handboken RIL 272-2019, med den 
finska rubriken: Parveke – ja terassilasitus rakennusosana (balkong och terrassglas som 
strukturelement), visar korrekta värden och vetenskapliga fakta inom det här området. 

Användarupplevelser och vetenskapliga forskningsresultat har visat på flertalet punkter varför 
inglasning är viktiga för de boende.   

Kimmo Hilliaho 
Doctor of Science in Technology 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:104

Mätarvägen 29C

2021-01-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 1: BeviljatBYGG.2019.374

Bygglov för utvändig fasadändring, ny ramp och parkering och inredning av ytterligare kontor och personalrum

BROGÅRD 1:17

Laggaruddsvägen 10

2021-01-04 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 1: BeviljatBYGG.2020.159

Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus

TIBBLE KYRKBY 10:57

Smedstorpsvägen 3

2021-01-20 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §1: AvskrivetBYGG.2021.7

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:6

Enköpingsvägen 7B

2021-01-22 Beslut om att inte ingripa Bygglovschef, T §1: AvslutTILLSYN.2020.3

Tillsyn om olovlig verksamhet

FINNSTA 1:160

Hästhovsvägen 22

2021-01-07 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 2: BeviljatBYGG.2020.302

Bygglov för nybyggnad av altan

Brogård 1:161

2021-01-11 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 2: BeviljatBYGG.2018.378

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:161 del 2, hus
9 & 10)

TIBBLE-ÅLSTA 1:2

Gamla Byvägen 1

2021-01-22 Beslut om att inte ingripa Bygglovschef, T §2: AvslutTILLSYN.2020.17

Tillsyn om olovligt upplag samt olovlig nybyggnation

2021-02-09 Sida 1 av 7
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-01-12 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 3: BeviljatBYGG.2019.181

Tidsbegränsat bygglov tom 2129-08-01 för uppställning av byggbodar

BROGÅRD 1:158

Husbytorpsvägen

2021-01-07 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 3: BeviljatBYGG.2020.467

Tidsbegränsat bygglov för anläggande av bodetablering

UDDEN 1:9

Sjöhagenvägen 31

2021-01-07 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovsarkitekt, § 4: BeviljatBYGG.2020.383

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45A

2021-01-12 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 4: BeviljatBYGG.2020.388

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

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:283

Flintstigen 7

2021-01-15 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 5: BeviljatBYGG.2020.481

Anmälan för installation av eldstad och skorsten

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-01-07 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 5: BeviljatBYGG.2020.483

Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2031-01-07 för uppställning av byggbodar

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

2021-01-07 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 6: BeviljatBYGG.2021.2

Rivningslov för rivning av fjärrvärmeanläggningen

2021-02-09 Sida 2 av 7



 Delegationslista Bygg 2021-01-01-2021-01-31 - BMN 21/0002-8 Delegationslista Bygg 2021-01-01-2021-01-31 : Delegationslista Bygg 2021-01-01-2021-01-31

Fastighet
Adress
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Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:2

Hjortronvägen 119

2021-01-18 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 6: BeviljatBYGG.2018.281

Bygglov för uppsättande av skyltar och flaggor på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:2, Hjortronvägen 119

GRANHAMMAR 5:10

Granhammar Lindesvik 1

2021-01-18 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 7: BeviljatBYGG.2018.70

Bygglov för nybyggnad av kontorbyggnad

BRO-SKÄLLSTA 1:68

Beckasinvägen 9

2021-01-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 7: BeviljatBYGG.2020.437

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BJÖRKNÄS 2:28

Sågbacken 7

2021-01-19 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 8: BeviljatBYGG.2020.40

Marklov för markförändring

VIBY 19:99

Mätarvägen 21

2021-01-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 8: BeviljatBYGG.2020.484

Bygglov för uppförande av utfart

BRO-RÅBY 3:4

2021-01-12 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 9: NekatBYGG.2020.406

Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation

TIBBLE KYRKBY 2:15

Gröna vägen  14

2021-01-19 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 9: BeviljatBYGG.2015.394

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten TIBBLE KYRKBY 2:15, Gröna vägen  14

2021-02-09 Sida 3 av 7
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BROGÅRD 1:178

2021-01-14 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 10: BeviljatBYGG.2020.472

Marklov för ändring av markhöjder samt trädfällning

SYLTA 1:99

Skräddarns backe 23

2021-01-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 10: BeviljatBYGG.2017.397

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus  på fastigheten SYLTA 1:99, Skräddarns backe 23

HUSBY 1:29

Husbyvägen 32

2021-01-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 11: BeviljatBYGG.2020.434

Anmälan för installation av eldstad

HÄRNEVI 6:71

Begoniaslingan 96

2021-01-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 11: BeviljatBYGG.2020.439

Bygglov för montering av garageport på befintlig carport

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Ringvägen 17

2021-01-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 12: BeviljatBYGG.2020.337

Bygglov för installation av solceller

BRO-SKÄLLSTA 1:89

Tryckfärgsvägen 2

2021-01-15 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 12: BeviljatBYGG.2020.361

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (även parkeringsplatser och staket)

SÄBYHOLM 5:47

Magna Sunnerdahls väg 9

2021-01-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 13: BeviljatBYGG.2020.259

Anmälan för ändrad planlösning och ändring i bärande konstruktion

2021-02-09 Sida 4 av 7
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FINNSTA 1:10

Norrgrindsvägen 2

2021-01-18 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 13: BeviljatBYGG.2021.3

Rivningslov för rivning av skorsten

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:144

Strandvägen 31

2021-01-21 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 14: BeviljatBYGG.2020.441

Bygglov för inglasning av balkong

BRO-SKÄLLSTA 1:38

Ullevivägen 7

2021-01-28 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 14: BeviljatBYGG.2020.55

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO-SKÄLLSTA 1:85

Vadarvägen 7

2021-01-29 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 15: BeviljatBYGG.2020.212

Ansökan om bygglov för ombyggnad av garage till gäststuga

BROGÅRD 1:192

2021-01-21 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 15: BeviljatBYGG.2021.14

Marklov för fällning av träd

SÄBYHOLM 5:39

Rösaringvägen  10

2021-01-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 16: BeviljatBYGG.2016.381

Bygglov för ombyggnad av skola till bostadshus

VIBY 19:79

Symmetrivägen 29

2021-01-22 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 16: BeviljatBYGG.2020.480

Bygglov för installation av solceller

2021-02-09 Sida 5 av 7
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EKHAMMAR 4:526

Klostervägen

2021-01-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 17: BeviljatBYGG.2020.104

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 113

2021-01-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 17:
Beviljat

BYGG.2020.418

Bygglov för inglasning av balkong

BJÖRKNÄS 1:38

Nyponrosvägen 11

2021-01-25 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 18: BeviljatBYGG.2020.428

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:131

Gamla Landsvägen 4

2021-01-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 18: BeviljatBYGG.2018.333

Bygglov för inglasning av uterum, nyutrymningstrappa samt ombyggnad av fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY
2:131, Gamla Landsvägen 4

BROGÅRD 1:152

Rättarbodavägen 4

2021-01-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 19: BeviljatBYGG.2015.472

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten BROGÅRD 1:152, Rättarbodavägen  4

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:8

Postgårdsvägen 10

2021-01-26 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 19: AvskrivetBYGG.2020.440

Bygglov för installation av solceller

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen 2

2021-01-26 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 20: BeviljatBYGG.2021.20

Marklov för röjning, gallring samt avverkning

2021-02-09 Sida 6 av 7
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STÄKET 1:18

Sjövillans väg 6

2021-01-28 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 21: BeviljatBYGG.2020.452

Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med inglasat uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:391

Saltstigen 76

2021-01-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 22: BeviljatBYGG.2021.23

Bygglov för fasadändring av farstukvist

Antal ärenden 44

2021-02-09 Sida 7 av 7
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Förvaltarvillan 1

2021-01-27 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §1: BLIV.2021.9

Anmälan

Antal ärenden 1

2021-02-09 Sida 1 av 1
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LINDORMSNÄS 1:17

Smidövägen 15

2021-01-04 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 1: BAVF.2020.968

Anmälan om eget omhändertagande av matavfall.

FINNSTA 1:11

Finnstastigen 54

2021-01-07 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 2: FÖRELHAL.2019.742

Anmälan om lokaler för undervisning, Förskolan fjärilen

BRO-ÖNSTA 2:10

2021-01-13 Yttrande Miljöinspektör, § 3: YTAVF.2020.978

Remiss, anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet om ny drivmedelscistern för HVO (Hydrerad Vegetabilisk
Olja)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

2021-01-13 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 4: DISPENSNAT.2020.965

Ansökan om tillstånd och dispens från föreskrifterna Lillsjön-Örnässjön

2021-01-13 Yttrande Miljöinspektör, § 5: AYADM.2020.958

Begäran om underlag om hantering av utvinningsavfall från gruvor och täkter för Naturvårdsverkets rapportering till EU-
kommissionen av genomförandet av utvinningsavfallsdirektivet (2006/21/EG)

EKEBY 2:108

Ingefärsvägen 2

2021-01-14 Tillstånd orm fjäderfä mm lokala föreskrifter Miljöinspektör, § 6: BEVILJAHAL.2020.774

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

2021-02-09 Sida 1 av 2
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LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2021-01-20 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 7: BAVF.2021.35

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

ÖRÅKER 3:2

Öråkersvägen 5

2021-01-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 8: AVGNAT.2020.687

Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad

Antal ärenden 8

2021-02-09 Sida 2 av 2




