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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ylva Malm 

Tf Bygglovschef 

Bygglovsavdelningen 

ylva.malm@upplands-bro.se 

2021-03-11 

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.2020.458, Bygglov i efterhand för 
inredande av ytterligare bostadslägenheter på 
vind och i sluttningsplan (samtliga 
bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), 
tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående 
altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi 

Förslag till beslut 
1 Avslå ansökan om bygglov i efterhand för inredande av ytterligare 

bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i 
dessa plan dvs. totalt 5 st.) med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ plan- och 
bygglagen, PBL. 

2 Avslå ansökan om bygglov i efterhand för yttre ändring av flerbostadshus 
(tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad) med stöd av 9 kap. 
30, 31b §§ PBL. 

3 Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av gårdshus med stöd av 9 kap. 
30, 31b §§ PBL. 

4 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. 
Beslut meddelas fem veckor vecka efter det att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § 
PBL har löpt ut och avgiften för beslutet sätts därför ned med fem 
femtedelar enligt 12 kap. 8 a § PBL. 

Avslag byggl ov:  15 993 kr 
Avgiftsreduktion 5/5:  15 993 kr 
Kommunicering:   2 856 kr 
Summa:    2 856 kr 

____________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen. Överklagan måste 
kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från det datum 
ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilket 
beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni önskar med beslutet.  
Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
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Sammanfattning 
Sökande inkom den 9 december 2020 med en ansökan om bygglov i efterhand 
inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan 
(samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av 
flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad), 
tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar. Förutsättningarna 
för bygglov bedöms inte uppfyllda. Bygglovsavdelningen förslår därför att 
Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för inredande 
av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga 
bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av flerbostadshus 
(tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad) samt tillbyggnad av 
gårdshus med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ PBL. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan som inkom 2020-12-09 
• Projektbeskrivning som inkom 2020-12-09 
• Situationsplan och sektionsritning som inkom 2020-12-09 
• Planritningar som inkom 2020-12-09 
• Fasadritning som inkom 2020-12-09 
• Detalj brandskyddsglas fönsterdörr som inkom 2020-12-09 
• Brandskyddsbeskrivning som inkom 2020-12-09 
• Prospekt som inkom 2020-12-09 
• Yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 

2017-07-03 
• Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad 

översiktsplan för BRO daterad 2019-12-13 
• Tillsynsrapport i TILLSYN.2020.33 
• Yttrande från Brandkåren Attunda i TILLSYN.2020.33 
• Information och bedömning i TILLSYN.2020.33 
• Yttrande från Mark- och exploatering inkommet 2021-02-10 
• Yttrande från Brandkåren Attunda daterad 2021-03-10 
• Yttrande SVQ inkommen 2021-03-15 
• Yttrande (KUL) inkommet 2021-03-15 
• A-1 Sit. Plan, Sektion inkommet 2021-03-18 
• A-2 Planer inkommet 2021-03-18 
• A-3 Fasader inkommet 2021-03-18 
• A-4 Förrådsbod tillbyggd inkommet 2021-03-18 
• Bemötande av yttrande inkommet 2021-03-18 
• Svar på tjänsteskrivelse inför bygglovsbehandling inkommet 2021-03-

18 
• Följdfråga till fastighetsägare skickat den 2021-03-18 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 
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Sökande inkom den 9 december 2020 med en ansökan om bygglov i efterhand 
inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan 
(samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av 
flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad), 
tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar. 

Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 från 1968. Enligt detaljplan får på 
fastigheten uppföras bostad genom fristående hus (beteckning F) i högst två 
våningar. Vind får inte inredas. Byggnadshöjd får uppgå till högst 7,6 meter. 
Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. 

Av planbeskrivning framgår under avsnitt "Omfattning av planändringar och 
utvidgningar Bostadsområden" att områden för flerfamiljshus i planförslaget 
utlagts med i flera kvarter norr om Stationsvägen detta bl.a. för att komplettera 
redan befintlig bebyggelse.  

 
Urklipp plankarta aktuell fastighet med beteckning F 
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Urklipp plankarta norr om Stationsvägen - befintlig bebyggelse med 
flerfamiljshus utan beteckning F 
Historik och tidigare ställningstaganden 
Nedan redogörs i kronologisk ordning för ställningstaganden och utfall i fyra 
tidigare byggärenden som inkommit på aktuell fastighet mellan 1993 till 2019. 
 
DNR 1993/4122: Ansökan om rivningslov för  rivning av Fd  
pensionärshemmet. Rivningslov beviljades av Bygg- och miljönämnden den 15 
mars 1993, § 31. 
 
BYGG.2008.354: Ansökan om förhandsbesked om bygglov för ändring av 
flerbostadshus genom att inreda vinden med två lägenheter utan föregående 
detaljplaneändring. Förvaltningen gjorde bedömning att inredning av vinden 
med lägenheter inte kan betraktas som en mindre avvikelse från gällande 
detaljplan och föreslog att ansökan skulle avslås. Bygg- och miljönämnden 
avslog ansökan den 17 mars 2009, § 12. 
 
BYGG.2016.208: Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus och 
en mindre byggnad och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Bygg- och 
miljönämnden beviljade den 17 augusti 2017, § 67, rivningslov för rivning av 
flerbostadshus och en komplementbyggnad och meddelade bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus med 30 st. lägenheter. Hyresgäster på den 
aktuella fastigheten samt ägare till den intilliggande fastigheten Härnevi 1:68 
överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen upphävde den 15 mars 2018 det 
överklagade beslutet. Beslutet har vunnit laga kraft. 
 
BYGG.2019.236: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 
ytterligare bostadslägenheter. Bygglovsavdelningen meddelade sökande den 11 
september 2019 att förutsättningarna för bygglov inte bedömdes uppfyllda. 
Detta förtydligades vid möte med sökande och arkitekt den 2 oktober 2019. 
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Sökande ombeds återkomma med besked om hur denne ville att ärendet skulle 
hanteras vidare. Svar erhölls inte. Ärendet har fortfarande status pågående. 
 
TILLSYN.2020.33: Parallellt med detta ärende handläggs ett tillsynsärende 
med diarienummer TILLSYN.2020.33 för olovligt inredda lägenheter samt 
yttre ändringar vari beslut om användningsförbud med vite avseende byggnad i 
form av 13 st. av 13 st. bostadslägenheter meddelades av Bygg- och 
miljönämnden den 12 november 2020. Detta beslut överklagades till 
Länsstyrelsen den 1 december 2020. Beslut från Länsstyrelsen har inte 
meddelats ännu avseende frågan om användningsförbud.  
I detta ärende har vidare Bygglovsavdelningen den 20 november 2020 
informerat fastighetsägaren om bedömning att bygglov i efterhand för 
inredande av ytterligare bostadslägenheter och yttre ändringar inte bedöms 
kunna ges varvid fastighetsägaren senast den 18 december 2020 ombads 
återkomma med svar (se bilaga 13). Svar uteblev och fastighetsägaren inkom 
istället med bygglovsansökan som hanteras i aktuellt ärende - tillsynsärendet 
har därför satts på paus tills dess att lagakraftvunnet beslut erhållits i fråga om 
lovsökta åtgärder i aktuellt ärende. 

Kulturmiljö 
Byggnaden på fastigheten Härnevi 1:41 uppfördes 1951 (bygglov för 
bebyggelse på fastigheten har inte gått att hitta vid eftersökning i 
Bygglovsavdelningens arkiv). Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband 
med fördjupad översiktsplan för BRO daterad 2019-12-13 (bilaga 10) samt 
yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 2017-07- 03 
(bilaga 9) visar att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. 

Yttranden och remisser 
Åtgärden avviker från detaljplanen varför berörda sakägare m.fl. mellan den 3 
februari 2021 t.o.m. den 17 februari 2021 ges tillfälle att yttra sig över ansökan 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare till fastigheterna Härnevi 1:68, Härnevi 1:71, 
Härnevi 1:35, Härnevi 1:36, Härnevi 28:1, Härnevi 1:27 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 
Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 
§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.  
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Av andra stycket 9 kap. 30 § PBL framgår att om åtgärden är en sådan ändring 
av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b (det i byggnaden inreds någon 
ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 
industri) eller c (byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 
annat sätt), ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller 
kraven i första stycket 1 (planenligt utgångsläge).  

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

Rättspraxis 
I Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 maj 2018 i mål nr P 6512-17 tog 
domstolen ställning till hur begreppet fristående hus i en stadsplan fastställd 
1978 skulle tolkas. Någon begränsning av antalet lägenheter som fick inredas i 
en byggnad framgick inte av planbestämmelserna. I målet hämtade domstolen 
stöd i myndighetsanvisningar för hur planbestämmelser bör anges. Domstolen 
konstaterade att begreppet fristående hus använts för att beteckna områden med 
egnahems- och villabebyggelse i ett öppet byggnadssätt. Enligt domstolen fick 
sådan bebyggelse i normalfallet anses avse en- till tvåbostadshus även om ett 
bostadshus kan inrymma flera lägenheter och ändå visuellt uppfattas som 
egnahems- eller villabebyggelse. Domstolen ansåg att det i planhandlingarna 
fanns stöd för att endast en- eller tvåbostadshus skulle få uppföras och 
bedömde mot den bakgrunden att det aktuella huset, med tolv lägenheter 
fördelade på två våningsplan med souterrängvåning, inte kunde anses utgöra ett 
fristående hus enligt planen.  

Begreppet fristående hus har även varit föremål för Mark- och 
miljööverdomstolens bedömning i senare domar, t.ex.  mål nr P 1077-19. 
Domstolen uttalade i det målet att i samtliga fall där domstolen tidigare tillmätt 
myndighetsanvisningar för hur planbestämmelser bör anges betydelse för 
slutsatsen att planbestämmelser om öppet byggnadssätt eller fristående hus 
uteslutit flerfamiljshus, har det även funnits konkret stöd i planhandlingarna för 
att avsikten varit att endast en eller tvåbostadshus skulle få uppföras.  

Bedömning avseende inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i 
sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.) 
Vad som avses med fristående hus har inte definierats vare sig i nuvarande 
PBL, eller i den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL.Vid tolkningen kan de 
myndighetsanvisningar för hur planbestämmelser bör anges som gällde vid 
antagandet utgöra ett stöd enligt rättspraxis. Dessa myndighetsanvisningar 
återfinns i Kungliga Byggnadsstyrelsens, KBS, skrift Anvisningar angående 
Beteckningar på plankartor m.m. samt Bestämmelser till detaljplaneförslag 
(publikation 1950:2). Begreppet fristående hus har i denna båda upplaga 
använts för att beteckna områden med egnahems- och villabebyggelse i ett 
öppet byggnadssätt. Enligt rättspraxis innebär detta att endast en- till 
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tvåbostadshus ryms vilket utesluter flerfamiljshus under förutsättning att det i 
finns konkret stöd i planhandlingarna för att avsikten varit att endast en eller 
tvåbostadshus skulle få uppföras. 

I nu aktuell detaljplan ger planbeskrivningen stöd för att områden för 
flerfamiljshus i planförslaget utlagts i flera kvarter norr om Stationsvägen. 
Dessa fastigheter har i plankartan redovisats utan beteckning F. På dessa 
fastigheter har sedermera flerfamiljhus uppförts. Nu aktuell fastighet innehåller 
däremot beteckning F, fristående hus. På fastigheter innehållande denna 
beteckning har sedermera en- eller två bostadshus uppförts. Denna särskiljning  
bedöms ge konkret stöd i planhandlingarna att avsikten varit att endast en- eller 
tvåbostadshus skulle få uppföras på fastigheter med beteckning F. Aktuellt 
flerfamiljshus, ursprungligen innehållande 8 st. bostadslägenheter, uppfördes 
1951 som ett pensionärshem. Byggnaden blev planstridig när nu gällande 
detaljplan rullades ut 1968. Utgångsläget bedöms därför planstridigt (dvs. 
första villkoret för bygglov i 9 kap. 30 § PBL är inte uppfyllt). Detta utgör 
emellertid inte något hinder mot inredandet av ytterligare lägenheter eller yttre 
ändringar vilket framgår av andra stycket 9 kap. 30 § PBL. 

Åtgärden inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i 
sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.) bedöms 
mot bakgrund av att aktuell fastighet har beteckning F i plankartan utgöra en 
avvikelse från detaljplanebestämmelse om fristående hus. Att vind inreds med 
lägenheter bedöms utgöra en avvikelse från detaljplanen. Dessa avvikelser 
bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse förenlig med detaljplanen som kan 
godtas med stöd av 9 kap. 31b § PBL. (dvs. andra villkoret för bygglov i 9 kap. 
30 § PBL är inte uppfyllt). Denna omständighet bedöms utgöra ett hinder för 
bygglov för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i 
sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.) 

Bedömning avseende yttre ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av 
sockel, markschakt invid byggnad) 
Av tillsynsrapport i TILLSYN.2020.33 framgår att sockeln har fått vit kulör 
och att tilläggsisolering av byggnadens sockel har skett så att denna kragar ut 
utanför ovanliggande fasadliv. Av aktuell ansökan framgår att kulör avses 
återställas till mellan- /mörgrå kulör vilket bedöms positivt. Tilläggisoleringen 
av sockeln bedöms emellertid ovarsam och dessutom medföra att förvanskning 
av byggnadens yttre har skett då sockeln kragar ut utanför ovanliggande 
fasadliv. 
 
Schaktning utmed fasad mot sydväst innebärande att källare övergår till 
sluttningvåning och att byggnaden därmed får tre våningar och en 
byggnadshöjd högre än 7,6 meter genom sänkt medelmarknivå runt byggnaden 
bedöms utgöra en avvikelse från detaljplanen. Dessa avvikelser bedöms inte 
utgöra en sådan liten avvikelse förenlig med detaljplanen som kan godtas med 
stöd av 9 kap. 31b § PBL. (dvs. andra villkoret för bygglov i 9 kap. 30 § PBL 
är inte uppfyllt).  
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Dessa omständigheter bedöms utgöra hinder för bygglov för tilläggsisolering 
och markschakt invid byggnad. 
 
Bedömning avseende tillbyggnad av gårdsbyggnad 
Befintlig gårdsbyggnad är i sin helhet placerad på punktprickad mark som inte 
får bebyggas. Utgångsläget bedöms planstridigt. 
 
Tillbyggnaden är i sin helhet placerad på punktprickad mark som inte får 
bebyggas. Åtgärden bedöms planstridig. Avvikelsen bedöms inte utgöra sådan 
liten avvikelse förenlig med detaljplanen som kan godtas med stöd av 9 kap. 
31b § PBL.  
 
Dessa omständigheter bedöms utgöra hinder för bygglov för tillbyggnad av 
gårdsbyggnad. 
 
--- 
 
Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna för bygglov inte uppfyllda. 
Bygglovsavdelningen förslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår 
ansökan om bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter 
på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 
5 st.), yttre ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt 
invid byggnad) samt tillbyggnad av gårdshus med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ 
PBL. 

Barnperspektiv 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 
förslag till beslut är för barnets bästa. 
 
Information 
Ansökan avser även andra ändringar såsom t.ex. nya takfönster på 
flersbostadshus, fristående altaner/plattformar, yttre ändring av gårdsbyggnad. 
Dessa åtgärder bedöms separat förenliga med PBL men behovet av dessa är 
kopplat till åtgärder som inte är förenliga med PBL. Separata positiva beslut i 
dessa avseenden tas därför inte med i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.  
Övriga utvändiga ändringar av flerbostadshus enligt ansökan bedöms icke 
lovpliktiga.  
Ändringar av lägenheter på plan 1tr och 2tr bedöms anmälningspliktiga och 
kan hanteras separat. 
Förutsättningar som ska vara uppfyllda för att startbesked ska ges framgår av 
10 kap. 23 § PBL. I ett startbesked (hanteras efter ett beviljat bygglov) prövas 
om ett förslag uppfyller tekniska egenskapskrav avseende t.ex. hygien, hälsa 
och miljö (bl.a. rumshöjd), brandskydd (bl.a. utrymningsvägar). Tekniska 
egenskapskrav prövas således inte i bygglov enligt gällande lagstiftning. Det 
kan dock nämnas att det redan nu har observerats uppenbara hinder mot ett 
beviljande av startbesked i det att rumshöjd i nya lägenheter på vind och 
sluttningsplan inte bedöms godtagbara, att fönster för utrymning från vind inte 



 

 
   

Datum Vår beteckning 9 (10)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 
 

bedöms ha tillräckligt stor fri öppning (se yttrande från Brandkåren Attunda i 
TILLSYN.2020.33, bilaga 12). 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 
  



 

 
   

Datum Vår beteckning 10 (10)  
2021-02-05 BMN 21/0003 

 
 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-12-09 
2. Projektbeskrivning som inkom 2020-12-09 
3. Situationsplan och sektionsritning som inkom 2020-12-09 
4. Planritningar som inkom 2020-12-09 
5. Fasadritning som inkom 2020-12-09 
6. Detalj brandskyddsglas fönsterdörr som inkom 2020-12-09 
7. Brandskyddsbeskrivning som inkom 2020-12-09 
8. Prospekt som inkom 2020-12-09 
9. Yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 

2017-07-03 
10. Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad 

översiktsplan för BRO daterad 2019-12-13 
11. Tillsynsrapport i TILLSYN.2020.33 
12. Yttrande från Brandkåren Attunda i TILLSYN.2020.33 
13. Information och bedömning i TILLSYN.2020.33 
14. Yttrande från Mark- och exploatering 2021-02-10 
15. Yttrande från Brandkåren Attunda daterad 2021-03-10 
16. Yttrande SVQ inkommen 2021-03-15 
17. Yttrande (KUL) inkommet 2021-03-15 
18. A-1 Sit. Plan, Sektion inkommet 2021-03-18 
19. A-2 Planer inkommet 2021-03-18 
20. A-3 Fasader inkommet 2021-03-18 
21. A-4 Förrådsbod tillbyggd inkommet 2021-03-18 
22. Bemötande av yttrande inkommet 2021-03-18 
23. Svar på tjänsteskrivelse inför bygglovsbehandling inkommet 2021-03-

18 
24. Följdfråga till fastighetsägare skickat den 2021-03-18 

Beslut sänds till 
Delges med delgivningskvitto: 

• Sökande 
• Fastighetsägare 
• Eventuella sakägare med erinran 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Bygglov e-tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

001

e-tjänst

Ärende BYGG.2020.458

Fastighet

HÄRNEVI 1:41 10341843

Härnevi skolväg 17

19730 Bro

Sida 1 / 5BYGG.2020.458

2020-12-09



34 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi - BMN 21/0003-6 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi : Ansokan

Initierare

Fakturamottagare

Ömer Parlayan Fastighets AB Betongmuren

BOX 2334, 11175 Stockholm

Telefon: 070-754 75 44

E-postadress: omer.parlayan@parla.se

Fastighetsägare

Fastighets AB Betongmuren

 BOX 2334, 11175 STOCKHOLM

Kontrollansvarig

Mårten Karlsson Projektstandard AB

Kung Göstas väg 7A, 64533 Strängnäs

Telefon: 073-055 36 50

E-postadress: marten@projektstandard.se

Ombud

Torgny Nordin

Nockebyvägen 86, 16775 Bromma

Telefon: 0707 603 604

E-postadress: torgny.nordin@barkk.se

Sökande

Torgny Nordin

NOCKEBYVÄGEN 86, 16775 BROMMA

Telefon:  0707 603604

E-postadress: torgny.nordin@barkk.se
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning se bilaga 1 Projektbeskrivning

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2020-11-02

Fakturamottagare

Adress BOX 2334

Efternamn Parlayan

E-postadress omer.parlayan@parla.se

Företag Fastighets AB Betongmuren

Förnamn Ömer

Ort Stockholm

Personnummer

Postnummer 11175

Referens 04. Härnevi, Upplands-Bro

Telefonnummer 070-754 75 44
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Kontrollansvarig

Adress Kung Göstas väg 7A

Behörighetsnivå - Normal

Certifieringsnummer RISE SC 0009-17

Efternamn Karlsson

E-postadress marten@projektstandard.se

Företag Projektstandard AB

Förnamn Mårten

Gilltig t.o.m 2023-09-05

Ort Strängnäs

Personnummer

Postnummer 64533

Telefonnummer 073-055 36 50

Ombud

Adress Nockebyvägen 86

Efternamn Nordin

E-postadress torgny.nordin@barkk.se

Förnamn Torgny

Ort Bromma

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer 16775

Telefonnummer 0707 603 604
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Typ av byggnad

Flerbostadshus

Antal bostäder 13

Bostadsrätt

Förråd

Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

gult

Tegel

Fönsterkarmar

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

vitt

Trä

Takbeläggning

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

rött

Tegel

Ärende avser

Bygglov byggnad

Utvändig ändring

Utvändig ändring - Ändring

från

se bilaga 1 Projektbeskrivning

Utvändig ändring - Ändring till se bilaga 1 Projektbeskrivning
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Projektbeskrivning		 bilaga	1	

Fastigheten	Härnevi	1:41,	Härnevi	skolväg	19,	Upplands-Bro	kommun.	
Upprustning	inkl	fasadändring	och	tillbyggnad	av	förrådsbod	

Bakgrund	och	målbild.	
Fastighets AB Betongmuren äger fastigheten och har i olika omgångar sedan övertagandet vid årskiftet 2015-
16 försökt olika vägar till utveckling av fastigheten och fick rivningslov och bygglov för ny byggnad 2017 som 
senare upphävdes av länsstyrelsen.  
Fastigheten har senare utpekats som särskilt värdefull, men utan explicit skydd i övrigt. 
Fastigheten var i ett relativt dåligt skick vid övertagandet. Huset innehöll 9 lägenheter enligt 
försälningsprospekt (bilaga 3), tre i plan 1 KV, 2 i plan 2 BV (egentligen 4 ursprungliga som slagits samman 
och genom att ställa upp en vägg på trapplanet, ett badrum avstängt och de två köken helt intakta), fyra 
ursprungliga på plan 3 ÖV och två under inredning på plan 4 Vind. Av fastighetstaxering framgår att man vid 
den tiden endast anmält 8, lika med ursprungligt antal. 
Mellan år 1996 (då kommunen sålde fastigheten) och 2016 (då nuvarande ägare övertog fastigheten) finns 
inga handlingar i kommunens arkiv som visar ombyggnaderna som gjorts. Och inte heller före 1996, så tex 
kan den balkong som uppenbarligen har funnits på baksidan ha utförts redan före 1996.  
Spår efter balkongen finns på foton från 2014 i försäljningsprospektet. 
I prospektet framgår också att alla markändringar som är genomförda var gjorda 2014. 
Prospektet bifogas. 
 
Fastighetsägaren har nu när tillbyggnader inte tillåts trots byggrätt, beslutat att rusta upp huset så det kan få 
förutsättningar att fortleva. Därför har en upprustning av lägenheterna gjorts och då har även en del 
bygglovspliktiga åtgärder blivit nödvändiga som det nu sökes bygglov för, delvis i efterhand. 
Ambitionen är att göra varsamma ingrepp och tillägg för att klara nödvändiga säkerhetskrav och samtidigt 
vårda de kvaliteter huset har. 
Upprustningen består i att rusta upp alla ytskikt, byta köksinredning och förnya WC/ D genomgående samt se 
över ventilationen och brandskyddet. 
 
Bef förråd på gräns till och sammanbyggt under gemensamt tak med ett öppet förråd hos grannen, byggs till. 
Det finns byggrätt på fastigheten men att förstora förrådet tar mindre uppmärksamhet från huvudbyggnaden 
än ett förråd placerat närmare huvudbyggnaden. 
 
En brandskyddsbeskrivning är upprättad (bilaga 2) och redovisade handlingar följer denna.  
 
Ventilationen har inte förändrats för plan 1-3, för plan 4 pågår en utredning om det finns lediga kanaler att 
nyttja för frånluften. Finns det inte kommer mindre frånlutfshuvar utföras i takfall på baksidan i anslutning till 
bef skorsten. 
 
Lägenhetsnumreringen i prospektet från 2014, som också behållits hittills, är inte utförd på rätt sätt och det bör 
rättas. Vi har på planerna föreslagit en ny numrering enligt anvisning från lantmäteriet: 0901-03, 1001-04, 
1101-04 0ch 1201-02, summa 13 lägenheter. Ny anmälan görs separat. 

Ansökan	omfattar	
Generellt 

• Alla fönster byts till treglasfönster och nya plåtbleck utförs i kulör så nära originalet som möjligt. Ett 
fönster i trapphus förses med tvärpost.  

• Balkong- och terrassdörrar byts genomgående till inåtgående med helglasfönsterdörrar för att ge mer 
ljus. 

• Samtliga fönsterdörr kompletteras med brandskyddsglas i klass Ew30 enligt detaljritning då avståndet 
till glas i fönster/ fönsterdörr i våning 1 resp 2 är mindre än 1200. 

Exteriört 
• Sockeln tilläggsisoleras utvändigt och täcks av med plåtbleck. Målas i mellan-/ mörkgrå kulör nära 

befintlig kulör. (Huset led av stora fuktskador vilket troligen skälet till att tidigare ägare schaktat bort 
marken på gavlarna och på baksidan, troligen för att man samtidigt utfört lägenheter i KV.) 

• Fasadändring i KV: två fönster byts till terrassdörrar, ett fönster byts till större av utrymningsskäl.  
2 små och 2 något större fönster utförs på norra hörnet av storlek lika fönster på östra hörnet. 

• Fasadändring i plan 2 BV: Balkongdörrar till den sen länge rivna balkongen/ balkongerna på baksidan 
som stod utan räcke vid nye fastighetsägare tillträde förses med räcke lika ursprungligt.  

• Ändringar på tak: Nya takfönster tas upp på gårdssidan och en rökgaslucka/ taktillträdeslucka 
monteras i takfall mot gata för ventilation av trapphuset. (Takstegar och takbryggor ska monteras av 
tillsynskäl vid skorstenar). 
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Interiört 
• Plan 1 KV: Tvätt flyttas ihop med Teknikrum. Fd tvätt slås ihop med intilliggande lägenhet, en nästa 

punkt. 
• Plan 1 KV: Lägenhet, 2 rok, i NV hörnet ges ny layout, med nye entrédörr och brandskyddsmässigt 

avskild från trapphus och pannrum vilket inte gällde tidigare, lägenheten omfattar nu hela norra gaveln 
och utförs med kök och badrum i nytt läge. 

• Plan 2 BV: Sentida väggar på trapplanet tas bort och lägenhetsdörrar monteras i ursprungligt läge så 
att ursprungliga lägenheter återställs. 

• Plan 4 Vind: De två lägenheter som inretts partiellt före 2014 rustas upp till bättre standardnivå.. 
Förråd 

• Bef kallförråd på gränsen till granne och som delar tak med grannes öppna förråd byggs till och 
renoveras för lägenhetsförråd + ett fastighetsförråd, summa 14 förråd. Fasaden rustas och ges en 
mörkare mer diskret färgställning och dörr byter läge. Taket utförs lika befintligt. 

Markarbete  
• En arbetsplattform utförs vid båda gavlarna för räddningstjänsten vid räddning med stege. 

Plattformarna byggs delvis på mark och delvis på plintar med gallerdurk och ett demonterbart räcke 
där fallhöjden överstiger ca 1,5 m. Durken ger inga djupa, störande skuggor under plattformen och 
snöröjningen underlättas.  
Endast plan 1 KV kan utrymmas via fönster utan stege, alla plan 2 - 4 kräver stege (mer än 2 m till 
mark från fönster i plan 2 BV). 
På framsidan utförs hårdgjorda arbetsytor med armerat gräs i de delar som hamnar i gräsytor, i 
betong eller plast för att inte bli så påträngande i miljön. 

Areor	
BYA och BTA samt BOA redovisas i tabell på Nybyggnadskarta, se ritning A-01. 
 
 
Stockholm 2020-12-07 
 
Ömer Parlayan 
Fastighets AB Betongmuren  
 
genom 
 
 
 
 
 
Torgny Nordin 
Arkitekt SAR/ MSA 
Medlem i Restaureringssällskapet 
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ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER • JUNI 2014 1ꜜ

r
UPPLANDS-BRO  HÄRNEVI 1:41
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HÄRNEVI SKOLVÄG 17  - BRO
Bostadsfastighet innehållande 9 lägenheter.

INDIKATIVT PRIS: 6 500 000 KR

KONTAKTPERSON: 
Peter Wirén • 08-545 66 295 • peter@rosengren.se

ANSVARIG MÄKLARE: 
Lars Westin • 08-545 66 294 • lars@rosengren.se

INNEHÅLL

Rosengren och ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta transaktionen. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen 

rätt till ersättning.

Frågor avseende fastigheten, Ägaren eller transaktionen besvaras av Rosengren. Inga hyresgäster eller anställda hos Ägaren får kontaktas. 

Detta material är skyddat i enlighet med upphovsrättslagen. Varje form av återgivande, helt eller delvis, utan medgivande från Rosengren är 

förbjudet enligt lag.  
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ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER • JUNI 2014 3ꜜ

SAMMANFATTNING 
Bostadsfastighet i bra skick, där byggnaden uppfördes 1950 i två plan med källare i suterräng. Fastigheten har en 
total area om 2 850 kvm och en uthyrningsbar lägenhetsyta på 346 kvm, fördelat på 9 lägenheter. Förrådsbygg-
nad och en gemensam uteplats ligger på den stora gräsmattan bakom huset. Framför fastigheten ligger även en 
avgrusad parkering med plats för 8 bilar.

Fastigheten ligger lugnt och lummigt belägen, men med bekvämt promenadavstånd till bra kommunikationer. 
Bro pendeltågstation ligger endast 300 m från fastigheten vilket är attraktivt ur pendlingssynpunkt.

Fastigheten har på senare år renoverats vad gäller, stammar, tak, dränering och bergvärme installerades år 2000. 
Säljaren kan för köparens räkning eventuellt friställa 5 av 9 lägenheter.

Nuvarande hyresintäkter uppgår till ca 449 Tkr och driftskostnaderna till ca 110 Tkr

Fastighetsbeteckning Härnevi 1:41
Adress:  Härnevi  Skolväg 17
Ägare: Peter Bonde 
Upplåtelseform: Äganderätt
Uthyrningsbar area: 346 m2

Tomtarea: 2 850 m2

Byggår: 1950
Renoveringar 1999-2013
Typkod: 320
Taxeringsvärde: 2 260 Tkr
Inteckningar: 2 425 Tkr
Fastighetsskatt: 6 780 kr 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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INTÄKTER 
Hyresinäkterna uppgår till 448 800 kr   

KOSTNADER  
Driftkostnader uppgår till 110 582 kr  

DRIFTNETTO
Driftnettot uppgår till 338 218 kr

Direktavkastning: 5,20 %

EKONOMISK INFORMATION
Intäkter  Area     Kr/år                Kr/kvm
Bostäder   346 448 800 1 297
Summa:  346 448 800 1 297

Kostnader   
El     75 318 218
VA & Sophämtning     23 958 69
Fastighetsskatt       6 780 20
Försäkring       4 526 13
Summa:                           110 582               320

Driftnetto                                                 338 218 978

Hyresgäster ombesörjer både trappstäd och gräsklippning enligt gäl-
lande hyresavtal. De skottar även gången från huset till vägen.
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HYRESLISTA 2014

     

    

  Lgh  Kvm  Kr/mån Kr/år   Kr/kvm  

 1 1 001   25  3 300  39 600  1 584  

 2 1 002   30  3 300  39 600  1 320    

 3 1 003   35  4 000  48 000  1 371   

 4 1 101   65  6 200  74 400  1 145   

 5 1 102   65  6 200  74 400  1 145   

 6 1 201   30  3 550  42 600  1 420    

 7 1 202   33  3 650  43 800  1 327   

 8 1 203   33  3 450  41 400  1 255 

 9 1 204  30  3 750  45 000  1 500   

 Summa: 346    448 800 1 297  
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Byggår: 1950
Fasad: Tegel
Grund: Gjuten platta på mark
Stomme: Betong
Ytterväggar: Betong
Tak: Betongpannor
Ventilation: Självdrag

TEKNISK INFORMATION

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

Vatten/Avlopp:  Kommunalt
Uppvärmning:  Bergvärme (installerad år 2000)
Stambyte alla lgh:  1999
Nya badrum plan 2:  2007
Dränering runt huset: 2010
Nytt tak: 2013
Total renovering av 1 lgh: 2013

De flesta lägenheter ha relativt nya ytskikt samt nyare vitvaror.
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HÄRNEVI 1:41
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FASTIGHETSUTDRAG - HÄRNEVI 1:41

Datum 2014-06-10

Fastighet

Godkänd FR: Ej förändrad  Godkänd IR: 2009-05-25
Aktualitetsdatum IR: 2014-05-30

Upplands-Bro Härnevi 1:41

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Församling Bro

Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning
01-DNR387/1952A-Bro  Hernevi 1:41
0139-82/6A-Bro  Härnevi 1:41

Ursprung Upplands-Bro Härnevi 1:14

Adress Härnevi Skolväg 17 Kommundel: Bro

Areal Land:   2 850 kvm Vatten:    0 kvm Totalt:   2 850 kvm

Koordinat Byggnad, koordinater: N = 6600231.25, E = 648932.625

Koordinater

fastighet

Omr PT Koordinatsystem N-koord E-koord Karta
C 6600219.9 648919.8SWEREF 99 18 001 UPPL-BRO

Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning
1946-04-16 01-Bre-200Avstyckning  

Planer

och bestämmelser

Planer Datum Aktbeteckning
01-BRE-423Byggnadsplan 1968-11-01

Bro Stationssamhälle
0125-P08/1125Ytvattenskydd 2008-11-25

Östra Mälaren
Registreringsdatum: 2011-06-01

Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning
0836492

Köpeskilling  4 465 000 Kr

2008-10-10

Avser hela fastigheten

Bonde Gustaf Peter
Grev Magnigatan 13 Lgh 1104  114 55 Stockholm
Köp 2008-10-08 

Andel 1/1

Inteckningar

Aktnummer: 0732157
1

Inskrivningsdag: 2007-08-15
  500 000 Kr

Rosengren & Co

Linnégatan 76, 115 23 Stockholm
Orgnr: 556610-1340

Telefon 08-545 66 290
Telefax 08- 660 91 20

www.rosengren.se

Sida 1 (2)

FASTIGHETSUTDRAG
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FASTIGHETSUTDRAG - HÄRNEVI 1:41

Inteckningar

Aktnummer: 0836493
2

Inskrivningsdag: 2008-10-10
 1 000 000 Kr

Aktnummer: 0917332
3

Inskrivningsdag: 2009-05-25
  925 000 Kr

Antal sökta inteckningar (3) Summa:  2 425 000 Kr

Ajourförande

myndighet

Lantmäteriet
Box 47700
117 94 Stockholm
Tel: 0771-636363

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning Norrtälje
Box 252
761 23 Norrtälje
Tel: 0771-636363

Taxering Taxeringsenhet, typ: 320, Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Markvärde:    570 Tkr
Byggn.värde:   1 690 Tkr
Sum taxvärde:   2 260 Tkr

Taxering genomförd: 2013
Id för tax.enhet: 145969-5

Areal:   2 850 Kvm
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet

Värderingsenhet:

Hyreshusmark

bostäder

   570 Tkr
Byggrätt ovan mark:    300 kvm

Byggnadsrätt: Uppgift saknas

Riktvärdesomr: 139036
Riktvärde: 1900 kr/kvm Id.nr: 3578045-Q

Tax. värde 2013:

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad

bostäder

  1 690 Tkr

Nybyggnadsår: 1950 Om/tillbyggnadsår: -
Värderingsår: 1950
Om/tillbyggnadskost: - Tkr

Hyresintäkter:    291 TkrBostadsyta:    236 kvm

Under byggnad: Nej

Placerad på: 3578045-Q

Tax. värde 2013:

********** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket 2014-06-10 **********

Rosengren & Co

Linnégatan 76, 115 23 Stockholm
Orgnr: 556610-1340

Telefon 08-545 66 290
Telefax 08- 660 91 20

www.rosengren.se

Sida 2 (2)
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KARTA

Stockholms Stadsbyggnadskontor   2014-06-12   Skala 1:10000

→
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INDIKATIVT PRIS
6 500 000 kr eller högstbjudande.

INDIKATIVA BUD
Potentiella investerare är inbjudna att lämna indikativt 
bud baserat på informationen i detta informations- 
memorandum. Det indikativa budet ska baseras på 
fastighetsvärdet. Köpeskillingen skall erläggas kontant på 
tillträdesdagen. Köparen svarar för samtliga 
förvärvskostnader. 

Det indikativa budet skall innefatta följande punkter:

1. Kortfattad beskrivning över köparen. 
2. En redogörelse över ert bud på fastigheten i SEK. 
3. Redovisning över hur köpet skall finansieras.
4. Övriga villkor för budet.
5. En redogörelse för omfattningen på den Due Diligence 
som ni har för avsikt att genomföra innan fastställande av 
slutgiltigt bud.
6. Kontaktinformation.

VISNINGAR
Potentiella investerare kommer beredas möjlighet att få en 
översiktlig visning av fastigheten. Enskilda visningar bo-
kas enligt överenskommelse. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Ägaren förbehåller sig rätten att helt diskretionärt värdera 
inkomna indikativa bud och har inga förpliktelser att ac-
ceptera ett bud under processen, trots att budet kan vara 
det högsta framförda.

FRISKRIVNING
Informationen i denna försäljningspromemoria 
härstammar från källor som anses vara tillförlitliga men 
ingen verifikation har skett av detta eller av 
informationen. Även om informationen och påståendena 
anses vara korrekta tar varken Ägaren eller Rosengren & 
Co på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents 
skyldighet att undersöka, kontrollera och utvärdera all 
fakta, om det anses vara nödvändigt i samband med 
förvärvet. Ägaren kommer endast att uppfylla de 
garantier och andra åtaganden som kan erbjudas som en 
del av ett köpekontrakt.

FÖRSÄLJNINGSPROCESS

KONTAKT

Peter Wirén
Tel: 08-545 66 295
Mobil 070-731 88 80
Email: peter@rosengren.se
www.rosengren.se

Lars Westin
Tel: 08-545 66 294
Mobil 070-942 93 75
Email: lars@rosengren.se
www.rosengren.se
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r▸   Förmedling av kontors-, industri- och bostadsfastigheter

▸   Förmedling av byggrätter

▸   Ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt

▸   Nybildning av bostadsrätter vid nyproduktion och ombyggnad

▸ Kostnadsfri skatterådgivning som fokuserar på kundens skattesituation.
 Nuvarande skatteposition – vad blir skattekostnaden när fastigheten överlåts?
 Möjligheter - en inventering om det finns lösningar för att minska skattekostnaden?
 Finansiell plan – vad blir nettobehållningen i bolaget eller privat efter överlåtelsen? 

 Bostadsfastigheter –Kontorsfastigheter – Industrifastigheter - Byggrätter  – Bostadsrättsombildning 

 Rosengren & Co AB | Linnégatan 76, 115 23 Stockholm | Tel: 08-545 662 90 |  e-post: info@rosengren.se
rosengren.se
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Plan Takplan

Fasad mot öster

Sektion

Fasad mot väster

Fasad mot söder

Material och kulör
Tak: korrugerad förzinkad plåt lika befintligt
Fasad: Brunn lasyr
Dörr: vit

N

2,
501,
85

1,85
tillbyggt

1,85
tillbyggt

förråd avgränsas
med nätväggar

ny dorr
ny fasadpanel

tak gemensamt
med grannens
öppna förråd

tomtgränstomtgräns

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fastighets AB Betongmuren
Härnevi 1:41
Förrådsbod tillbyggd
20201203/Barkk/EF
Skala 1:100 (A3)

A4

Bygglovshandling

14a

Berörd byggnadsdel

Se ritning A1.
FÖRKLARINGAR

14a

14a

14a14a

14b

14c

14c

14b
14c

14c
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Sektion

Plan - uppstälningsyta för räddningsstege
- 1st vid varje gavel. (pos 10+11)

2,
35

2,
59

2,
55

2,
49

1,
902,
07

0,60

Plattform för handburen räddningsstege.
En styck på varje gavel.
Utförs med demonterbart räcke på två sidor.
Mått: se situationsplan.
(Exakt placering och utförande görs i samråd med
Räddningstjänsten.)

BTA BTA
Plan 4

Vind

Plan 3
ÖV

Plan 2
BV

Plan 1
KV

Vid fasad mot gata utförs 2st arbetsytor med plattläggning i
mark, se sit. plan. (pos 12+13)

4,50
1,00

4,00

2,65

5,00

4,50 1,30

1,855,23

6,71

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

A1

Bygglovshandling
Fastighets AB Betongmuren
Härnevi 1:41
Sit.plan + Sekt. + Uppst. för
räddningsstege
20201203/Barkk/EF
Skala 1:100 (A3)

Situationsplan Skala 1:400

10

12

13

11

14

Riven
Berörd byggnadsdelAv ansökan berörda delar.

1.  Fönster byts ll större
2a.  Dörr i läge för fönster
2b.  Dörr i läge för fönster
3.    Info: Fönster byts ll sidohängt
4.  2 + 2 st nya fönster
5a. Räcke återställt lika ursprungligt
 + brandglas lika 7
5b. Räcke återställt lika ursprungligt
 + brandglas lika 7
6a. Sen da vägg rivs, lgh-dörrar återställs
6b. Sen da vägg rivs, lgh-dörrar återställs
7a. Karm monteras med brandglas

Generellt:
Alla fönster byts ll nya 3-glas. Fönsterdörrar
u örs helglasade och kompl med brandglas, jmf
pkt 7. Fönster i trapphus plan ÖV/Vind u örs med
tvärpost. Plåtbleck förnyas i kulör nära
ursprungligt. Sockel lläggsisoleras med bleck
på krönet.

FÖRKLARINGAR

Ny byggnadsdel

arbetsyta för räddningstjänst på plattform

arbetsyta för räddningstjänst på mark

tillbyggd del

av ansökan berörd nybyggnadsdel

7c. Karm monteras med brandglas
7d. Karm monteras med brandglas
8a. Ny  takfönster
8b. Ny  takfönster
8c. Ny  takfönster
8d. Ny  takfönster
9. Ny rökgas- och llträdeslucka
10. Pla orm för räddningsstjänsten
11. Pla orm för räddningsstjänsten
12.  Arbetsyta för räddningstjänsten
13. Arbetsyta för räddningstjänsten
14a.  Förrådsbod llbyggd
14b. Ny dörr, ny fasadpanel
14c. Ny fasadpanel

Areor

BTA  Bef  Tillkommande
Huvudbyggnad 560,0  5,4 (sockel)
Förrådsbyggnad 23,0  12,1 ( llbyggd)

BOA      
Huvudbyggnad 368,9  22,6 (omarb lgh i KV)

BIA      
Förrådsbyggnad 19,4  12,1 (tillbyggd)
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Plan 1 KV

Plan 2 BV Plan 4 Vind

Plan 3 ÖV

LGH 0901 fd 1003
BOA 28 KVM

LGH 0902 fd 1002
BOA 35,7 KVM

LGH 0903 fd 1001
BOA 44,8 KVM

LGH 1002 fd 1103
BOA 34,4 KVM

LGH 1003 fd 1102
BOA 34,4 KVM

LGH 1001 fd 1104
BOA 26,9 KVM

LGH 1004 fd 1101
BOA 26,9 KVM

Tvätt/Teknik

G

G

Kök Kök

WC/D WC/D
G

G

KLK KLK

Rum

Rum

Rum

Rum
Kök Kök

Rum

WC/D

Rum/Kök

Kök

Rum

Rum

WC/DWC/D

K/FK/F

K/F K/F

K/F

Kök

LGH 1202 fd 1101
BOA 23,6 KVM

LGH 1201 fd 1102
BOA 23,6 KVM

WC/D WC/D
Kök

Rum Rum

Kök

K/F K/F

G

G

Kök Kök

WC/D WC/D
G

G

KLK KLK

Rum

Rum

Rum

Rum
Kök Kök

K/F K/F

LGH 1102 fd 1203
BOA 34,4 KVM

LGH 1103 fd 1202
BOA 34,4 KVM

LGH 1101 fd 1204
BOA 26,9 KVM

LGH 1104 fd 1201
BOA 26,9 KVM

K/F K/F

K/F K/F

SK

TT

TM

VVB VP

ST

ELC

Rum

Terrass Terrass

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

N Fastighets AB Betongmuren
Härnevi 1:41
Planer
20201203/Barkk/EF
Skala 1:100 (A3)

A2

Bygglovshandling

8a

8b

9

8c

8d

7d 7e

7f7c

Berörd byggnadsdel

Se ritning A1.
FÖRKLARINGAR5a 5b

1

2a 2b

4

7a 7b

6a

6b

3
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och utförs lika högt på alla dörrar A5
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1 Inledning 
Denna brandskyddsbeskrivning har upprättats enligt BBR 5:12 i samband med ändring av 
flerbostadshus på uppdrag av Parla AB. 

Fastighet: Härnevi 1:41 
Gatuadress: Härnevi Skolväg 17, Upplands-Bro 

Brandskyddet är projekterat enligt: 

x BBR 29, avsnitt 5, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 
x EKS 11, Kap. 1.1.2, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 

Brandskyddsbeskrivningen är inte avsedd att fungera som fristående handling utan ska 
läsas parallellt med övriga relevanta handlingar från respektive disciplin. 

1.1 Revidering 
Versionshistorik för dokumentet redovisas nedan: 

Version Datum Omfattning Handläggare Kvalitetsgranskare 

1 2020-12-02  Jenny Magnusson Katarina Wadensten 

Vid revidering markeras ändringar med kantlinje i dokumentet.  

1.2 Omfattning 
Brandskyddsbeskrivningen omfattar hela bygganden. 

1.3 Tillgängligt underlag 
Platsbesök har utförts 2020-11-09 av Jenny Magnusson. 

Följande ritningar utgör underlag för brandskyddsbeskrivningen. 

Beteckning Ritningsnummer Datum Upprättad av 

Situationsplan, Plan 1 KV och 
Plan 2 BV. 

A1 2020-11-27 Barkk – byggnadskonst, arkitektur 
och konst AB 

Plan 3 ÖV, Plan 4 Vind och 
Sektion. 

A2 2020-11-27 Barkk – byggnadskonst, arkitektur 
och konst AB 

Fasader A3 2020-11-27 Barkk – byggnadskonst, arkitektur 
och konst AB 



34 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi - BMN 21/0003-6 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi : Teknisk beskrivning

 Sida 5 (17) 

Brandskyddsbeskrivning  
Härnevi 1:41, Upplands-Bro 
Lägenheter 

Uppdrag: 6566  
Datum: 2020-12-02  

Bygglovshandling 
  

1.4 Fortsatt utredning 
I denna version finns behov av fortsatt utredning, eller val av alternativa lösningar, för att 
kunna fastställa brandskyddets utformning. 

 Utredningspunkter 

Nedanstående kräver fortsatt utredning. 

x Utformning av fönsterglas för att upprätthålla ett vertikalt avstånd på 1,2 m 
mellan brandceller.  

x Det behöver intygas att ventilationslösningen är separata system för respektive 
lägenhet. 

x Avstånd till närmaste brandpost behöver kontrolleras för att säkerhetsställa 
avstånd. 

 Val av lösning 

Nedanstående kräver val av lösning. 

x Takfot utförs tät i lägst EI 30 eller med ventiler i brandteknisk klass EI 30 infästa i 
konstruktion i klass EI 30. 

2 Dimensionerande förutsättningar 

2.1 Byggnadsbeskrivning 
Byggnaden har 2 våningsplan samt källare och vind. Byggnadsarean är ca 165,8 m².  

Avstånd till angränsande byggnader överstiger 8 meter. 

Byggnadsdel Material 

Bärande konstruktion Murad tegelkonstruktion 

Yttertak Tegelpannor 

Ytterväggar Tegel 

Bjälklag Betong 

 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänstens insatstid till byggnaden understiger normal insatstid, 10 minuter.  

Utrymning via fönster sker med hjälp av räddningstjänstens bärbara stege.  
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 Uppvärmningsanordning 

Byggnaden värms upp med bergvärme och bergvärmeanordningen finns i tvättstugan. Då 
anläggningen är placerad i en allmän yta finns risk för allmän påverkan. Bricon 
rekommenderar att anläggningen avgränsas med galler eller liknande.  

Kylmediet är R-407C vilket inte är en brandfarlig vara men då kylmediet förvaras i en 
gasflaska kan denna vid brand explodera.  

2.2 Brandteknisk byggnadsklass och brandbelastning 
Byggnaden är utförd i brandteknisk byggnadsklass Br1. Ändringen utförs motsvarande 
denna klass. 

Byggnadens brandbelastning uppgår enligt Boverkets allmänna råd (2013:11) om 
brandbelastning till högst 800 MJ/m2. 

2.3 Verksamhetsklass och dimensionerande personantal 
Lokalerna inrymmer endast bostäder i verksamhetsklass 3A för vilka personantalet inte 
är dimensionerande.  

2.4 Dimensioneringsmetod 
Brandskyddet har utformats med hänsyn till de krav som gäller vid ändring av byggnad 
enligt BBR avsnitt 1:22 och BBR avsnitt 5:81.  

Ändrade delar har utformats genom förenklad dimensionering enligt BBR 5:111. 

2.5 Utrymningsstrategi 
Utformning av utrymningsvägar baserats på utrymningsstrategi enligt tabell nedan. 

Lokal Utrymningsstrategi 

Samtliga lägenheter 
samt Tvätt/teknik 

Utrymning via trapphus/utrymningsväg och dörr till det fria.  

LGH 0902 och 0903 Terrassdörr i fasad 

LGH 0901 och 
Tvätt/teknik. 

Fönster och minder än 2 meter  

LGH 1001, 1002, 
1003, 1004, 1101, 
1102, 1103, 1104, 
1201 och 1202 

Fönster med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar 

 Frångänglighet 

Byggnaden är inte publik. Särskilda åtgärder erfordras inte för att tillgodose möjlighet till 
utrymning för personer med funktionsnedsättningar. 
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2.6 Gångavstånd  

 Gångavstånd till utrymningsväg 

Gångavstånd till utrymningsväg får inte överstiga 45 m. Där utrymning endast kan ske i 
en riktning beräknas gångavstånd 1,5 gånger den faktiska sträckan. Vid höjdskillnader 
beräknas sträckan 4 gånger höjdskillnaden. Krav på gångavstånd till utrymningsväg 
uppfylls. 

 Gångavstånd inom utrymningsväg 

Gångavstånd får inte överstiga 10 meter från lägenhetsdörr till trappa vilket uppfylls. 

3 Utformning av utrymningsväg 

3.1 Utrymningsvägar 
Nedanstående delar av byggnaden definieras som utrymningsväg. 

x Trapphus 
x Fönster 
x Terrassdörrar 

3.2 Bredd och höjd i utrymningsväg 
Trapphus är utfört enligt nedan: 

x Fri bredd minst 0,90 m 
x Fri höjd minst 2,00 m 

Ledstänger och liknande får inkräkta maximalt 0,10 m på var sida. 

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp överstiger 0,80 m.  

3.3 Dörr för utrymning  
Dörrar i och till utrymningsväg utförs med: 

x Fri bredd minst 0,80 m 
x Fri höjd minst 2,00 m 

Terrassdörrar har en bredd på 0,71 m men eftersom det är fulltillräckligt med att 
utrymma via ett fönster som alternativ utrymning så anses detta acceptabelt.  

Dörrar kan utföras med valfri slagriktning. 

Beslagning är generellt utfört med trycke och vred.  

Terrassdörrar kan utföras med trycke i kombination med nyckel eller med flärp.  
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 Öppningskraft 

Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. 

3.4 Fönster som utrymningsväg  
Fönster som utgör utrymningsvägar ska utformas enligt nedan: 

x Fri bredd minst 0,50 m 
x Fri höjd minst 0,60 m 
x Summan av fri bredd och fri höjd ska vara minst 1,50 m  
x Höjd från golv till öppningens underkant högst 1,2 m 
x Höjd från utvändig marknivån till öppningens underkant högst 2,0 m 
x Fönster kan öppnas utan nyckel/redskap 

Om man inte använder sidhängda fönster är det viktigt att tänka på att fönster som ska 
vara vridbara kring horisontell axel öppnas utåt och stannar i öppet läge. Det fria måttet 
beräknas under fönstrets axel.  

Om höjd från golv till öppningens underkant överstiger 1,2 m ska fast plattform eller 
dylikt installeras i anslutning till fönstret så att avståndet understiger 1,2 m. 

Vindslägenheternas fönster för summa av fri bredd och höjd är endast 1,4 m vilket 
understiger krav ovan. Fönsternas storlek accepteras då fri bredd och höjd överstiger krav 
på för höjd och bredd och är befintliga. Vindslägenheternas fönster har en bredd på 0,64 
m och höjd på 0,76 m.  

Då räddningstjänstens stegutrustning ska användas så ska uppställningsplatser skapas, se 
avsnitt 8.3. 

Fönster som ska utformas som utrymningsvägar framgår av Bilaga 2 Brandskisser. 

4 Passivt brandskydd 

4.1 Material, ytskikt och beklädnader 

Ytskikt och fast inredning utförs enligt nedan: 

Lokal Golv Vägg Tak Mindre mängd rörisolering ** 

Generellt - C-s2,d0 B-s1,d0 * CL-s3,d0 (vägg), BL-s1,d0 (tak) 

Utrymningsväg Cfl-s1 B-s1,d0 * B-s1,d0 * BL-s1,d0 (vägg och tak) 

* Underlag ska utgöras av obrännbart material i klass A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K210/B-s1,d0. 

** Mindre mängd rörisolering avser att den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer 
är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta. Vid större mängd ska rörisoleringen uppfylla klass 
A2L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och golv. 

Mindre byggnadsdelar kan utföras i klass D-s2,d0. Detta avser exempelvis dörrblad, dörr- 
och fönsterkarmar, tak- och golvlister, men inte rörisolering. Det förutsätts att arean av 
mindre byggnadsdelar understiger 20 % av anslutande yta. 
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 Kablar 

Kablar utförs i lägst klass Dca-s2,d2. 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till 
den närmaste inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en elcentral, ett 
ställverk eller motsvarande. Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i 
byggnaden och kabelns längd till inkopplingspunkten ska inte överstiga 20 meter. 

Kabelrännor och kabelstegar utförs enligt SS-EN 61537.  
Kabelskenor utförs enligt SS-EN 61534.  
Upphängningsanordning i utrymningsväg utförs i material i lägst klass A2-s1, d0. 

4.2 Brandcellsindelning  
Följande utrymmen utförs som egna brandceller i klass EI 60. 

x Trapphus  
x Respektive lägenhet 
x Tvättstuga (Tvätt/teknik) 
x Strädrum (då det ej kan ingå i omkringliggande) 

Byggnadens brandcellsindelning framgår av Bilaga 2 Brandskisser. 

Det ska säkerställas så att nya lägenhetsavskiljande väggar uppfyller brandteknisk klass 
EI 60. 

Anslutningen mellan brandcellsgräns och yttertak ska utföras på ett sätt så att 
brandklassen i vägg inte reduceras. För att uppnå detta ska den brandcellsavskiljande 
vägg dras upp till underkant av yttertak, råspont. Underkant av yttertak kläs i skivor i 
lägst brandteknisk klass K210/B-s1,d0 minst 600 mm på vardera sida om 
brandcellsavskiljande väggen. Eventuella genomgående springor ovan skivbeklädnaden 
ska brandtätas i erforderlig klass.  

 Genomföring i brandcellsgräns 

Genomföring i brandcellsgräns tätas med CE-märkt material och brandtätningsmetod i 
samma klass som den genombrutna brandcellsgränsen. 

Exempel på aktuell typ av genomföring är brännbara och obrännbara rör, 
ventilationskanaler, avloppsrör, kablar och eldosor.  

4.3 Dörr i brandcellsskiljande konstruktion 
Dörr i brandcellsgräns mot lägenheter upprätthåller enligt dokumentation EI 30-S200. 
Bricon rekommenderar att dörrarna märks upp så att man enkelt kan identifiera 
brandklassning av dörrar.  

Dörrtillhållning ska ske genom att fallkolv griper tag i slutbleck.  

Befintliga dörrar i klass A60 kan behållas mot tvättstuga och städrum. För tvättstuga 
finns även dörrstängare vilket behövs.  
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4.4 Takfot 
Takfot utförs tät i lägst EI 30 eller med ventiler i brandteknisk klass EI 30 infästa i 
konstruktion i klass EI 30 på långsidor. Vid trapphus kan inom minst 1 meter från 
vertikal brandcellsgräns utföras enligt ovan, se Bilaga 2 Brandskisser för krav på takfot.  

4.5 Yttervägg  
Ytterväggskonstruktionen ska utformas så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 
2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, och 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar från ytterväggen begränsas. 

Detta uppfylls i och med att fasaden är massivt uppmurad tegelfasad som är obrännbar.  

 Glaspartier i yttervägg 

Glaspartier i yttervägg som tillhör olika brandceller ska placeras med skyddsavstånd från 
varandra eller vara brandklassade. I och med att franska balkonger har skapats så 
understiger det vertikala avståndet mellan de olika brandcellerna i höjdled 1,2 m. 
Brandklassat glas i E 30 sätts på karm utanför dörr till fransk balkong så att 1,2 m 
upprätthålls. Exakt utformning ska utredas vidare i detalj.  

Brandklassade fönster får inte förses med vred eller handtag utan får endast vara 
öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.  

4.6 Taktäckning  
Taket är befintligt, obrännbart och påverkas inte av ändringen. 
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5 Bärförmåga vid brand 
Byggnadsdelar ska delas upp i brandsäkerhetsklasser utifrån risken för personskador om 
byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. I bedömningen ska följande hänsyn tas: 

x Risken för att utrymmande eller räddningspersonal vistas i skadeområdet 
x Sekundära effekter som kan uppstå, exempelvis fortskridande ras till angränsande 

delar av det bärande systemet 
x Påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- 

och insatsmöjligheter 

I tabellen nedan är de krav som är aktuella för en Br1 byggnad. Generellt har inte 
bärförmågan påverkats i och med ändringen gällande huvudsystem och 
stomstabiliserande bärverksdelar. Däremot behöver yttertakets bärverk säkerhetsställas 
att R 30 upprätthålls detta kan göras genom att bärverk kläs in i protect f eller liknande. 

Byggnadsdel* Brandsäkerhetsklass Brandklass 

x Lätta undertak** 
x Icke-bärande innervägg 
x Infästning av icke bärande yttervägg i markplanet 
x Bjälklag på eller strax ovan mark 
x Takfot i byggnader med upp till fyra våningsplan 

Brandsäkerhetsklass 1 R0 

x Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 
x Infästning av icke bärande yttervägg ovan markplanet 
x Yttertaks bärverk mot vind.  

Brandsäkerhetsklass 3 R30 

x Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
regelväggar, pelare och balkar 

x Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
bjälklag och massiva  

x Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 
byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet  

Brandsäkerhetsklass 4 R60 

* Bärverk som krävs för att upprätthålla funktionen hos byggnadsdelar som utgör brandcellsgräns/brandsektionsgränser 
ska ha motsvarande tidskrav för bärigheten. Ex: EI 30 = R 30, EI 60 = R 60 osv 
** Lätta undertak (<20 kg/m2) ska utformas så att de klarar en värmepåverkan av 300°C under minst 10 minuter utan att 
falla ned. Detta uppfylls t.ex. för undertakssystem utförda med tändskyddande beklädnad enligt NT FIRE 003. 
*** Vid installation av automatisk vattensprinkler 

6 Ventilationsbrandskydd 
Skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller uppnås förmodligen 
genom separata system för respektive lägenhet, trapphus samt tvättstuga.  

Ventilationslösningen är befintligt självdragssystem via murade kanaler som ansluter till 
kök samt badrum. Kök är enligt uppgift separata kanaler per lägenhet och förmodligen 
även badrum (ibland förr i tiden så gjordes de antigen egna eller så kunde de kopplas 
ihop). Dock eftersom de murade kanalerna ökar i storleken längre upp i huset så 
förmodas det vara egna system även för badrum.  

Tilluft fås via ventiler i fasad.  

Utförandet av frånluften ska intygas inför drifttagande.  
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6.1 Imkanal 
Det finns inga imkanaler. I kök finns kolfilterfläkt ovan spis.  

6.2 Matlagningsanordningar  
Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av spis till brännbart material eller kolfilterfläkt 
ska vara minst 0,5 m. 

7 Brandtekniska installationer 

7.1 Utrymningsskyltar  
Tvättstugan ska förses med efterlysande utrymningsskylt utformade enligt AFS 2008:13 
ovan alternativ utrymningsväg/fönster. 

Placering och utformning framgår av Bilaga 2 Brandskisser.  

7.2 Allmänbelysning  
Utrymningsväg/trapphus förses med allmänbelysning med en belysningsstyrka på lägst 
100 lux.  

Två efter varandra följande ljuspunkter får inte slockna till följd av samma fel. Detta 
åtgärdas exempelvis genom att de ansluts till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare.  

7.3 Brandgasventilation  

 Trapphus 

Trapphus har öppningsbara fönster men då vinden inretts för lägenheter behöver 
trapphuset kompletteras med röklucka enligt krav nedan. 

Röklucka  

Funktion Utförande röklucka  

Regelverk SS-EN 12101 

Frånluft Röklucka med fri geometrisk area på 1 m2 i trapphustopp 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i trapphusets markplan 
Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2008:13 

Kraftförsörjning 
Hållmagnet 

Öppnar vid strömbortfall eller kabelbrott 
Rekommendation: Lucka förses med batteribackup minst 72 h 

Kraftförsörjning 
Motor 

Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är brandsäkert 
förlagd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 60331 
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7.4 Brandvarnare 
Lägenheter förses med brandvarnare utformade enligt SS-EN 14604.  

Brandvarnare placeras utanför varje sovrum då sovrum finns. Vid öppen planlösning ska 
brandvarnare placeras invid tänkt sovplats. Varje brandvarnare ska täcka maximalt 60 
m2. 

8 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 

8.1 Tillträdesvägar för räddningstjänstens insats  
Räddningstjänstens angreppsvägar är desamma som byggnadens utrymningsvägar.  
Varje plan kan nås via dessa.  

Angreppsvägar är placerade mindre än 50 m från lämplig uppställningsplats för 
räddningstjänstfordon. 

8.2 Räddningsväg 
Byggnaden är tillgänglig via befintligt gatunät. Ingen räddningsväg krävs. 
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8.3 Uppställningsplats för bärbara stegar 
Eftersom bärbar stege krävs vid utrymning från byggnaden ska uppställningsyta och 
hindersfri arbetsyta för stege finnas och utformas enligt nedan. Resning av stege ska 
kunna ske utan hindrande eller utskjutande delar, träd, skärmtak eller dylikt. 

 
Figur 1. Princip för utformning av uppställningsplats. 

Uppställningsyta ska utgöras av asfalt, grus, gräsarmering eller gräsmatta om denna är 
plan och klarar vikt för stege och två personer (minst 250 kg) 

Avstånd mellan uppställning räddningsfordon och uppställningsyta högst 50 m 

8.4 Markbrandpost 
Markbrandpost anordnas i sådan omfattning att avståndet mellan släckbil och brandpost 
inte överstiger 75 m. 

Befintligt brandpostnät behöver kontrolleras för att säkerhetsställa avstånd.  
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9 Utförandekontroll brand 
Utförandekontroll brand utförs enligt ”Utförandekontroll brand”, se Bilaga 1. Denna 
handling ska fyllas i av respektive entreprenör och delges utförandekontrollant brand. I 
samband med detta ska angivna intyg redovisas. 

Efter utförandekontroll upprättar utförandekontrollant brand ett protokoll där eventuella 
brister och fel anges. I protokollet finns även ett utlåtande rörande brandskyddet. 

När byggnaden är färdig ska det enligt BBR finnas en brandskyddsdokumentation som 
utgör relationshandling över byggnadens brandskydd. 

10 Drift och underhåll 
Instruktioner för drift- och underhåll ska finnas för byggnaden och omfatta följande: 

Kontrollobjekt 

Brandvarnare 

Utrymningsskyltar 

Utrymningsvägar (framkomlighet) 

Dörr som ska användas för utrymning 

Dörrar i brandcellsgränser (dörrstängare, tillhållning) 

Håltagningar i brandcellsgränser 

Vägg i brandcellsgräns 

Utrustning för första hjälpen 
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Bilaga 1 Utförandekontroll brand 
Nedanstående intyg kommer att behövas vid kontroll av utförandet.  

Datum för kontrollen och när intyg upprättats ska anges. 

Brandskyddsdokumentation som relationshandling ska upprättas vid färdigställande. 

Åtgärd Intyg Ansvarig 
(namn/företag) 

Kontrollerat 
(datum/signatur) 

Trapphus för utrymning Intyg över att trapphus för 
utrymning uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Dörrar för utrymning Intyg över att dörrar för utrymning 
uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Fönster för utrymning Intyg över att fönster för utrymning 
uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Ytskikt Intyg över att ytskikt på väggar, tak 
och golv uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Rörisolering Intyg över att rörisolering uppfyller 
krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Kablar Intyg över att kablar uppfyller krav 
enligt brandskyddsbeskrivningen. 

  

Brandcellsskiljande byggnadsdelar Intyg över att brandcellsskiljande 
byggnadsdelar är utförda med 
brandteknisk klass enligt 
brandskyddsbeskrivningen. Samt 
anslutning av brandcellsvägg mot 
yttertak. 

  

Genomföringar Intyg över att genomföringar i 
brandcellsgränser är tätade med 
typgodkänt material och enligt 
tillverkarens monteringsanvisningar. 

  

Branddörrar Intyg över att dörrar i 
brandcellsgräns uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen samt har 
monterats enligt tillverkarens 
anvisningar. 

  

Takfot Intyg över att takfot uppfyller krav 
enligt brandskyddsbeskrivningen. 

  

Brandklassade glaspartier i 
yttervägg 

Intyg över att glaspartier i yttervägg 
uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Bärande konstruktioner Intyg över att bärande 
konstruktioner uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Undertak Intyg över att undertak uppfyller 
krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen 
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Ventilationsbrandskydd Intyg över att frånluften är separat 
per brandcell. 

  

Matlagningsanordningar Intyg över att 
matlagningsanordningar uppfyller 
krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Utrymningsskyltar Intyg över att efterlysande 
utrymningsskyltar uppfyller krav 
enligt brandskyddsbeskrivningen. 

  

Allmänbelysning Intyg över att allmänbelysningen 
uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Brandgasventilation Intyg över att brandgasventilation 
uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen samt har 
funktionskontrollerats med godkänt 
resultat. 

  

Brandvarnare Intyg över att brandvarnare 
uppfyller krav enligt brandskydds-
beskrivningen samt har 
funktionskontrollerats med godkänt 
resultat. 

  

Uppställningsplats bärbar stege Intyg över att uppställningsplats för 
bärbar stege uppfyller krav enligt 
brandskyddsbeskrivningen. 

  

Plan för drift och underhåll Plan för drift och underhåll 
redovisas. 

  

Brandskyddsdokumentation Brandskyddsdokumentation 
(relationshandling) ska upprättas 
när byggnaden är färdig. 

Bricon AB  
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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Uppdrag utförs i samband med nya fördjupade 
översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Omfatt-
ningen är en komplettering och revidering av det 
äldre kulturmiljöprogrammet för berörda delar, 
men dokumentet ersätter inte tidigare kulturmil-
jöprogram. 

Utpekandet har gjorts på två nivåer, där karak-
tärsområden och särskilt värdefulla områden 
identifierats. Karaktärsområdena utgörs av en 
större sammanhängande miljö med homogen 
karaktär och kulturhistoriska värden. De särskilt 
värdefulla miljöerna har mycket höga kultur-
historiska värden och är överlag välbevarade. 
De särskilt värdefulla områdena är oftast tydlig 
avgränsade miljöer.

Varje utpekat område beskrivs utifrån kulturhis-
toriskt perspektiv med en tydlig motivering om 
varför området och enskilda byggnader, bebyggel-
se, platser och landskap är kulturhistoriskt värde-
fulla. De för kulturmiljön och det kulturhistoriska 
värdet bärande karaktärsdrag definieras och 
beskrivs. Uppdraget omfattar även att ge konkreta 
råd för varje område som utpekats. Vilka skydd 
och lagkrav som ställs för kommande planering i 
kulturmiljön beskrivs. Likaså vilka byggnader och 
bebyggelseområden och allmänna platser som 
bedöms omfattas av förvanskningsförbud.

Bedömningarna har gjorts utifrån vedertagna 
antikvariska metoder med utgångspunkt i riks-
antikvarieämbetets plattform för värdering och 
urval. 

Avfärdade utpekade områden
I arbetet har ingått att utvärdera om områden 
som i tidigare kulturmiljöprogram är utpekade, 
fortfarande har så pass höga värden att de ska 
omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kap 
13 § Plan- Bygglagen (Prenzlau-Enander 1991). 
Inom utredningsområdet för detta arbete finns 
två sedan tidigare utpekade områden som inte 
tas upp i denna utredning. Det första är område 
18 Bro centrum med postmodernistisk bostads-
bebyggelse. Denna bebyggelse bedöms inte ha 
så pass höga arkitektoniska kvaliteter eller ha 
tillräckligt hög regional relevans för att kunna 
omfattas av förvanskningsförbudet. Det andra är 
område 15 gravfältet Råby – Finsta. Detta område 
utgörs av en fornlämningsmiljö och omfattas av 
Kulturmiljölagen. Dess värde är konstant och kan 
inte värderas. Gravfältet finns därför inte utpekat 
i detta sammanhang som endast kopplar till Plan 
och bygglagen. 

Utredningen omfattar inte någon ny museiforsk-
ning. Som underlags och källmaterial har främst 
använts det befintliga kulturmiljöprogrammet för 
Upplands Bro kommun från 1999 samt fördjup-
ningen från 2001, samt Det hände i Upplands-Bro 
av Börje Sandén. Historiska kartor som studerats 
är hämtade från Lantmäteriets digitala tjänst 
Historiska kartor. Historiska fotografier är hämta-
de från Upplands Bro kommuns bildwebb. Övriga 
bilder är tagna av WSP. 

Källor och litteratur

Kunskapsläget om områdenas historiska innehåll 
är redan idag högt varvid uppdraget inte har om-
fattat någon ny kunskapsinhämtning eller musei-
forskning. Uppdraget har istället främst behandlat 
vilka miljöer som ger möjlighet att utläsa histori-
eskrivningen varvid en stor del av uppdraget har 
genomförts i fält genom inventeringar och karak-
täriseringar. 

Utifrån den metodologiska utgångspunkten och 
den befintliga historieskrivningen har WSP identi-
fierat huvudsakliga bedömningskriterier för vilka 
miljöer som ska väljas att lyftas fram och vilka 
miljöer som bör betraktas vara särskilt värdeful-
la och ur ett allmänt perspektiv ses som särskilt 
motiverade att bevara. Kriterierna har tagits fram 
utifrån kunskapsläget och de identifierade bä-
rande berättelserna. De övergripande kriterierna 
utgör ett stöd för värderingen.

Övergripande kriterier för särskilt värdefulla 
områden:

• Bebyggelse och uttryck som visar på att sam-
hällena ursprungligen varit jordbruksbygd, 
oavsett skick

• Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga 
stationsetableringen i samhällena, oavsett 
skick

• Sammanhängande bebyggelseområden upp-
förd efter 1945 som visar på samhällenas 
kraftiga expansion och som i huvudsak är 
välbevarade
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PLANERA I KULTURMILJÖ

Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och ett be-
tydande allmänt intresse. Kulturmiljö är en ändlig 
resurs och har den en gång förvanskats kan inte 
värdet helt återställas. Kulturmiljön tillhör alla 
och förvaltningen är allas ansvar, men kulturmil-
jön skyddas och regleras också av flera olika lag-
stiftningar. Kommunerna har ett särskilt ansvar 
för skydd och förvaltande av vår kulturmiljö ge-
nom den fysiska planeringen. Majoriteten av vår 
kulturmiljö har inget utpekat skydd och det finns 
ingen central myndighet som ansvar för den, utan 
det är kommunen som kan garantera att värde-
fulla miljöer bevaras till kommande generationer. 
Kommunen är också enligt plan- och bygglagen 
skyldigt att skydda kulturvärden vid planläggning 
av ett område eller andra typer av ärenden.

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse alltid.
Kravet gäller för all bebyggelse oavsett om en 
byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhis-
toriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med 
hänsyn till byggnadens karaktär och värden. 
Kravet handlar om att positiva egenskaper och 
kvalitéer ska tas tillvara.  För att uppnå varsamhet 
krävs kunskap om byggnadens värden.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull 
bebyggelse och bebyggelseområden.

Förvanskningsförbudet är ett mycket starkt skydd 
för kulturmiljön. Men förvanskningsförbudet är 
inget förändringsförbud utan skyddar bara de 
uttryck och egenskaper som bär det kulturhisto-
riska värdet.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart eller karaktär väsentligt ändras 
sker en förvanskning. Förvanskningsförbudet gäl-
ler alltid för särskilt värdefulla miljöer oavsett om 
de är utpekade eller inte. Förvanskningsförbudet 
ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

För att en byggnad ska kunna anses som särskilt 
värdefull krävs att den särskilt väl belyser ett 
visst förhållande eller i sitt sammanhang och har 
få motsvarigheter som kan belysa samma förhål-
lande. Få motsvarigheter ska förstås i relation till 
hela byggnadsbeståndet och ska bedömas utifrån 
såväl ett nationellt som regionalt och lokalt per-
spektiv.

För att uppfylla lagstiftningens krav är det viktigt 
att ha kunskap om kulturmiljön och dess värden.

Kommunen behöver veta vilka värden som finns 
och hur de bör hanteras för att inte gå förlorade 
när ändringar ska göras i kulturmiljö.

Exempelvis, för att undvika en förvanskning mås-
te bärande karaktärsdrag, egenskaper och särar-
ter identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas 
och ligga till grund för val av ändringar.

Plan- och bygglagen

2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov /…/ 
ska bebyggelse och byggnadsverk utfor-
mas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kul-
turvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan /…/ i ett ärende enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintli-
ga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från his-
torisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas.

8 kap. 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska, historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

 Om ändringar ska göras i områden eller på bygg-
nader som pekats ut som särskilt värdefulla bör 
alltid kommunens egna experter på kulturmiljö 
tillfrågas. Vid planarbeten i särskilt värdefulla 
områden som kan komma att påverka det kul-
turhistoriska värdet, bör kommunen beställa en 
kulturmiljöutredning. I fråga om bygglov som 
kan påverka värdet bör kommunen begära in en 
antikvarisk förundersökning och konsekvensbe-
skrivning.
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 28

0 3.5 71.75
km

Karta

Utredningen har avgränsats utifrån kommunens 
behov av underlag för arbetet med fördjupad 
översiktsplan samt utifrån kulturhistoriska 
strukturer och samband. Det har inte gjorts någ-
ra fasta avgränsningar inom vilken tidsram som 
har behandlats. Det förhistoriska perspektivet 
har inte varit ett fokusområde och utredningen 
har ingen arkeologisk ansats.

 I vidare arbeten kan arkeologiska insatser komma 
att krävas för att ge en komplett bild av fornläm-
ningsförekomsten i området. Utredningens fokus 
ligger på den sammanhängande bebyggelsemiljön 
i de båda tätorterna Bro och Kungsängen, kultur-
historiska miljöer utanför den sammanhängan-
de bebyggelsen har inte lyfts eller utretts inom 
ramen för detta uppdrag.

Flerbostadshus i Kungsängen 1960. Upplands-Bro kom-
mun bildwebb.
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SAMHÄLLETS FRAMVÄXT

Karta årsringar

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 08

0 1.5 30.75
km

Karta

1. Före 1850 -   
Jordbrukslandskap

3. 1945-1970-tal 
Rekordåren

2. 1850 - 1945  
Stationssamhälle

Kartan visar en schematisk bild av de i utredningen 
identifierade mest betydelsefulla årsringarna i Bros 
bebyggelseutveckling. Före järnvägens etablerande 
var hela området ett helt agrart landskap och all 
bebyggelse därtill. Detta visas genom det stora gula 
fältet. Ett litet stationssamhälle växer upp under 
1900-talets första hälft, visas med blått fält. Under 
1960- och 1970-talen tillkommer lejonparten av Bros 
bebyggelse. Detta visas genom grönt fält. 

ÅRSRINGAR  
-Särskilt urval av områden
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1. Före 1850 
Upplands Bro kommun är en trakt med särskilt 
hög densitet av stora gods och säterier. Detta be-
ror dels på de goda tillgångarna på naturresurser 
som vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark, 
dels på läget nära huvudstaden. Under 1600-
talet förlänades stora arealer mark från kronan 
till adelsmän som betalning för deras tjänster. 
Många drogs tillbaka i reduktionen vid 1600-talets 
mitt och återgick till att vara så kallad kronojord. 
Kronojord brukades av arrenderande bönder, kro-
nobönder, som betalade skatt till kronan. 

Bro var vid 1800-talets mitt ett renodlat jord-
brukslandskap med sockencentrum runt Bro kyr-
ka i byn Husby. Kyrkan uppfördes under 1100-ta-
let och har under flera hundra år kompletterats 
och byggts ut i omgångar, till den byggnad vi ser 
idag. Ortsnamnet Husby betyder traditionellt att 
det var kungens by och är ett vanligt förekom-
mande ortsnamn i Sverige. Byn köptes från  
kronan av ägaren till Brogård på 1500-talet. 

Bro kyrka. Foto: Vänersborgs museum Hästar med mjölkkärra i Håbo-Tibble kommun. Foto: Upplads-Bro kommun bild-
webb.
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2. 1850-1945
Under 1800-talet skedde stora förändringar och 
rationaliseringar av jordbruket i Sverige. Teknik-
utvecklingen och industrialiseringen gick snabbt 
och båda järnvägen och ångbåten gav nya  
transportmöjligheter för varor. År 1876 drogs 
järnvägen mellan Stockholm – Västerås och 
station byggdes strax norr om Bro kyrka, vid byn 
Härnevi. Stationen blev efterhand knutpunkt i 
bygden och samhällsfunktionerna kom att flytta 
upp norr om stationen. 

Järnvägen och ångbåtstransporterna alstrade 
bostäder och industrier och samhället utveckla-
des. Jordbruksprodukter och trädgårds- 
odlingar var viktiga näringar. Brogårds tegel-
bruk växte snabbt. Härneviskolan uppfördes år 
1894. Kartmaterial visar hur samhället har vuxit 
norr om stationen med ett oregelbundet vägnät 
där ett stort antal tomter planerade, men endast 
ett tiotal byggnader uppförda vid 1909. 

Sparbanken i Bro år 1959 var en liten barack. Foto: Upplandsmuseet

Bro station kring sekelskiftet. Foto: Järnvägsmuseet. Flerbostadshus i Bro år 1956. Foto: Upplandsmuseet.
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3. Rekordåren
Det rådde en allmänt stor framtidsoptimism i  
Sverige under 1950-70-talet, så även i Upplands- 
Bro. I regionplaneskiss från år 1966 såg man fram-
för sig en tät bebyggelse runt hela Mälaren och 
omkring 75 000 personer boende i Upplands-Bro – 
Bålstaområdet, varav 9000 personer i Bro. Stads-
arkitekten Hans Matell gick ännu längre och såg 
framför sig att Kungsängen och Bro skulle växa 
ihop med en befolkning på omkring 80-100 000 
invånare.

De storslagna framtidsplanerna resulterade i ett 
omfattande bostadsbyggande i Bro under 1960 och 
1970-talen. Förutom villaetableringen i stations-
samhällets östra del så bredde tätorten ut sig norr 
om Enköpingsvägen och mångdubblades till ytan. 
Under rekordåren byggdes miljonprogramsom-
råden som Råby och Finnsta. För dessa projekt 
togs jordbruksmark i anspråk och gårdar revs till 
stor del. 1900 st lägenheter byggdes i Bro mellan 
åren 1968-75 vilket innebar att antalet bostäder 
tredubblades på sju år. År 1972 uppfördes ett nytt 
centrum i anslutning till de moderna bostadsom-
rådena, detta brann dock ner under 1990-talet. 

Bostäderna bestod av radhus, flerfamiljshus om 
tre våningar och villor. Alla bostäder organise-
rades i grönområden med direkt anslutning till 
park, enligt tidens ideal. De nyuppförda bostads-
områdena fick snabbt dåligt rykte. Under 1990-ta-
let, då centrum brann ner, stod hela bostadslängor 
tomma trots bostadsbristen i Storstockholm. Som 
ett resultat revs flera flerfamiljshus i Råby år 1995.

Radhusen i Finnsta år 1981. Foto: Upplands Bro kommuns Bildwebb
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Karta

KULTURMILJÖVÄRDEN

Kartan visar en schematisk bild av vilka kultur-
miljöer som är identifierade i Bro. De rosa fäl-
ten representerar så kallade karaktärsområden, 
områden med en gemensamt viktig karaktär 
där särskild hänsyn behöver tas till kravet om 
varsamhet. De röda inringade områdena utgör 
särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa 
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar 
att förbud mot förvanskning bör råda inom dessa. 
Röda punkter är identifierade enskilda byggnader 
som uppförts före 1930-talet och representerar 
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa 
utgör en mycket liten andel i tätortens bebyggel-
sebestånd. 

Vissa delar av kulturmiljön bedöms vara viktigare 
att bevara och bevaka än andra. I Upplands-Bro 
finns en rik historia och det är av största vikt att 
miljöer från de olika skedena av samhällets ut-
veckling finns bevarade, så att även kommande 
generationer ska kunna förstå sin livsmiljö och 
ha tillgång till historia. Åtta miljöer har valts ut 
som särskilt värdefulla miljöer, dessa represente-
rar olika delar av Bros historia, såväl den agrara 
historian där jordbruk präglade landskapet som 
den när järnvägen drogs och ett stationssamhälle 
växte fram. Slutligen utgör största delen av Bros 
bebyggda miljö av bebyggelse som tillkommit 
efter andra världskriget, även denna omvälvande 
och expansiva tid behöver representeras och två 
miljöer från denna tid har valts att belysas.

1. Karaktärsområde

3. Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

2. Särskilt värdefullt 
område

Finnsta

Bro  
Stationssamhälle

Härnevi

Bro prästgård

Villor vid 
Prästvägen

Stora  
Sandhagen

4. Järnväg

Råby  
radhus
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Bevarande och utvecklande står inte i motsats 
till varandra, befintliga värden kan berika och 
användas i utvecklingen av ett område. Förut-
sättningarna för att bygga i kulturmiljö är plats-
specifika, det går inte att specificera ett allmän-
giltigt tillvägagångssätt, däremot finns korta och 
enkla förhållningssätt som underlättar att följa 
lagstiftningens krav.

Vid planering i kulturmiljö ska de kulturhisto-
riska värdena ses som en grundförutsättning för 
hur och vart det kan kompletteras eller exploa-
teras. Det är viktigt att i ett tidigt skede klargöra 
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att 
dess kulturhistoriska karaktär eller kulturhisto-
riska värde påtagligt förändras. Grunden är de 
värdebärande uttryck, strukturer och samband 
som är särskilt nödvändiga för miljöns värde. 
Grovt förenklat kan sägas att områden som har 
en homogen karaktär och är välbevarade är mer 
känsliga för nya tillägg och förändringar än om-
råden som har en mer brokig karaktär och där 
det skett flera förändringar.

RÅD OCH RIKTLINJER 
• Ändringar och ny bebyggelse påverkar sin 

omgivning i olika omfattning. Vid änd-
ring och exploatering av sådan art som 
misstänks kunna påverka kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer bör därför antikvariskt 
underlag tas fram. Det gäller både inom och 
intill dessa miljöer.

• Inom och intill utpekade karaktärsområden 
bör antikvariskt underlagsmaterial tas fram 
i samband med exploatering i de ärenden 
där det kan antas att utvecklingen påverkar 
den intilliggande miljöns befintliga karak-
tär.

• Vid utökning av tätorten kan villabebyg-
gelse med fördel placeras på skogsbevuxna 
impediment i landskapet snarare än öppen 
åkermark. Detta för att kraftiga trädridå-
er tillåter en visuell åtskildhet samtidigt 
som det öppna åkerlandskapet bevaras. Ny 
bebyggelse bör inte placeras på jordbruk-
smark, utan istället i utkanten av ett skogs-
parti eller höjder i terrängen, efter befintli-
ga strukturer och vägnät.

• Vid ändringar och kompletteringar av 
områden ska den ursprungliga stadspla-
neidealet värnas, bland annat i fråga om 
vägnätets och kvarterens struktur, bygg-
naders volymverkan och placering samt i 
förekommande fall trafikseparering.

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska 
uttryck bör bevaras och ska vara vägledan-
de vid om- och tillbyggnader, detta gäller 
oavsett bebyggelsen ålder och karaktär.

• Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå 
från platsens förutsättningar vad gäller 
kopplingen till naturområde, vegetation- 
och terräng samt befintlig bebyggelse.

• Äldre vägdragningar bör vara läsbara.  
Vägars sträckning bör inte ändras eller 
brytas.

• Bibehålla den enhetliga utformningen i 
områden med homogen karaktär.

• Vid eventuell komplettering inom särskilt 
värdefullt område är det viktigt att ta mot-
svarande stor hänsyn till befintlig terräng 
och vegetation för att tilläggen ska smälta 
in i miljön. Det innebär att byggnaden bör 
anpassas till den befintliga terrängen och 
därmed undvika sprängning, schaktning 
och fyllning i möjligaste mån. Hällmark och 
uppvuxna träd ska värnas.
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AGRAR BEBYGGELSE
- Särskilt värdefulla byggnader

Motiv till bevarande

Bro var innan 1900-talets intåg ett helt agrart 
landskap med agrara näringar och bebyggelse. I 
och omkring stationssamhället finns fortfarande 
vissa spår av detta. 

Gårdarna Råby och Finnsta, har givit namn till de 
modernistiska bostadsområden som uppförts på 
deras respektive marker. Huvudbyggnaden till 
Råby gård finns bevarad men är ombyggd och  
ligger strax väster om Råby radhusområde.  
Platsen för Finnsta huvudbyggnad med trädgård 
utgör idag den centrala parken med skogsbevuxen 
liten höjd i bostadsområdet med samma namn. 
Båda dessa gårdar var rusthållarställen. Gårdarna 
var skatteskyldiga genom att tillhandahålla till ex-
empel en beriden soldat i händelse av krig. Gården 
gav denne uppehälle och försörjning. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 08
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Karta

Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

Kartan visar en schematisk 
bild av utbredningaen av 
äldre agrar bebyggele som 
hamnat i tätortsnära lägen. 
De har samtliga i olika grad 
tagits ur sitt samanhang då 
kopplingen till jordbruksland-
skapet delvis är brutet.

Övergivet soldattorp utmed Enköpingsvägen.
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Där stationssamhället Bro etablerades låg trak-
tens största by med nio gårdar, Härnevi. Den 
enda byggnaden bevarad från den gamla byn är 
en statarlänga som kallats Klint och idag är hem-
bygdsgård. Även prästgården ska läsas in i detta 
sammanhang. Andra exempel på äldre agrar  
bebyggelse är Stora Sandhagen, Sandboda,  
Ekboda, Klockbacka, Kvista och  Nygård.

Många av dessa byggnader har blivit av med sitt 
sammanhang då jordbruksmarken styckats av 
och de flesta av dem står idag öde och förfaller. 
Trots att de många gånger står solitärt i ett annars 
modernt och helt avvikande bebyggelselandskap 
utgör dessa byggnader mycket viktiga kompo-
nenter för läsbarheten av Bros tidigare bruk och 
historia. De har samtliga ett högt kulturhistoriskt 
värde som motsvarar särskilt värdefull byggnad i 
plan och bygglagens mening. 

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Skogsbackavägen 2
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Känslighet och potential
 
Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt värde är 
en ändlig resurs. Den går inte att återskapa då den 
försvunnit och den kan inte förökas och det är 
därför viktigt att värna dessa byggnader i plane-
ringsprocessen.

Byggnaderna har stor potential att användas som 
bostadshus. Dess fysiska karaktär, historia, bygg-
nadssätt och många gånger naturnära läge utgör 
mycket attraktiva bostadsmiljöer. Vissa av dem 
har tillhörande mindre ekonomibyggnader som 
skulle kunna användas för småskalig djurhållning 
eller annan förslagsvis kreativ verksamhet. 

Byggnaderna är framför allt känsliga för fortsatt 
avsaknad av underhåll eller rivning. De bedöms 
också känslig för icke varsamma ombyggnationer 
och renoveringar i form av till exempel fönster-
byte eller kraftiga tilläggsisoleringar som utförs 
ovarsamt. I de fall det fortfarande finns en kopp-
ling till öppna jordbruksmarker i närområdet är 
det av stor vikt att detta samband inte bryts.  
Andra strukturer som äldre vägsträckningar 
genom- och förbi gårdarna är också viktiga att 
bevara i någon form. 

Egenskaper, uttryck och särdrag att värna

• Byggnader uppförda enligt traditionellt  
mönster på stengrund, i timmer med träpanel 
och sadeltak täckt av lertegel. 

• Bostadshus och eventuella ekonomibyggnader 
och öppna odlings eller betesmarker utgör 
en enhet vars samband behöver bevaras och 
värnas.

• Bebyggelsen är i regel uppförd på impediment 
i landskapet. 

Enkla råd

• Bebyggelsen ska så långt som möjligt 
bevaras

• Kommunen bör underlätta för att en 
ny lämplig verksamhet kan inrymmas i 
byggnaderna

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i sam-
band med ändring

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Kocktorps motorklubb. Byggnaden står idag övergiven.
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Ekboda är en gårdsmiljö som idag ligger mycket nära tätorten.
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STATIONSSAMHÄLLET
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär

Bro gamla stationssamhälle har med ett organiskt 
vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med det 
gamla stationshuset som utgångspunkt. Området 
utgörs idag av en blandad bebyggelse från hela 
1900-talet. De flesta av bostadshusen är villor men 
här finns även ett par flerfamiljshus från 1950- 
talet. Vägnätet är till stor del intakt från kartma-
terial över tomtindelning från 1909. Topografin 
höjer sig norrut mot Enköpingsvägen vilket ger 
upplevelsen av att järnvägen samtidigt som den 
utgör den södra gränsen också är lägsta nivån. 
Kring det gamla stationshuset finns ett par äldre 
handelshus och något högre upp ligger den gamla 
prästgården. 

Området kallat Härnevi ligger i samhällets västra 
del och utgörs av bland annat skola och äldrebo-
ende. Bebyggelsen i stationssamhället är uppen-
bart uppförd genom individuella initiativ utan 
sammanhållen planering. Med tiden har det gamla 
stationssamhället vuxit till en tät väv av bostads-
tomter och oregelbundna gator.  

År 1876 drogs järnvägen mellan Stockholm –  
Västerås och en station byggdes strax norr om Bro 
kyrka, vid byn Härnevi. Stationen var främst  
menad för transport av varor snarare än person- 
resor.  Efterhand blev stationen knutpunkt i byg-
den och hela samhället kom att flytta upp norr om 
järnvägsspåret. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.35 0.70.175 km

2019. 11. 25
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Järnvägen alstrade bostäder och industrier men 
kartmaterial visar att endast ett tiotal byggnader 
uppförda vid 1909. Härneviskolan uppfördes år 
1894 och har sedan kompletterats med senare 
generationers skolbyggnader. År 1956 uppfördes 
Bros första flerfamiljshus i Härneviområdet och 
befolkningsökningen började gå mycket fortare 
än tidigare. Detta berodde till stor del på inflytt-
ning från Stockholms innerstad där arbetar- 
familjer bodde trångt och smutsigt. En folkets 
park med dansbana tillkom också. Bebyggelsen 
i stationssamhället hade dittills vuxit organiskt 
utan någon riktigt sammanhållen stadsplanering 
men under 1960-talet byggdes stationssamhället 
ut österut med regelbundna villaetableringar en-
ligt stadsplanen från 1967. 

Området som utgör det tidiga stationssamhället 
Bro berättar om 1900-talets bostads- och sam-
hällsutveckling från agrart bunden näring till 
förvärvsarbete och högre bostadsstandard i tätort. 
Företeelsen stationssamhälle berättar också om 
Stockholms utveckling och regionens expansion, 
samt om järnvägens stora betydelse för denna 
utveckling. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Bro gamla stationshus Välbevarad villa i modernistisk stil.
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Känslighet och potential
 
Det finns stor potential att stärka Bros identitet 
som stationssamhälle från 1800-talet. Det kan  
göras genom att tydliggöra och restaurera bebyg-
gelse och strukturer från denna tid. Bebyggelse-
området är samtidigt mycket känsligt för ytter-
ligare rivning av bebyggelse från före 1960-talet 
vilket skulle försvåra läsbarheten och där med 
påverka områdets karaktär och kulturhistoriska 
värde negativt. 

Karaktärer att värna
• Gatunätet är helt oregelbundet och till stor del 

oförändrat sedan tidigt 1900-tal
• Stora tomter med mindre bebyggelse anpassad 

efter topografin
• Grönstruktur inom stadsrummet
• Småskalig och låg bebyggelse
• Oregelbunden tomtindelning

Enkla råd

• Vid kompletteringar och ändringar bör 
inte det huvudsakliga gatunätet ändras. 
Nya strukturer kan läggas till men bör an-
passas till den grundläggande gatustruk-
turen.

• Kompletteringar med flerbostadshus bör 
främst lokaliseras till områden med be-
fintlig flerbostadsbebyggelse

• Tillgången till grönska och gaturum där 
grönskan är påtaglig ska värnas. Större 
sammanhängande hårdgjorda ytor och 
bebyggelsestråk där fasad möter gata 
bör undvikas och tomters förgårdsmark 
värnas.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Nedan: Prästgården.
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Härneviskolan
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Byggnaderna vid stationen 
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande 

Kring stationshuset etablerades under 1900-ta-
lets första hälft en hel del service. Här fanns både 
butiker, postkontor, järnaffär och konditori. Flera 
av dessa finns idag bevarade, om än i vissa fall 
ordentligt ombyggda. Bebyggelsen är idag spridd 
med moderna Bebyggelsen är viktiga för läsbarhe-
ten av tätortens ursprung. Flera av byggnaderna 
är uppförda under tidigt 1900-tal. De utgör en idag 
sällsynt bebyggelsegrupp i Bro då få finns bevara-
de. Sammantaget bedöms byggnaderna utgöra vad 
som motsvarar en särskilt värdefull bebyggelse-
miljö i Plan och bygglagens mening. 

Villa från tidigt 1900-tal Victor Jonssons affärshus

Omväxlande gaturum med magasinsbyggnad hörande till affär.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Äldre byggnader från omkring sekelskiftet 
1900, konstruktion i trä.

• Uttryck som visar att byggnaderna har haft 
någon typ av servicefunktion, till exempel som 
tågstation eller butik med stora skyltfönster. 

• Tillhörande magasinbyggnader
• Stationspark intill stationsbyggnaden

Känslighet och potential 
 
Bebyggelsen som hör till det gamla stationseta-
bleringen och byggnader uppförda före 1960-talet 
är mycket känsligt för ytterligare rivning. Få av 
dessa finns kvar idag vilket gör årsringen känslig. 
Flera av dessa byggnader har ett eftersatt un-
derhåll vilket utgör en risk för dess bevarande. 
Byggnaderna har också ett samband med varan-
dra med koncenteration kring gamla stations-
huset. Detta samband är känsligt för ytterligare 
fragmentisering genom rivning och avvikande 
nybyggnation. Åtgärder som försvårar läsbarhe-
ten av ortens ursprung skulle påverka områdets 
karaktär och kulturhistoriska värde negativt. 

Enkla råd

• De byggnader som är äldre än 1930 ska så 
långt som möjligt bevaras

• Kommunen bör underlätta för att en ny 
lämplig verksamhet kan inrymmas i bygg-
naderna

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i sam-
band med ändring

Magasinsbyggnad till Victor Jonssons affär.Välbevarad villa uppförd under 1920-talet av en handlarfamilj.
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Prästgården
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
Prästgården har legat på samma plats långt innan 
järnvägen och stationssamhället kom till.  
Dagens huvudbyggnad är uppförd under 1890- 
talet. Arkitekten hette Fagerlind och har även 
ritat huvudbyggnaden på Brogård. Två mindre 
byggnader med rödmålad träpanel står som flyg-
lar till prästgården, en av dem Fagerlindska huset, 
är den äldre prästgården. Mitt på gårdsplanen 
står ett stort träd tillsammans med en runsten. 
I backen strax nedanför prästgården ligger Bro 
hembygdsgård. Byggnaden ska enligt uppgift vara 
den enda agrara byggnaden bevarad från byn 
Härnevi som tidigare låg i området. Byggnaden 
ska ha fungerat som statarlänga. Bebyggelsen 
kring prästgården är tidstypiska exempel och 
berättar om områdets tidigare agrara användning 
och byggnadstradition. Den påkostade utform-
ningen av prästgården vittnar om kyrkans ställ-
ning i samhället och lokalsamhällets organisation. 
Sammantaget bedöms miljön utgöra en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö i plan och bygglagens 
mening.

Bro prästgård

Parken bakom prästgården har vissa äldre strukturer bevarade.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Huvudbyggnad med putsad fasad, tak täckt av 
tegelpannor, symmetrisk fönstersättning och 
frontespis.

• Den äldre generationens prästgård om en 
våning med tegeltäckt sadeltak och träpanel 
struken med röd slamfärg står som flygel- 
byggnad. 

• Park med uppvuxna träd, vårdträd och  
runsten centralt på gårdsplanen.

Känslighet och potential

Området kring prästgården är idag kringbyggt 
med modernistiska villor, dess ekonomibyggnader 
är rivna och jordbruksmarken igenbyggd. Trots 
det har man lyckats bibehålla en stark karaktär, 
mycket tack vare omkringliggande park med stora 
uppvuxna träd. Den modernistiska bebyggelse 
som uppförts är låg och underordnar sig präst- 
gården i skala, den är också lagd på hänsynsfullt 
avstånd till den historiska miljön och följer  
platsens naturliga topografi. Området bedöms 
dock som mycket känsligt för ytterligare tillägg då 
läsbarheten av platsen riskerar att påverkas nega-
tivt och det kulturhistoriska värdet skulle sänkas. 

Enkla råd

• All bebyggelse uppförd innan 1945 bör  
bevaras i sin helhet

• Området med park utgör en sammantagen 
miljö med höga värden och bör inte komplet-
teras annat om det är nödvändigt för fortsatt 
drift av befintlig verksamhet

• Uppvuxna träd bör inte fällas
• Tillkommande bebyggelse i närheten kan inte 

överordna sig befintlig bebyggelse i fråga om 
skala och gestaltning

• Vid planläggning och ändring ska  
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder, även träd bör skyddas 
genom särskild lovplikt

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring

Runsten mitt på gårdsplanen

Vårdträd och runsten mitt på gårdsplanen.
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Härnevi
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Namnet Härnevi är ett arv efter den stora by som 
tidigare låg på platsen. I denna del av Bro etable-
rades den tidigaste formen av offentlig service 
för det växande lokalsamhället. Härneviskolan 
uppfördes år 1890 och kompletterades med ännu 
en byggnad år 1914. Under 1950-talet uppfördes 
en ny större skolbyggnad i modernistisk stil som 
även kompletterades under 1960-talet. Bebyggel-
sen uppvisar flera generationers skolbyggnader 
som berättar om den tidstypiska utvecklingen 
under 1900-talet. 

Bredvid Härneviskolan uppfördes på 1930-talet 
Upplands-Bros första kommunhus, som sedan 
byggts till under 1900-talets mitt. Strax väster ut 
uppfördes år 1956 Bros första flerfamiljshus. Bygg-
naden är mycket välbevarad i ursprungligt skick 
uppförd i två våningar med fasad av gult tegel 
och tvåluftsfönster. Norr om skolan Byggdes ett 
ålderdomshem och senare även ett kompletteran-
de pensionärshem även det i gult tegel. Mittemot 
kommunhuset fanns brandstationen, som idag är 
riven och ersatt av modernt flerfamiljshus. 

Bebyggelsen i Härneviområdet har en gemensam 
gestaltning i gult tegel eller ljusgul puts. Samtliga 
byggnader är komponenter i utvecklingen av Bro 
till ett modernt litet välfärdssamhälle. Bebyggel-
sen utgör en helhetsmiljö som vittnar om en ny 
organisation av lokalsamhället med nya bostads-
former, tillgänglig offentlig förvaltning, modern 
barn- och äldreomsorg. Samtliga enskilda byggna-
der har ett högt kulturhistoriskt värde och be-
byggelsen bedöms utgöra vad som motsvarar ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i Plan- och 
bygglagens mening. 

Bros första flerfamiljshus är mycket välbevarat och har ett högt kulturhistoriskt värde.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Fasader i gult tegel eller gul puts
• Tak täckt av lertegel
• Byggnader för offentlig servicefunktion
• Låg bebyggelse i uppbrutna mindre volymer.
• Byggnader är väl anpassade till befintlig topo-

grafi

Känslighet och potential
 
Området bedöms känsligt för ytterligare rivning 
av byggnader hörande till den första etableringen 
av offentlig service och urbant bostadsskick i till 
exempel flerbostadshus då detta minskar läsbar-
heten av stationssamhällets utveckling. De  
enskilda byggnaderna bedöms känsliga för  
förändring och ytterligare förenkling av dess 
utformning. Området bedöms också känsligt för 
förtätning och nyexploatering. Dessa åtgärder 
riskerar att sänka det kulturhistoriska värdet 
kraftigt. 

Enkla råd

• Samtliga byggnader som haft en offentlig 
funktion bör bevaras, byggnadsdelar uppförda 
innan 1970 kan ha bevarandevädra kultur- 
historiska värden.

• Bebyggelse uppförd innan 1930 bör bevaras
• Bros första flerbostadshus bör bevaras
• Vid planläggning och ändring ska  

byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring

Det tidigare kommunhuset i Bro.Härneviskolan år 1981. Foto Upplands-Bro kommuns bildwebb
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Villorna vid prästgården
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
Vid Prästvägen ligger tre kvarter med villor från 
1960-talet. Villorna har fasader av mexitegel 
och asymmetrisk sadeltak av plåt. Murstocken 
är kraftfullt utformad och sitter på utsidan av 
husen vilket erbjuder eldstad även på uteplatser-
na. Byggnaderna är arkitektoniskt omsorgsfullt 
utformning med höga kvaliteter i form och detalj-
verkan. Byggnaderna är förutom enstaka byten av 
fönster och garageport välbevarade och uppvisar 
en sammanhållen helhet. De är placerade med 
generösa avstånd från varandra, vilket ger lum-
miga och trevliga trädgårdar. Sammantaget har 
bebyggelsen så pass höga kvaliteter att de bedöms 
utgöra vad som motsvarar särskilt värdefulla 
byggnader i Plan- och bygglagens mening.Villorna har utanpåliggande murstockar. Foto Upplands-Bro 

kommuns bildwebb, 1983.

Etableringen utgör en egen liten enhet som avgränsas av ett lågt staket. Villorna har en välbevarad helhetskaraktär.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Asymmetriska sadeltak
• Utanpåliggande skorstenar
• Fasader helt i kalksandsten, så kallad  

”mexitegel”
• Tak och detaljer i plåt
• Gemensam sammanhållen gestaltning 
• Tomter avgränsas av lågt brunmålat staket

Känslighet och potential
 
Byggnaderna är till stor del välbevarade i sin exte-
riör. De är därmed känsliga för förvanskningar så 
som byte av taktäckning, fasadmaterial, kulörby-
ten och/eller fönsterbyten. Byggnaderna utgör en 
grupp med gemensam gestaltning och volymver-
kan gör de enskilda byggnaderna särskilt känsliga 
mot individuella utformningar och tillbyggnader. 
Detta för att läsbarheten av den ursprungliga sam-
manhållna gestaltning kan sänkas och det kultur-
historiska värdet inte ska påverkas negativt.

Enkla råd

• Bebyggelsen bör bevaras
• Fasadändringar som påverkar den samman-

hållna gestaltningen bör undvikas
• De uppvuxna trädgårdarna bör värnas, träd 

och buskar bör inte tas bort.
• Vid ärenden bör den sammantagna påverkan 

bedömas; en ändring på en byggnad kan få 
konsekvenser för hela områdets kulturhisto-
riska värde

• Vid ändringar som kan påverka bebyggel-
segruppens karaktär bör antikvariska under-
lag begäras

• Vid planläggning och ändring ska byggnader-
na skyddas från förvanskning och ovarsamma 
åtgärder

Barrväxter var vanliga trädgårdsväxter under 1960- och 70-talet. Varje villa har en egen liten förgårdsmark med planteringar.
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SANDHAGEN
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

På ett impediment nordöst om Bro ligger bebyg-
gelsen tillhörande Stora Sandhagen gård kvar. 
Platsen ger utblick över bevarat åkerlandskap och 
ny villabebyggelse nedanför slänten. Miljön består 
av en huvudbyggnad med mycket välbevarad 
karaktär från mitten av 1800-talet, en andra man-
gårdsbyggnad från 1920-talet, ladugård, torp och 
ett par större och mindre bodar. Före detta åker-
mark är fortfarande öppen vilket binder samman 
den agrara bebyggelsen och ger den ett samman-
hang. Huvudbyggnaden med ladugård och bodar 
är övergivna. Ett av torpen är kraftigt tillbyggt 
och används som permanentbostad.  Villakvar-
ter har etablerats runt om den gamla gården och 
byggt igen mycket av tidigare åkermark. I samma 
jordbrukslandskap ligger Fredriksbergs gård kvar 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 29
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Karta

Agrara värdefull bebyggelse

Utblickar

Huvudbyggnaden är en mycket välbevarad timmerbyggnad 
från 1800-talets första hälft. 
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Känslighet och potential

Gårdsmiljön har stor potential som boendemil-
jö och bruk av de ekonomibyggnader som ännu 
står. Dess omgivande marker bedöms som mycket 
känsliga för ytterligare intrång  i form av villabe-
byggelse särskilt från öster. Korridoren av öppen 
mark mot öster som även kopplar mot Fredriks-
bergs gård bedöms som känslig för bebyggelse för 
att läsbarheten av det agrara arvet och sambandet 
ska bestå.

i öster, vilket delar karaktären av en tidigare aktiv 
agrar bebyggelsemiljö med öppna marker i sin 
omgivning.

Gården Stora Sandhagen var av en mellanstor 
modell som tidigare var mycket vanlig i trakten. 
Den utgör idag det enda bevarade exemplaret i 
direkt närhet till tätorten Bro. Bebyggelsen har 
trots eftersatt underhåll en välbevarad karaktär 
från sekelskiftet. Gården utgör tack vare den ännu 
öppna markerna österut en sammanhållen miljö 
som vittnar om äldre tiderna levnadsförhållanden 
och bruk av marken. Gården med bedöms utgöra 
en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. 
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Huvudbyggnadens mycket välbevarade karak-
tär från mitten av 1800-talet.

• De agrara byggnaderna med välbevarad  
karaktär och dess förhållande till varandra.

• Öppna marker som binder samman de agrara 
byggnaderna.

• Skogsbevuxna impediment som ramar in och 
skärmar av från nyexploatering.

• Utblick över Bro

Enkla råd

• Bebyggelsen bör bevaras
• Nyexploatering som skymmer eller bryter 

visuella samband mellan bebyggelsen samt 
utblickar mot Bro bör undvikas

• Nyexploatering på direkt angränsande 
jordbruksmark bör undvikas

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder 

• Vid större ändringar som kan påverka 
byggnadernas uttryck bör antikvariska 
underlag begäras

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. 



34 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi - BMN 21/0003-6 BYGG.2020.458, Bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi : Kulturmiljo utredning utford av WSP dat 20191213

35

Ladugårdsbyggnader placerade på andra sidan landsvägen från mangårdsbyggnaden enligt typiskt mönster. Byggnaderna placerades i vinkel vilket skapar en liten gårdsplan och var vanligt kring 
sekelskiftet 1900.
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FINNSTA
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
Bostadsområdet Finnsta är tillkommet under mil-
jonprogrammets tid och består av flerbostadshus 
om två våningar, parkanläggning, skola, liten cen-
trumetablering och radhusområde. Bebyggelsen 
har ett gemensamt formspråk och bostadsbygg-
naderna har fasader i bränt tegel och platta tak. 
Servicebyggnader som tvättstugor och  
centrumanläggning är klädd i träpanel målad i ljus 
kulör. Området ligger norr om Enköpingsvägen. 
Flerbostadshusen är regelbundet placerade med 
jämna avstånd och gavlarna vända mot vägen. 
Utanför dem är garage och parkeringsplatser  
placerade enligt trafiksepareringens principer. 
Norr ut ansluter radhusområde och i nordväst 
park och skola. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.75 1.50.375 km

2019. 11. 25
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Finnsta är uppfört under de så kallade rekordåren. 
Det som tidigare var Finnsta gård, en stor gård i 
trakten, revs och dess plana jordbruksmark togs 
i anspråk. Det typiska för dessa etableringar är 
dock att huvudbyggnaden för den gamla gården 
sparades som ett smycke i moderniteten. Platsen 
för gårdscentrumet är idag den skogsbevuxna lilla 
impedimentet i områdets park. 

I Bro byggdes 1900 stycken lägenheter mellan 
åren 1968-1975. Flerbostadshusen har genomgått 
vissa förändringar så som fönsterbyte och renove-
ringar av balkonger. Finnsta är en viktig årsring i 
stationssamhället Bros bebyggelseutveckling och 
uppvisar flera typiska karaktärsdrag för ett bo-
stadsområde uppfört under miljonprogrammet.

Känslighet och potential
 
Finnsta utgörs av robusta bostadshus och gestal-
tad utemiljö med god potential att fortsatt utgö-
ra ett trivsamt bostadsområde. Förändringar av 
byggnader behöver ske med stor hänsyn till den 
utpräglade och bevarade ursprungliga arkitektu-
ren med väl avvägda volymverkan samt tydlig och 
genomtänkt samhällsplanering. Det finns poten-
tial att stärka och utveckla centrumfunktionen. 
Viss potential finns för nybyggnation på redan 
hårdgjorda ytor i områdets utkanter. Tillägg i 
bebyggelsen behöver ske med motsvarande hög 
gestaltningsambition och stor hänsyn till befint-
ligt material, volym och formspråk. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Låg centrumbebyggelse i trä. Parken kring byggnaderna är gjord för att skapa en trivsam boendemiljö
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Karaktärer att värna

• Modernistisk, enkel och saklig arkitektur där 
estetiken ligger i upprepning och stilrenhet

• Fasadmaterial av bränt tegel
• Platta tak 
• Välbevarade ursprungliga volymer. 
• Grönytor som utgör stadsrummet och binder 

samman bostadsområdet
• Tydlig trafikseparering
• Regelbundet placerade byggnader

Enkla råd

• Vid kompletteringar och ändringar bör trafik-
separeringen värnas och bevaras.

• Ursprungliga byggnadsdelar som exempelvis 
portar bör bevaras och underhållas.

• Kompletteringar eller tillbyggnader bör göras 
med stor respekt för den modernistiska ge-
staltningen där material- och volymverkan är 
bärande estetiska drag.  

• Grönytor och parker bör inte bebyggas utan 
bör vidareutvecklas för närrekreation och som  
mötesplatser.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Regelbundet placerad bebyggelse.
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Öppna gräsytor som innergårdar mellan byggnaderna.
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Radhusen - BRF Finnstagråden
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Radhusen i Finnsta är byggda om en våning med 
samma typ av fasadtegel som flerbostadshusen. 
Byggnaden utgör mycket små volymer och är 
regelbundet utlagda i nord-sydlig riktning. Dessa 
bildar mycket små och intima gaturum för gång-
trafikanter. Byggnaderna är placerat något  
förskjutet till varandra vilket hindrar långa 
siktlinjer igenom området, istället skapas mindre 
stadsrum genom gavelmotiv i rött tegel. Det är en 
tydligt vilken sida som är offentlig och vilken som 
är privat då ytorna mot gaturummet är hård-
gjorda och ytorna mot gården är lummiga med 
små uteplatser. 

Centralt i området ligger en långsmal parkering 
och områdets gemensamma tvättstuga, klädd 
i träpanel. I hela radhusområdet har samtliga 
fönster bytts och ett par individuella dörrbyten 
har genomförts. I övrigt har området en mycket 
välbevarad ursprungskaraktär och det är lätt att 
förstå och uppleva miljön. Området har ett högt 
kulturhistoriskt värde och bedöms motsvara ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan och 
bygglagens mening.

Bilden till vänster är tagen år 1981. Mycket lite har hänt på 40 år och området har en mycket välbevarad karaktär.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Låg bostadsbebyggelse om en våning.
• Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla bygg-

nader har samma fasadkomposition
• Väl sammanhållen bebyggelse med regelbun-

den placering av byggnaderna 
• Utpräglad trafikseparering
• Placerad i grönområde med park och koloni-

lotter för odling.
• Lummig grönstruktur med planteringar kring 

uteplatser och i det offentliga rummet. 

Känslighet och potential
 
Området är i sin helhet känsligt för förändringar. 
Eftersom det kulturhistoriska värdet bygger på 
den sammanhållna gestaltningen med enhetliga 
volymer blir området mycket känsligt för mindre 
ändringar så som fasadändring. Även den väl till-
tagna parkeringsytan centralt ger i detta område 
en viktig inblick i tidens planering och bör  
därför inte byggas bort. Grönskan är varieran-
de och stora delar av områdets grönstrukturer 
hanteras av de boende vid deras uteplatser och är 
känsligt för åtgärder som förhindrar vidare  
plantering och underhåll av grönskan.

Enkla råd

• Trafiksepareringen ska bibehållas
• Byte av portar och andra byggnadsdelar bör 

endast utföras som en samlad åtgärd och i 
undantagsfall

• Grönstrukturer bör värnas och inte minska i 
omfattning. Det kringliggande grönområdet 
bör inte bebyggas så att visuell och funktionell 
kontakt bryts eller påtaglig påverkas

• Bebyggelsens skala och höjd kan inte påverkas
• Vid planläggning och ändring ska byggnader-

na skyddas från förvanskning och ovarsamma 
åtgärder 

• Vid ändringar som kan påverka byggnader-
nas sammanhållna uttryck bör antikvariska 
underlag begäras

Ursprunglig dörr med skärmtak.. 
Små allmänna trädgårdsetableringaar mjukar upp bebyggelsemiljön. 
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MODERNISTISK BOSTADSPLANERING
- utblick

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig 
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige 
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes 
med människan som kollektiv i centrum, bra 
bostäder, god service och enkel tillgång till 
kultur, rekreation och motion. De svenska stads-
byggnadsprojekten under 1950-talet fick stor 
internationell uppmärksamhet och hyllades 
som innovativa. 

De nya stadsdelarna skulle planeras för att 
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende 
skulle ha goda möjligheter till att umgås och 
lära känna människor i sitt närområde. I den ti-
diga efterkrigstiden skedde stora investeringar i 
bostadsbyggandet över hela landet och ett helt 
nytt planeringsideal präglade de nya områdena. 
Bilismen ökade och personbilarna blev vanliga-
re hos familjerna. Trafiksituationen blev ohållbar 
då infrastrukturen inte var uppbyggd för att 
hantera bilar, vilket resulterade i ett stort antal 
trafikolyckor. Under 1950- och 60-talet växte en 
debatt om trafiksäkerhet, där bilen var framti-
den och man förutsåg en kraftig ökning av bilar.

Trafiksystemen behövde självklart anpassas till 
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt 
kunde man bygga och planera så att människor 
och bilar säkert skulle vara åtskilda från var-
andra. Genom att trafiken leddes bort från 
gatorna mellan husen bereddes mer plats för 
grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor om-
sorg på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen 
för att skapa den goda och moderna staden där 
människor skulle trivas. Motion var en samhälls-
angelägenhet och i rekordårens miljöer åter-
finns nästan alltid idrottsplatser och närhet till 
motionsspår i det gröna.

Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt 
förklaras genom att det under 1960-talet togs 
beslut om att det i Sverige skulle produceras en 
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet 
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde 
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära 
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en 
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant plane-
rade för människor. Detta ses genom en konse-
kvent trafikseparering och inplanerad service. 
Byggnadernas storlek och gestaltning varierar 
mellan olika områden men är inom områdena 
sammanhållna. Den typiska organisationen är 
ett centralt beläget centrum dit också en typ 
av huvudgata leder. Närmast centrum stör de 
högsta skivhusen. Här kan också ligga skola och 
annan offentlig service. I det omkringliggande 
grönområdet är sedan något lägre flerfamiljshus 
utlagda i ett strukturerat mönster. Ytterligare 
längre bort kommer radhus och sedan villor. 
Den sparade naturmarken kan se ut som en 
slump, men är noggrant utvald med planerad 
park och bebyggelse runt omkring. Gestaltning-
en är enkel med få dekorationer, istället utgör 
materialval och repetition byggnadernas ut-
smyckning. Grönska och parker är bärande där 
byggnaderna är placerade i grönområden istäl-
let för invid en gata. Grönytorna var platsen där 
människor skulle mötas, parken utgjorde själva 
stadsrummet och oftast finns närhet till större 
grönområden. 
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Modernismens grundtankar – några 
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur 
formulerades redan i början av 1900-talet i ett 
antal tankar och skrifter som kom att påverka hur 
arkitekturen och stadsplaneringen senare ge-
staltades över hela världen. För att nämna några 
är Louis Sullivans devis ”Form follows function” 
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-
1910) väl citerade källor i strävan efter den rena, 
enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes 
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur 
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny tek-
nologi och nya material kan möjliggöra den nya 
arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken 
om att ”Bostaden är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson och 
Henry-Russell Hitchcock, framfördes modernis-
mens grundläggande samband mellan estetik 
samt betong- och stålkonstruktionernas natur-
liga och underliggande rytm. Det bör påpekas 
att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte 
hade särskilt mycket med de kända arkitekternas 
egna verk att göra. Den arkitekturen var i stor 
utsträckning hantverksmässigt utförd, där den 
nya betong- och ståltekniken snarare var estetis-
ka element än delar av en konstruktion. Således 
murades den tidiga modernismens ikoner mesta-
dels i tegel, men i syfte att se ut som om de vore 
betongkonstruktioner.  Teorin och skrifterna kom 
dock att få egna vingar och efterhand kom de att 
sättas i samband med 1900-talets framgångsrika 
teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – ett 
”ovanifrånperspektiv”

• Stora markytor emellan byggnader eller 
bebyggelseområden som är mer eller mindre 
”gröna”

• Enkla material i gestaltning 
• Bilen var framtiden och arkitekturen skulle 

uppfattas i farten – som en form av skulptur i 
landskapet  

• Teknologin används (om möjligt) som este-
tik och byggnadstekniken skulle gärna vara 
synlig i arkitekturen

• Strama, kubiska och enkla volymer som 
möter marken direkt

• Rytmiskt komponerade fasader, utan varia-
tion och avbrott 

• Speciell arkitektonisk utformning av funk-
tionella byggnadsdelar, såsom balkonger 
eller trapphus

• Standardiserad uppdelning av fönster med 
rationell vädringslucka

• Platta eller svagt sluttande tak
• Rationella och hållbara tak- och fasadmate-

rial såsom tegel, men även puts och betong 
 

Kungsängen 1960-tal 
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RÅBY
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

I nordvästra delen av Bro ligger Råby, byggt under 
miljonprogrammet, med både flerbostadshus och 
radhus uppfört omkring år 1969. Bostads- 
området är ritat av dåvarande stadsarkitekten 
Hans Matells egen firma Matell & Nordström. 
Platsen utgjordes tidigare av mark tillhörande 
Råby gård. Gården Råby har givit namn till det 
modernistiska bostadsområdet. Huvudbyggnaden 
till Råby gård finns bevarad men är ombyggd och 
ligger strax väster om radhusområdet.

Tre radhuslängor ligger i områdets norra del i en 
slänt upp mot ett skogsparti. Byggnaderna är böj-
da för bästa möjlig anpassning till den naturliga 
topografin. Fasaderna är täckta av tegel och taken 
platta. Mot söder vetter regelbundet placerade 
balkongpartier i mörkbetsat trä. Till miljön hör 
även garagelängor. 

Radhusområdet utgör en väl sammanhållen miljö 
som tydligt berättar om sin tids bostads- och 
planeringsideal och stilspråk. Den har trots vissa 
mindre förändringar fortfarande en välbevarad 
ursprungskaraktär set till sin helhet. Byggnaderna 
är kulturhistoriskt värdefulla och bedöms  
motsvara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde 
i plan och bygglagens mening. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.15 0.30.075 km

2019. 11. 25

Känslighet och potential

Radhusen bedöms känsliga för ytterligare indi-
vidualistiska förändringar så som inglasning av 
balkonger eller byten av ytterdörrar eller tekniska 
installationer placerade på okänsligt sätt så som 
radhusens luftvärmepumpar. Under de senaste 
decennierna har flertalet mindre åtgärder  
vidtagits, bland annat har luftvärmepumpar  
installerats och placerats tydligt i fasad. Detta 
innebär att bebyggelsen uttryck påverkats. Om 
vidare fasadändringar utförs ovarsamt finns en 
betydande risk för att bebyggelsens kultur- 
historiska värde försvinner.

Karaktärer att värna

• Regelbundet placerade öppna balkonger med 
tak. Balkongfronter i liggande träpanel, mörk-
betsad

• Låg bostadsbebyggelse om en våning.
• Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla bygg-

nader har ursprungligen samma fasadkompo-
sition

• Tallskog nära inpå bebyggelsen

Fasader i rött tegel.. 
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Enkla råd

• Byte och tillägg av byggnadsdelar bör endast 
utföras som en samlad/samordnad åtgärd

• Vidare tillägg i fasad bör undvikas
• Uppvuxna tallar bör inte fällas
• Vid planläggning och ändring ska  

byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder 

• Vid ändringar som kan påverka  
byggnadernas sammanhållna uttryck bör  
antikvariska underlag begäras

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Regelbundet placerade entrépartier. Entréparti med skärmtak och mindre kallförråd till varje bostad. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja 
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner 
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom 
kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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PROTOKOLL

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Hany Touman

Datum Vårt diarienummer

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fastighets AB Betongmuren
BOX 2334
11175 STOCKHOLM

Tillsynsrapport

Diarienummer: TILLSYN.2020.33
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt inredda lägenheter
Adress: Härnevi skolväg 17
Fastighet: HÄRNEVI 1:41

Besöksdatum: 2020-10-26

Närvarande:
Ömer Parlayan, Fastighetsägare (omer.parlayan@parla.se)
Hany Touman, Bygglovhandläggare/inspektör
Ylva Malm, T.f. Bygglovschef
Markus Dalaholm Lervik, Byggnadsinspektör
John Östlund, Brandkåren Attunda
Munzur Aygün, Brandkåren Attunda

Hej!

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Tillsynsbesöket syftar till att dokumentera och inhämta information för att i nästa steg kunna
bedöma om det finns grund för ett ingripande - detta sker separat efter utskick av detta dokument.
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen invändigt att aktuellt flerbostadshus i fyra
våningsplan är inrett med tvättstuga, städrum samt tre lägenheter i sluttningsplan, fyra
lägenheter på plan 1tr, fyra lägenheter på plan 2 tr, två lägenheter på vind. Lägenheter står
tomma och är icke möblerade med undantag för vindslägenhet som ser ut att vara inredd som
visningslägenhet (madrass/sovplats fanns iordningsställd på golv i rummet). Avseende tekniska
egenskapskrav noterades:

· Säkerhet i händelse av brand: Av bilaga 1 - yttrande från brandkåren Attunda framgår
noterade brister avseende brandskyddet i byggnaden.
Hygien, hälsa och miljö: Samtliga lägenheter har ytskiktsrenoverats och fått nya kök
och duschrum. Lägenheter ventileras med uteluft via friskluftsintag i yttervägg/fönster
och frånluft via behovsstyrd paxfläkt i anslutning till schakt i badrum. Endast
kolfilterfläkt i kök dvs. det saknas ventilation i kök. I vissa lägenheter noterades en
unken doft, främst i sluttningsplan. Rumshöjd i lägenheter på vindsplan i större delar är
lägre än 2,40 meter, uppskattningsvis endast 2,40 meter i en linje i mitten av rummet.
Rumshöjd i trapphus vindsplan är lägre än 2,10 meter, delvis 2,0 meter. Lägenheter i
sluttningsplan är mörka.

· Säkerhet vid användning: Utrymningsväg via trapphus har låg fri höjd, lägre än 2,0
meter i dörrkarm. Utvändiga räcken vid franska balkonger är klättringsbara. Det saknas
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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

spärranordning som begränsar risken för att barn ska falla ut vid öppningsbara fönster i
lägenheter och trapphus

· Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga: Fri passage
dörrar i lägenheter är mindre än 0,76 m. Inredning i badrum, passager m.m är inte
tillgängliga, garderober för förvaring saknas i lägenheter på vind.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen utvändigt att bygglovspliktiga yttre
ändringar vidtagits vilket framgår vid jämförelse med fotografier från 2017-06-29 från
Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208. Ändringarna som noterats är:

· Sockel har ändrat färg från grå till vit.

· Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats (var
tidigare i liv med ovanliggande fasad).

· Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön.

· Fönster högst upp i trapphus ovan entrédörr har fått liggande post.

· Två nya fönster har tillkommit i sockel på fasad mot nordväst

· Altandörrar har ersatt fönster i sluttningsplan på fasad mot sydväst.

· Franska balkonger har fått ändrad utformning på fasad mot sydväst.

· Marknivån har ändrats något på fasad mot sydväst. Vidare noteras att det är dålig
avrinning på tomten och sankt.

· Markiser har tillkommit i fasad sydväst.

· Fyra takfönster har tillkommit mot sydväst - finns inte med på fotofrafier från 2017
eller kommunens flygfoto från 2018 vilket indikerar att inredning av lägenheter på vind
sannolikt skett 2018.

· Förrådsbyggnad har fått ändrad utformning samt sammanbyggts i fastighetsgräns.

Vid tillsynsbesöket sa fastighetsägaren:

· Fastigheten förvärvades 2015. Lägenheterna fanns då och det finns prospekt från
fastighetsköp som styrker detta. Det som har skett nu är endast renovering.
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Fotodokumentation från tillsynsbesöket m.m.

Fastighetskarta med numrering som anknyter till fotografi taget vid
platsbesök 2020-10-26

Urklipp från kommunens kartprogram som visar flygfoto från 2018
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Nybyggnadskarta från 2016. Visar fristående förråd med uppmätt mått om ca 2,7 x7,5 m.
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Fotografi nr 1: visar långsida mot gata och parkering i nordöst. Här framgår att sockel ändrat
färg från grå till vit. Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt
tilläggsisolerats. Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Fönster högst upp i trapphus
ovan entrédörr har fått liggande post.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i
BYGG.2016.208 för jämförelse
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
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2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fotografi nr 2: visar gavel mot nordväst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Två nya fönster har tillkommit i sockel.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i
BYGG.2016.208 för jämförelse
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
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2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fotografi nr 3: visar långsida mot sydväst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Altandörrar har ersatt fönster i
sluttningsplan. Ändrad utformning franska balkonger. Marknivån har ändrats. Markiser har
tillkommit i fasad. Fyra takfönster har tillkommit.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
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2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fotografi nr 4: visar gavel mot sydöst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
9 (10)

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fotografi nr 5: visar förråd med ändrad utformning samt sammanbyggt i fastighetsgräns.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
10 (10)

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Bilagor
Bilaga 1: Yttrande från Brandkåren Attunda daterat 2020-10-28

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

För bygg- och miljönämnden
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

YTTRANDE 

     

Angående rivning och nybyggnad på fastigheten Härnevi 1:41,  
Härnevi skolväg 17 i Bro stationssamhälle,  
Bro socken, Upplands-Bro kommun 
 
2017-07-03 
 
 

 

Bakgrund 

Till Upplands-Bro kommun inkom 2017-04-29 en ansökan om bygglov för ett nytt 
flerbostadshus på rubricerad fastighet. Nybygget förutsätter rivningslov för 
fastighetens befintliga flerbostadshus och uthus.  

Då kommunens bygg- och miljönämnd behandlade ansökan 2017-06-15 beslutades 
om återremiss, för att få ett fördjupat underlag för bedömning. I underlaget skulle ingå 
en beskrivning och värdering av fastighetens befintliga byggnader, som sådana och i 
sitt sammanhang. Vidare efterlystes en bedömning av hur projektet förhåller sig till 
kommunens kulturmiljöprogram, samt en bedömning från kulturmiljösynpunkt av en 
eventuell breddning och asfaltering av Härnevi skolväg. 

Därför begärdes ett yttrande från Stockholms läns museum. Detta skrevs efter 
platsbesök 2017-06-29, jämte genomgång av historiskt källmaterial och upprättade 
ansökningshandlingar. Bilder från platsbesöket bifogas. 
        

Miljöbeskrivning 

Berört område ligger i västra delen 
av miljön Bro stationssamhälle och 
Härnevi, avgränsad i kommunens 
kulturmiljöprogram. Från söder 
angör den grusbelagda och relativt 
smala Härnevi skolväg. Området 
präglas av öppna grönytor och 
skogspartier. På skolgården öster 
om vägen höjer sig Härnevi kulle.    

 

 

Fastigheten Härnevi 1:41 ligger i en sluttning väster om vägen. En plattsatt gång leder 
ner till fastighetens flerbostadshus, byggt i betong och tegel, med källarvåning i 
suterräng, två bostadsvåningar samt vind. På alla sidor omger en trädgård, med väl 
tilltagna gräsytor och en uteplats med rabatter. Invid södra fastighetsgränsen finns ett 
redskapsskjul i trä. I väster gränsar fastigheten mot grönområdet längs Broån, 
fastigheten Härnevi 1:71, reglerat som parkmark.          

Bygglovsavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se   

Museets diarienummer: 2017-076 
Er beteckning: Bygg.2016.208 

Härnevi skolväg och Härneviskolan 
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

Byggnadshistoriska uppgifter  

Dåvarande Bro kommun lät uppföra flerbostadshuset på fastigheten Härnevi 1:41, 
efter ritningar daterade 1948 och 1949. År 1950 utfärdades slutintyg för bygget.  

Ursprungligen hyste huset åtta enrumslägenheter, avsedda för pensionärer. Sedan 
denna boendeform avvecklades på 1970-talet stod huset tomt en tid, för att därpå 
användas för socialt boende.  

År 1986 övergick fastigheten i privat ägo. En upprustning och modernisering till 
konventionellt hyreshus följde. Bottenplanets fyra lägenheter sammanslogs till en 
enda, sammanhängande bostadsvåning. I källaren nyinreddes bostadsrum. Vartefter 
byttes merparten av husets lednings- och avloppstammar. Elsystemet förnyades.    

Efter nästa ägarbyte 2010 iordningställdes källarvåningens nuvarande två lägenheter. 
Bostaden på bottenvåningen delades upp. Dräneringsåtgärder genomfördes och 
grunden isolerades. Yttertaket lades om 2012, samtidigt som nya hängrännor och 
stuprör monterades.          
  

Byggnadens exteriör 
Grund:  Gjuten betong, efter 2010 reparerad och isolerad.  
Sockel:  Spritputs avfärgad i gråbrun nyans. 
Fasad:  Gult relieftegel i fallande bränning. Kring ingången på östra långsidan 

finns en portik av slipad Kolmårdsmarmor.  
Fönster:  Kopplade, inåtgående bågar, målade med vit färg. Fönsterkarmarna är 

grönmålade. Burspråk sitter på gavlarna, mot norr och söder. I en 
gavelspets på östra långsidan finns ett femsidigt fönster.  

Ingång:  På östra långsidan finns ingången, med marmorportik. Ingångspartiet 
av lackad ek består av normalbred gångdörr och smal anslagsdörr, 
glasade upptill. Gångdörren har ett handtag av rostfritt stål och ek.    

Tak:  Sadeltak, sedan 2012 täckt med tvåkupiga, röda betongtakpannor 
(dessförinnan var taket tegeltäckt). I norra takfallet finns två 
tegelskorstenar och i södra finns en tegelskorsten. På östra långsidan 
finns en gavelspets. 

Avvattning:  Hängrännor och stuprör är av galvaniserad, svartlackad plåt. 

 
Västra långsidan av flerbostadshuset på fastigheten Härnevi 1:41. Källaren som är byggd 
i suterräng har nyinretts på senare år. Samtidigt sänktes marknivån.  
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

Byggnadens interiör 
Innanför östra långsidans ingång följer trapphuset, 
med trapplopp, golv och fönsterbänkar av slipad 
Kolmårdsmarmor. Väggar och tak är putsade och 
vitmålade. Lägenhetsdörrarna är sentida, försedda 
med säkerhetslås. Källar- och nedervåningens 
lägenheter är nyinredda i etapper de senaste 30 
åren. I övervåningen kvarstår enrumslägenheter i 
mer ursprungligt skick.    
 

Nybyggnadsförslaget 
Bygglovansökan syftar till att ersätta nuvarande 
flerbostadshus med ett avsevärt större. Enligt 
nybyggnadsritningar, upprättade av firman Jordens 
arkitekter, ska huset rymma 30 lägenheter. 
Silvergrå träfasader redovisas, dörr- och 
fönsterpartier i svart aluminium, samt svart plåttak.  

Länsmuseets synpunkter 

Föreslagen rivning skulle ske i strid med kulturmiljöprogrammets målsättningar, vilket 
klart framgår i redovisningen av miljön Bro stationssamhälle och Härnevi. Som motiv 
för bevarande anförs ”den välbevarade samlade bebyggelsen bestående av 
flerfamiljshus, villor och radhus från 1950- och 1960-talen”. I efterföljande beskrivning 
finns det f d pensionärshemmet på fastigheten Härnevi 1:41 omnämnt.   

Under de senaste 30 åren har huset genomgått en del förändringar, men väsentligen 
behållit sin ursprungliga karaktär. Entrépartiet i ek/marmor, fasadteglen och gavlarnas 
burspråk är speciellt tidstypiska och intressanta. Interiört ska framhållas trapphuset i 
Kolmårdsmarmor, jämte övervåningens bevarade planlösningar och fasta 
inredningsdetaljer.  

Föreslaget nybygge står med sin otraditionella utformning också i strid med 
kulturmiljöprogrammet. Nedan följer ett utdrag av programmets rekommendationer för 
miljön Bro stationssamhälle och Härnevi. 

 
 
 
 
 

Den högre exploateringen medför minskade grönytor, på bekostnad av hela områdets 
status som grön lunga i tätorten. Därtill bidrar att Härnevi skolväg väntas bli otillräcklig 
när så många fler bostäder tillkommer. Skulle den breddas, asfalteras och få mer 
motortrafik förändras området ytterligare, i strid med kulturmiljöprogrammets syfte att 
vårda och bevara stationssamhällets äldre miljöer.       

Med hänvisning till ovan anförda föreslås att kommunen avstyrker planerad rivning 
och nybyggnad på fastigheten Härnevi 1:41. 
 
Stockholms läns museum 2017-07-03 

Rolf Hammarskiöld 
Bebyggelseantikvarie 
Kulturmiljöuppdrag 
Stockholms läns museum 
076-526 94 63 
rolf.hammarskiold@stockholmslansmuseum.se  
 

”Ny bebyggelse bör vara av en karaktär som passar in i 
det lilla stationssamhället och inte placeras för tätt eller för 
nära vägarna. Området bör i framtiden få en luftig 
bebyggelsespridning med rik växtlighet.” 

 
 

Trapphusets översta plan. 
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  Sollentuna den 28 oktober 2020 

   Dnr: 2020-001641-201
  

 Samhällsbyggnadskontoret 
 Hany Touman 
 Upplands-Bro kommun  
 196 81   Kungsängen 
 

 

 

Brandkåren Attunda I Box 464, 191 24 Sollentuna I Besöksadress: Hammarbacken 20 I Telefon: 08-594 696 00 

E-post: mail@brandkaren-attunda.se I Fax: 08-96 39 48 I Org.nr: 222000-0976 I Webbplats: www.brandkaren-attunda.se 

Stöttning vid tillsyn, Härnevi 1:41, 197 30 Bro 

Bakgrund 

Brandkåren Attunda har tillfrågats om att medverka som brandsakkunniga vid tillsyn av fastigheten 
Härnevi 1:41 i Bro. Tillsynen initierades av Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro enligt PBL (Plan- och 
Bygglagen). 

Synpunkter 

Följande synpunkter gällande brandskyddet noterades av Brandkåren Attunda: 

• I elcentralen på källarplanet noterades att vissa genomföringar inte var tätade. Detta kan 
medföra att brandgaser sprids utanför brandcellen i händelse av brand. 
 

• Vattenledningar på källarplanet bedöms gå igenom brandcellsavskiljande innerväggar utan 
brandtätning. Detta kan medföra brand- och rökspridning mellan brandceller. 
 

• Mellan tvättstuga och lägenhet 13 på källarplanet finns en innervägg upprättad. Det var vid 
tillsynen svårbedömt ifall denna vägg upprätthåller brandklass EI60, som är ett krav enligt 
Boverkets byggregler på lägenhetsavskiljande brandcellsgränser. 
 

• Lägenhet 11 i källarplan saknar en alternativ utrymningsväg. Därmed har boende endast 
tillgång till en utrymningsväg vilket riskerar att utsätta boende för fara i händelse av brand. 
 

• På vindsvåningen finns två inredda lägenheter. Ingen av lägenheterna har idag någon 
alternativ utrymningsväg, och de fönster som finns i lägenheterna är för små eller för 
otillgängliga för att kunna nyttjas som alternativa utrymningsvägar. 
 

• Hela byggnaden saknar idag anordningar för tidig detektion av brand. I lägenheter i 
verksamhetsklass 3A är lägsta kravet brandvarnare. Dock noterades att det fanns 
omonterade brandvarnare i elcentralen på källarplanet. 
 

Brandkåren Attunda stöttar gärna även fortsättningsvis i ärendet. 

 

John Östlund, brandingenjör 

Intern kvalitetssäkring har skett av: Sabina Gustavsson, brandingenjör. 
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YTTRANDE 1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Er beteckning

Mark- och exploateringsavdelningen 2021-02-10 BYGG.2020.458

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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Svar på grannhörande i ärende Bygg.2020.458
gällande bygglov i efterhand för inredning av
ytterligare lägenheter och yttre ändringar av
flerbostadshus på fastigheten Härnevi 1:41

Gällande avvikelse från detaljplan

Mark- och exploateringsavdelningen bedömer inte att åtgärden är lämplig med
hänsyn till detaljplanens bestämmelser och syfte. Som bygglovsavdelningen
noterar i grannhörandet för ärendet innebär åtgärden ett flertal avvikelser från
den gällande detaljplanen, bland annat avseende våningsantal, byggnadshöjd
och inredande av ytterligare lägenheter i bostadshuset.

I centrala Bro och runt stationsområdet pågår ett större planeringsarbete med
fördjupad översiktsplan för Bro, förstudie för Bro station och pågående
detaljplaner. För att kommunen ska kunna ta ett helhetsgrepp om den fysiska
planeringen i området är det viktigt att åtgärder i bebyggelsen görs med stöd av
gällande detaljplaner. Om avvikelserna godtas genom beviljat bygglov ser
Mark- och exploateringsavdelningen en risk för att det får en prejudicerande
effekt och därigenom möjliggör en högre exploateringsgrad än vad planen
avser på tomterna norr om fastigheten längs Härnevi skolväg, där samma
detaljplaneförhållanden råder. En sådan förtätning med bostäder bedöms inte
som lämplig utan ett planenligt stöd och riskerar att komplicera planering av
Bro stationsområde.

Parker ing

Det framgår inte av det bifogade underlaget hur parkering ska lösas för de
totalt 13 lägenheterna och därmed inte hur åtgärden uppfyller kravet enligt 8
kap. 10 § PBL. Även om en parkeringslösning inte kan bedömas utifrån
underlaget ställer sig Mark- och exploateringsavdelningen frågande till om
anordnande av parkeringsplatser för 13 lägenheter på en tomt avsedd för
fristående bostadshus i två våningar kan ses som förenligt med detaljplanens
syfte. Mark- och exploateringsavdelningen bedömer även att det inte är
lämpligt att parkering för de 13 lägenheterna ska lösas på allmän plats i
området.

Kulturmiljö
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2021-02-10   

 
 

   
 

Den berörda byggnaden bedöms omfattas av förvanskningsförbud enligt 8 kap. 
13 § Plan- och bygglagen. Byggnaden finns beskriven i den 
kulturmiljöutredning från 2019 som tagits fram som underlag till arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Bro, och där framgår även motiv till varför 
byggnaden bedöms vara särskilt värdefull ur kulturmiljöhänsyn. Med hänsyn 
till byggnadens höga kulturmiljövärden bör ett antikvariskt utlåtande från 
certifierad sakkunnig i kulturmiljövärden tas fram för åtgärden. 

Mark- och exploateringsavdelningen menar även att det inte går att bedöma om 
de exteriöra ändringarna av byggnaden är förenliga med förvanskningsförbudet 
på det bifogade ritningsunderlaget, exempelvis gällande byte av fönster samt 
byte av balkong- och terrassdörrar till helglasade dörrar. Utformning av dessa 
åtgärder bör förtydligas. 
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Brandkåren Attunda I Box 464, 191 24 Sollentuna I Besöksadress: Hammarbacken 17 I Telefon: 08-594 696 00 

E-post: mail@brandkaren-attunda.se I Fax: 08-96 39 48 I Org.nr: 222000-0976 I Webbplats: www.brandkaren-attunda.se 

Datum: 2021-03-10 

Diarienummer: 2020-001641-201 

Handläggare, telefon: John Östlund, 08-594 696 02 

 

Yttrande nr. 1 över byggärende – Härnevi 1:41, 
Inredning av vind och källare med lägenheter i 
flerbostadshus, Upplands-Bro kommun 

Bakgrund 
Brandkåren Attunda har för rubricerat byggärende fått följande handlingar på remiss inför bygglov: 

Handling Datum Status Upprättad av  

Brandskyddsbeskrivning 2020-12-02 Bygglov Bricon 

Brandskyddsritningar  2020-12-02 Bygglov Bricon 

Plan- och fasadritningar 2020-12-03 Bygglov Fastighets AB 

Brandkåren Attunda har övergripande granskat förutsättningarna i ovan nämnda handlingar. 
Observera att yttrandet inte är ett underlag för utförande, utan detta omfattar de oklarheter som 
uppmärksammats vid granskningen. Det är alltid den som upprättat handlingen som står för den 
tekniska utformningen. 

Synpunkter  
Brandkåren Attunda har uppmärksammat följande avvikelser från kraven enligt BBR kapitel 5: 

• Avsnitt 3.4 i brandskyddsbeskrivningen. Det framgår av brandskyddsbeskrivningen att vinds-
lägenheternas fönster, som är avsedda att användas för utrymning har en bredd om 0.64 me-
ter samt en höjd om 0.76 meter och summan av måtten är 1.4 meter. 
BBR kapitel 5.323 anger att fönster avsedda för utrymning bör ha en fri öppning om minst 
0.50 meters bredd och 0.60 meters höjd. Summan av höjd och bredd bör vara minst 1.50 me-
ter.  
Grunden för detta är att det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt utrymma genom fönstret. 
Kraven på sammanlagda bredden och höjden är byggreglernas lägsta krav. Utrymning ska 
även vara möjlig för äldre, funktionsnedsatta med mera. 
 

Brandkåren Attunda har följande synpunkter rörande aktuellt byggärende, som vi anser att 
byggherren/byggherrens brandsakkunnige bör behandla inför upprättande av bygghandling: 

• Avsnitt 8.3 i brandskyddsbeskrivningen. Brandkonsulten uppger att man ska montera platt-
formar som ska verka som uppställningsplatser för räddningstjänstens bärbara stegar. Enligt 
situationsplanen ska dessa ha måtten av 4.0 meters djup samt en bredd av 4.5 meter. 
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Det framgår inte av brandskyddsbeskrivningen eller situationsplanen hur marknivån ansluter 
till plattformarna. Brandkåren Attunda anser att bredden är acceptabel, dock anser vi att dju-
pet bör vara minst 7.0 meter av fri arbetsyta då brandkårens utskjutsstege är 4.8 meter lång 
och denna stege ska placeras cirka 2.5 till 3.0 meter från fasadens nederkant för att nå vinds-
fönstren. För att kunna resa en utskjutsstege behöver två personer stå i varsin ände av ste-
gen utan att riskera att rasa ner över den bakre kanten av plattformen. 
Det framgår ej heller hur tillgängligheten till plattformarna är eller hur räddningstjänsten ska 
komma att ansluta vid en insats. Det framgår inte heller om plattformarna vinterunderhålls 
samt hålls fria från bord, stolar med mera. 
 
Brandkåren Attunda vill att man i projektet fastställer att plattformarna har ytor som är till-
räckligt stora för insatser och att plattformarna är fullt tillgängliga. 
 
Brandkåren vill även att man i projektet fastställer att höjd från plattform eller markyta upp 
till karmunderstycke på det fönster eller den balkongdörr som är tänkta att användas för ut-
rymning inte överstiger 11 meter. 
 

 

 

Brandkåren Attundas önskemål om fortsatt delaktighet i ärendet 

Brandkåren Attunda har särskilt önskemål om att få ta del av nedanstående handlingar/delta vid 
nedanstående möten i den fortsatta ärendehanteringen.  

 Ja Nej 

Delta vid tekniskt samråd   

Rev. BSB inför beviljande av startbesked   

BSB i bygghandlingsskedet   

Delta vid slutsamrådet   

Relationshandling - Brandskyddsdokumentation   

 

Om ni önskar vårt stöd i annat skede än vad vi angett ovan hjälper vi självklart gärna till. 

 

Ärendet har handlagts av  

Brandkåren Attunda 

 

Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av Oskar Lind, brandingenjör.  





                Sid 1 av 5 
   Fastighets AB 
   Betongmuren 
   Er ref: Ömer Parlayan 

BOX 2334 
   111 75 STOCKHOLM 
 
Antikvariskt yttrande ang. Härnevi 1:41 
 
 

 
BILD 1. Härnevi 1:41.. Entréfasad mot nordost fotograferad 21 02 25. 

 
Objekt 
 
Fastigheten Härnevi 1:41, Härnevi skolväg 17 i Bro stationssamhälle. 
Bro socken 
Uppsala-Bro kommun 
 

 
 
 
 



Sid 2 av 5 

 
BILD 2.  Härnevi 1:41 fasad mot sydväst, fotograferad 21 02 25. 
 
 
Bakgrund 
Arkitekt Torgny Nordin har på uppdrag av Fastighets AB Betongmuren givit Ola Forsby 
Arkitektkontor AB i uppdrag att som certifierad sakkunnig avseende kulturvärden yttra sig 
angående genomförd renovering av ovan nämnd fastighet i Upplands Bro.  
Detta i enlighet med kommunens önskemål i yttrande, 2021 02 10 med beteckningen BYGG. 
2020.458. 
 
Byggnaden har byggt om och ändrats upprepade gånger. De ändringar som genomförts före 
att den nuvarande ägaren förvärvade fastigheten 2015 är ej föremål för bedömning i detta 
yttrande.  
 
Undertecknad har ej tidigare varit involverad i processen men besökte platsen 21 02 25. 
Jag blev då, av Torgny Nordin, förevisad de ändringar som var aktuella för yttrandet. Dessa 
överensstämde i princip med den uppräkning som finns i kommunens tillsynsprotokoll 20 10 
28 (TILLSYN. 2020.33) sid 2.  
I detta tillsynsyttrande finns även ett antal fotografier tagna av Stockholms länsmuseum 2017 
före ändringarna.  
 
Förutsättningar 
Bro stationssamhälle och Härnevi utpekat som särskilt värdefullt kommunens fördjupade 
kulturmiljöprogram, Rapport 2000:10. Motivet är den välbevarade samlade bebyggelsen från 
1950- och 1960-talen  
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Detta medför att följande paragraf gäller:    
 
PBL 8 kap.13§ ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
 
Mot ovan nämnda bakgrund avser jag med detta yttrande bedöma huruvida genomförda 
ändringar kan anses vara förvanskande. 
 
Fasadändringar med kommentarer 
 

1. Den tilläggsisolerade sockelvåningens nya färgsättning. 
Sockelvåningens fasader har fått en betydligt ljusare kulör än det var tidigare. Detta 
tillsammans med det nya plåtblecket vid mötet mot tegelfasaden utgör den mest 
påtagliga förändringen av restaureringen. 
Kommentar: 
Tilläggsisoleringen och tillhörande krönplåt har säkert sina välgrundade tekniska 
motiveringar. 
Men förändringen måste i sin nuvarande utformning betraktas som förvanskande. 

 
2. Utbyte av fönster och dörrar. 

Dörrar och fönster har generellt bytts ut mot moderna klassade för nuvarande krav.  
Befintliga fönsteröppningar har bevarats och de nya fönstren har i de flesta fall en i 
princip lika gestaltning som på de tidigare fotografierna. Dimensionerna är dock något 
kraftigare som det lätt blir när nutida tekniska krav skall uppfyllas. 
Runt fönstren och i underkant har nya bleck monterats. Dessa är gröna och kan i 
någon mån sägas återspegla de tidigare grönmålade karmarna. Kulör 
överensstämmer dock inte så bra. 
Trapphusets översta fönster har fått en avvikande gestaltning då en tvärpost med 
ventil har tillkommit som gör den övre delen av fönstret till en separat trekant. 
De ”franska balkongernas” dörrar på gavelfasaderna samt den sydvästra fasaden har 
ersatts med helglasade dörrar utan tät bröstning. 
Vid de två nedre franska balkongerna i sydvästfasaden fanns tidigare två sentida 
balkonger. Dessa har avlägsnats vid en tidigare ombyggnad. 
Vid den nu aktuella renoveringen har två ursprungliga järngaller återfunnits i ett till 
fastigheten tillhörande förrådsutrymme. Dessa har iordningställts och återmonterats 
på deras ursprungsplatser.  
Två fönster i sockelvåningens sydvästra fasad har byggts om till altandörrar till de nya 
uteplatserna. 
Fyra nya små fönster har tagits upp till det nya köket i sockelvåningens nordöstra 
hörn. 
Kommentar: 
Fönsterbyten är naturligtvis en påtaglig förändring, med tanke på hur det brukar te sig 
vid dylika byten menar jag här att det är tydligt att man ansträngt sig för att respektera 
de det ursprungliga utförandet. Jag tycker inte jag kan säga att det är förvanskande. 
Dock med viss tvekan för de ”onödiga” ändringarna av trapphusets översta fönster 
(bild 1 ovan visar tydligt hur detta fönster har förlorat sin roll som tydlig markör av en 
gestaltning typisk för tiden då huset uppfördes) och altandörrsbröstningarna. 
Glasytorna bakom de ursprungliga franska balkonggallrena gör att gallrens 
gestaltning inte framträder lika tydligt (se bild 2 ovan). 
Att två ursprungliga galler har återmonterats i sina ursprungslägen är naturligtvis ett 
stort antikvariskt plus. 
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Fransk balkong med ny dörr och återmonterat 

ursprungsgaller. 
Trapphusets översta fönster med ny tvärpost. 

 
 

3. Två markiser har monterats på den sydvästra fasaden vid de nya uteplatserna. 
Kommentar: 
Detta är en förändring. Några markiser har inte funnits på huset tidigare. Huset går 
dock in i en ny tid med upprustade moderna bostäder. Att detta syns behöver inte 
vara fel och markiserna (som dessutom är helt reversibla) kan jag inte se som 
förvanskande. 

4. Entrégången.  
På ett äldre fotografi ser man att entrégången tidigare var belagd med stenplattor. 
Nu är dess utbytta mot cementplattor. 
Kommentar: 
På bilden som togs 2017 ser man tydligt att de ursprungliga stenplattorna var kraftigt 
skadade och i flera lägen spruckna. För att minska risken för fall och skador var nog 
ett iordningställande nödvändigt. 
Jag anser dock att det borde ha utförts på ett betydligt varsammare sätt. En hel del 
av ursprungsplattorna borde ha kunnat återanvändas 
 
 

Invändiga ändringar med kommentarer 
 
  

Då man i Stockholms länsmuseums yttrande 17 07 03 specifikt framhåller trapphuset 
tycker jag att det här även är motiverat att kommentera de förändringar som berör 
planlösningen som här har genomförts.  
Tidigare har lägenheter varit sammanslagna genom att delar av det ursprungliga 
trapphuset har byggts in som entréhallar till de sammanslagna lägenheterna. Dessa 
sneda väggar i trapphuset har nu avlägsnats och trapphuset har återfått sin  
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ursprungliga T-form. Avtryck av de rivna väggarna syns tydligt i golvets 
kolmårdsmarmor som är bevarad. 
Kommentar: 
Denna förändring är naturligtvis en förbättring ur antikvarisk synpunkt. 
 

 
 

 
Entrégången med nya plattor. 

 
 
 
2021 03 15  
 
 Ola Forsby 
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K 
 



Sektion

Plan - uppstälningsyta för räddningsstege
- 1st vid varje gavel. (pos 10+11)
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Plattform för handburen räddningsstege.
En styck på varje gavel.
Utförs med demonterbart räcke på två sidor.
Mått: se situationsplan.
(Exakt placering och utförande görs i samråd med
Räddningstjänsten.)
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Vid fasad mot gata utförs 2st arbetsytor med plattläggning i
mark, se sit. plan. (pos 12+13)
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Situationsplan Skala 1:400

10

12

13

11

14

Riven
Berörd byggnadsdelAv ansökan berörda delar.

1.  Fönster byts ll större
2a.  Dörr i läge för fönster
2b.  Dörr i läge för fönster
3.    Info: Fönster byts ll sidohängt
4.  2 + 2 st nya fönster
5a. Räcke återställt lika ursprungligt
 + brandglas lika 7
5b. Räcke återställt lika ursprungligt
 + brandglas lika 7
6a. Sen da vägg rivs, lgh-dörrar återställs
6b. Sen da vägg rivs, lgh-dörrar återställs
7a. Karm monteras med brandglas

Generellt:
Alla fönster byts ll nya 3-glas. Fönsterdörrar
u örs helglasade och kompl med brandglas, jmf
pkt 7. Fönster i trapphus plan ÖV/Vind u örs med
tvärpost. Plåtbleck förnyas i kulör nära
ursprungligt. Sockel lläggsisoleras med bleck
på krönet.

FÖRKLARINGAR

Ny byggnadsdel

arbetsyta för räddningstjänst på mark (armerat gräs)

arbetsyta för räddningstjänst på mark (grus)

tillbyggd del

7c. Karm monteras med brandglas
7d. Karm monteras med brandglas
8a. Ny  takfönster
8b. Ny  takfönster
8c. Ny  takfönster
8d. Ny  takfönster
9. Ny rökgas- och llträdeslucka
10. Pla orm för räddningsstjänsten
11. Pla orm för räddningsstjänsten
12.  Arbetsyta för räddningstjänsten
13. Arbetsyta för räddningstjänsten
14a.  Förrådsbod llbyggd
14b. Ny dörr, ny fasadpanel
14c. Ny fasadpanel

Areor

BTA  Bef  Tillkommande
Huvudbyggnad 560,0  5,4 (sockel)
Förrådsbyggnad 23,0  12,1 ( llbyggd)

BOA      
Huvudbyggnad 368,9  22,6 (omarb lgh i KV)

BIA      
Förrådsbyggnad 19,4  12,1 (tillbyggd)

arbetsyta för räddningstjänst på plattform

Kompletterad 2021/03/12
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Plan Takplan

Fasad mot öster

Sektion

Fasad mot väster

Fasad mot söder

Material och kulör
Tak: korrugerad förzinkad plåt lika befintligt
Fasad: Brunn lasyr
Dörr: vit
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Brandtekniskt utlåtande  

Härnevi 1:41, Upplands-Bro 

Lägenheter 

Bricon AB, org nr 556944-1875 

 

Uppdrag: 6566  

Datum: 2021-03-17  

www.bricon.se 

 

Bemötande av yttrande 
Härnevi 1:41, Upplands-Bro 

Lägenheter 

Datum: 2021-03-17 

1 Inledning 

Detta är ett bemötande av Brandkåren Attundas yttrande nr. 1 daterat 2021-03-10 över 
byggärende – Härnevi 1:41, Inredning av vind och källare med lägenheter i 
flerbostadshus, Upplands-Bro kommun med diarienummer 2020-001641-201 och 
handläggare John Östlund. 

Bemötandet är upprättat av Jenny Magnusson, Bricon AB och interngranskats av 
Katarina Wadensten.  

1.1 Brandkåren Attundas synpunkter 

Brandkåren Attunda har enligt yttrandet två synpunkter: 

• Brandkåren Attunda uppmärksammar att avvikelse från kravet på summan av 
höjd och bredd av fönster för utrymning enligt BBR bör vara minst 1,5 m men 
är 1,4 m. 

• Brandkåren Attunda har åsikter på utformningen av uppställningsplatsen för 
räddningstjänstens bärbara stegar.  

1.2 Bemötande av Brandkåren Attundas synpunkter 

Bricon AB uppfattar det som att Brandkåren Attunda uppmärksammar Upplands-Bro 
kommun på att avsteg görs gällande summan av höjd och bredd av fönster för utrymning 
enligt BBR men att det är upp till Bricon AB att stå för den tekniska utformningen. Bricon 
AB har som det finns beskrivet i Brandskyddsbeskrivning daterad 2020-12-01 bedömt att 
det är ok utformning eftersom vindslägenheternas fönster upprätthåller krav på fri höjd 
0,60 m och bredd 0,50 m. Vindslägenheternas fönster har en höjd på 0,76 m och bredd 
på 0,64 m vilket med för att minimåtten för höjd och bredd upprätthålls. Däremot då 
understiger summan av höjd och bredd kravet 1,5 m med 0,10 m. Generellt så är det höjd 
och bredd som påverkar möjligheten att ta sig ut ur fönstret och här överskrids 
minimikravet för höjd med 0,16 m och bredd med 0,14 m. Utöver detta så då fönsterna är 
befintliga och en förändring på storlek av fönster medför en förändring av fasad så anses 
inte kostnad/nytta för att byta fönster till större vara försvarbart utifrån ingreppet som 
det medför.  



 Sida 2 (2) 

Brandtekniskt utlåtande   Uppdrag: 6566 

Härnevi 1:41, Upplands-Bro  Datum: 2021-03-17 

Lägenheter  www.bricon.se 

När det gäller storlek på uppställningsplats för räddningstjänstens bärbara stegar anser 
Brandkåren Attunda att bredden är ok men anser att djupet bör vara minst 7,0 m. 
Projektet utökar djupet till 7,0 m för att medföra en bättre tillgänglighet för att resa en 
utskjutsstege, se även bifogad Bilaga 1 Utrymningsmöjligheter, för förtydligande 
utformningen av uppställningsplats för räddningstjänstens bärbara stegar. 
Uppställningsplatserna ska även vinterunderhållas och får ej belamras med svårflyttade 
möbler eller liknande.  

Det är 7,38 m från mark till underkant på vindslägenheternas fönster vilket är de högst 
belägna fönsterna som ska nås, dvs 11 m understigs. Se även bifogad Bilaga 1 
Utrymningsmöjligheter, för förtydligande av höjd till fönster från plattform.  
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Svar på tjänsteskrivelse inför bygglovsansökan samt yttrande över 
grannyttrande och övriga kommentarer.BYGG.2020.458 
 
Vi har fått ta del av tjänsteskrivelse inför bygglovsbehandlingen och två granneyttranden samt även en del 
andra dokument som kommenteras till viss del. 
 
I samband med detta har också kompletterande och justerade dokument till ansökan tagits fram. 
 
Vi kommenterar utdrag ur resp. dokument nedan. 
 
Granneyttrande från Noc Tre Fast AB 
Under rubrik Synpunkter första stycket 

Vid genomgång av handlingar har konstaterats att den förrådsbyggnad som skall byggas ut sitter ihop med en byggnad som står på 
Noc Tre Fast ABs fastighet HÄRNEVI 1:36. Denna byggnad ska kommande exploatering av Härnevi 1:36 rivas och fastighetsägaren vill 
av den anledningen med detta ifrågasätta lämpligheten av byggnationen. Om lov trots allt beviljas bör tillbyggnad och befintlig 
ihopbyggnad säkerställas så att den byggnad som står på Noc Tre Fast ABs fastighet kan rivas utan problem och merkostnad för 
fastighetsägaren av HÄRNEVI 1:36 

Det är en märklig invändning då byggnaden på Härnevi 1:36 är ett enkelt skärmtak som dessutom tar stöd i 
befintligt förråd på Härnevi 1:41. Det snarare så att om taket rivs så bör ägaren av Härnevi 1:36 se till att laga 
upp bef förråd efter det att bärande delar i taket tagits bort. 
 
I nästa stycke anges: 

HÄRNEVI 1:36 är sedan december 2017 föremål för detaljplaneläggning och planerad ny bebyggelse har planerats för, och kräver, 
åtgärder enligt ovan. 

Även detta finner vi vara en märklig invändning, att inteckna detaljplan som inte är färdigställd. Att 
fastighetsägaren av HÄRNEVI 1:36 känner till mer av det detaljplanearbete som pågår än ägaren av Härnevi 
1:41 känns också märkligt. 
 
Granneyttrande från Mark och Exploateringsavdelningen 
Varför avdelningen yttrat sig framgår inte men är tydligen i egenskap av ägare av intilliggande mark. 
 
Under rubrik Gällande avvikelse från detaljplan, första stycket 

Om avvikelserna godtas genom beviljat bygglov ser Mark- och exploateringsavdelningen en risk för att det får en prejudicerande effekt 
och därigenom möjliggör en högre exploateringsgrad än vad planen avser på̊ tomterna norr om fastigheten längs Härnevi skolväg, där 
samma detaljplaneförhållanden råder. En sådan förtätning med bostäder bedöms inte som lämplig utan ett planenligt stöd och riskerar 
att komplicera planering av Bro stationsområde.  

Vi finner det märkligt att ha synpunkter vad befintligt hus innehåller, om det är 11 eller 13 lgh (vi återkommer 
med kommentarer om antal lgh nedan), kan inte ha den stora inverkan på planeringen som kontoret framför. 
Huset ska bevaras och om volymen inte ändras är det svårt förstå invändningen. 
 
Under rubrik Parkering, första stycket 

Det framgår inte av det bifogade underlaget hur parkering ska lösas för de totalt 13 lägenheterna och därmed inte hur åtgärden 
uppfyller kravet enligt 8 kap. 10 § PBL.  

Det är riktigt att bef parkering inte framgick av den sitplan som inlämnats med ansökan, detta har nu 
kompletterats, trots att en formell begäran om komplettering inte framställts av bygglovsavdelningen. Bef 12 
platser ska med enkla medel utökas till 13, dvs 1 plats per lgh. Detta torde vara Ok med tanke på att det 
genomgående är små lgh och närheten till allm kommunikationer. Stycket i övrigt kommenteras inte då vi inte 
kan se att det är relevant. 
 
Under rubrik Kulturmiljö, första stycket 

Den berörda byggnaden bedöms omfattas av förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Byggnaden finns beskriven i 
den kulturmiljöutredning från 2019 som tagits fram som underlag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro, och där framgår 
även motiv till varför byggnaden bedöms vara särskilt värdefull ur kulturmiljöhänsyn. Med hänsyn till byggnadens höga 
kulturmiljövärden bör ett antikvariskt utlåtande från certifierad sakkunnig i kulturmiljövärden tas fram för åtgärden.  

Dels har fastighetsägaren trots fleråriga kontakter med bygglovsavdelningen inte explicit blivit 
uppmärksammad på WSP:s utredning. Visserligen är det fastighetsägarens ansvar att ta reda på vad som 
reglerar fastighetens byggrätt mm men en bättre information kunde ha undvikit många av problemen. 
Utredningen är tydligen ännu så länge endast ett underlag till fördjupad ÖP, så dess formella status verkar 
osäker, eller förstå vi fel. Vi återkommer till den i kommentarer nedan. 
Trots att bygglovsavdelningen inte begärt en komplettering av en SAK-KUL så ha vi tagit fram ett kort utlåtande 
som bifogas som en komplettering till ansökan. 



Slutsatserna är i stort sett de samma som vi presenterat i den projektbeskrivning vi inlämnat i samband med 
ansökan. 
I WSP:s utredning framgår på sidan 29: 

Området bedöms också känsligt för förtätning och nyexploatering. Dessa åtgärder riskerar att sänka det kulturhistoriska värdet 
kraftigt.  

Hur detta rimmar med den exploatering som åberopas de båda grannhörandena går inte att förstå, kommer 
Kulturmiljöprogrammet köras över? De bärande egenskaperna som tas upp uppfylls av byggnaden, även efter 
genomfört bygglov med våra kommentar inom parantes: 

• Fasader i gult tegel eller gul puts  
• Tak täckt av lertegel (dock bytt till betongtegel 2012) 
• Byggnader för offentlig servicefunktion (gäller inte längre men har gjort) 
• Låg bebyggelse i uppbrutna mindre volymer.  
• Byggnader är väl anpassade till befintlig topografi. 

Följande enkla råd anges med våra kommentar inom parantes: 
• Samtliga byggnader som haft en offentlig funktion bör bevaras, byggnadsdelar uppförda innan 1970 kan ha bevarandevärda kultur- 
historiska värden. 
• Bebyggelse uppförd innan 1930 bör bevaras (gäller inte denna byggnad) 
• Bros första flerbostadshus bör bevaras(denna byggnad) 
• Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och ovarsamma åtgärder 
• Antikvariska underlag bör krävas i samband med ändring  

Vi ser inte att några av de åtgärder som föreslås strider mot rekommendationerna. 
 
I övrigt kommenteras den nedan i anslutning till tjänsteskrivelsen inför beslut. 
 
I andra stycket framhålls 

Mark- och exploateringsavdelningen menar även att det inte går att bedöma om de exteriöra ändringarna av byggnaden är förenliga 
med förvanskningsförbudet på det bifogade ritningsunderlaget, exempelvis gällande byte av fönster samt byte av balkong- och 
terrassdörrar till helglasade dörrar. Utformning av dessa åtgärder bör förtydligas.  

Bygglov söks i efterhand, så hur frågan hanterats framgår på plats, samt hur brandskyddet hanteras framgår av 
inlämnad detaljritning. Äldre utförande med tät bröstning var heller inte en godtagen säker lösning då 
bröstningen inte höll nödvändig brandklass. Så på den punkten är en brist i bef hus åtgärdat om bygglov erhålls, 
detta hann inte genomföras pga av att tillsynsprocessen stoppade färdigställandet. 
 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsavdelning inför beslut om bygglov i efterhand. 
Trots att bilagda bilagor vittnar om annat förhållande så beskrivs ansökan på ett i vår mening utstuderat 
ofördelaktigt sätt. Vi förstår inte varför. Kan det ha att göra med att det vid tidigare kontakter sökande 
betecknas som ”motpart” och inte som sökande. Kopia på tjänsteanteckning bifogas. Bilaga 1. 
Redan i rubriken är ett fel, det talas om 5 lgh. I samband med att fastighetsägaren 2017 fick rivningslov och 
bygglov för en större byggnad inom den byggrätt som finns i planen överklagades detta av en i huset boende, 
bilaga 9 i Tjänsteskrivelse om Sanktionsavgift. Skrivelsen i övrigt kommenteras i separat svar 
Där framgår att: 

Det finns 9 lägenheter i huset , 3 2:or och 6 1:or.  

Med tanke på att lgh på BV i det läget hade slagits samman 2 och 2, så innbär det att det fanns 11 lgh enligt 
dagens och ursprunglig fördelning, dvs endast de då ej färdigställda lägenheterna på vinden ingick inte. Att det 
ändringar som gjorts av föregående ägare gjorts utan bygglov är klarlagt, inga handlingar finns i kommunens 
arkiv. Att dessa ändringar var gjorde innan nuvarande ägare tillträtt framgår även av Sthmls länsmuseums 
yttrande från 2017. Vi vänder oss mot att åtgärder som varit genomförda före ägarbytet framställs som att de 
ingår de förändringar som bygglovsansökan avser. Det finns fler exempel. 
Förslag till belslut avstår vi därför från att kommentera utan vi håller oss till bakgrunden som redovisas 
därefter. 
 
Under rubrik Sammanfattning, första stycket 

Sökande inkom den 9 december 2020 med en ansökan om bygglov i efterhand  inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i 
sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, 
markschakt invid byggnad), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar. Förutsättningarna för bygglov bedöms inte 
uppfyllda. Bygglovsavdelningen förslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för inredande av 
ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av 
flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad) samt tillbyggnad av gårdshus med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ PBL. 

Samma invändningar som ovan, samt följande felaktigeheter ska uteslutas: 
1. Inga schaktarbeten har utförts nu, det framgår även av bilder i Länsmuseets yttrande 2017. Det 

utpekas att man sänkt marken vi det NV hörnet, men det var helt enkel igenväxt på bilderna, de 
markterraser som utförts har inte ändrat marknivåerna mer än möjligen +/- 1-2 dm, vilket inte kan 
ases vara mark- eller bygglovspliktigt. 

2. Fristående altaner/ plattformar. Detta är en vilseledande beteckning av det arbetsytor, på en mindre 
del utförd som plattform pga av tidigare genomförda utgrävningar. De plattformar som avses är 



arbetsplattformar för att klara Brandkårens behov av ytor att resa sina stegar säkert. Dvs en 
förändring som huset har saknat en längre tid och som är nödvändiga för att kunna användas säkert. 

Dessa felaktigheter upprepas men kommenteras inte ytterligare. 
 
Under rubrik Förutsättningar 
Inledande stycken om detaljplanen kommenteras endast att begreppet Flerfamiljshus används, det har i 
tidigare kontakter med bygglovsavdelningen hävdats att huset inte är ett flerfamiljshus, utan en 
pensionärshem, det glädjande att denna osakliga invändning försvunnit. 
Vi förstår inte kommentarerna kring illustrationerna, beteckningen F anger ju friliggande hus, vad har det med 
flerfamiljshus att göra? Det saknas en fördjupning av dessa bildtexter för att relevansen ska framgå. 
 
Under rubrik Kulturmiljö, första stycket 

Byggnaden på fastigheten Härnevi 1:41 uppfördes 1951 (bygglov för bebyggelse på fastigheten har inte gått att hitta vid eftersökning i 
Bygglovsavdelningens arkiv). Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad översiktsplan för BRO daterad 2019-12-13 
(bilaga 10) samt yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 2017-07- 03 (bilaga 9) visar att byggnaden har ett 
stort kulturhistoriskt värde. 

Här anges att byggnaden uppfördes 1951, i de åberopade dokumenten från Sthlms Länsmuseum och WSP 
anges 1949-1950 resp 1956. Att dessa uppgifter kan gå isär så pass är märkligt då man i tex Sthlms 
länsmuseums skrivelse med säkerhet anger: 

År 1986 övergick fastigheten i privat ägo. En upprustning och modernisering till konventionellt hyreshus följde. Bottenplanets fyra 
lägenheter sammanslogs till en enda, sammanhängande bostadsvåning. I källaren nyinreddes bostadsrum. Vartefter byttes merparten 
av husets lednings- och avloppstammar. Elsystemet förnyades.  
Efter nästa ägarbyte 2010 iordningställdes källarvåningens nuvarande två lägenheter. Bostaden på bottenvåningen delades upp. 
Dräneringsåtgärder genomfördes och grunden isolerades. Yttertaket lades om 2012, samtidigt som nya hängrännor och stuprör 
monterades.  

Hoppsan, intressant. Redan mellan 19856 och 2010 inreddes bostadrum i KV. Två lägenheter i källare 
iordningställdes 2010. Varför tas de då upp som att de är en ombyggnad som skett nu? Varför används inte 
information som åberopas fullt ut? 
Dräningsåtgärderna som gjordes vara att trädgårdssidan och gavlarn frilades, i övrigt inget, och inte heller 
framgångsrikt.  
 
Under rubrik Yttranden och remisser, första stycket 

Åtgärden avviker från detaljplanen varför berörda sakägare m.fl. mellan den 3 februari 2021 t.o.m. den 17 februari 2021 ges tillfälle att 
yttra sig över ansökan enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare till fastigheterna Härnevi 1:68, Härnevi 1:71, Härnevi 1:35, Härnevi 1:36, Härnevi 
28:1, Härnevi 1:27 har ansetts berörda. 

Av dessa 6 fastighetsägare har två yttrat sig. Deras inlagor har kommenterats ovan. Alltså 4 har inga 
invändingar. 
 
Under rubrik Utformning och skäl till beslut, delrubrik Rättspraxis 

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 maj 2018 i mål nr P 6512-17 tog domstolen ställning till hur begreppet fristående hus i en 
stadsplan fastställd 1978 skulle tolkas. 

Det här är en helt obegriplig kommentar eftersom detta hus varit från allra första början varit ett Flerfamijshus 
och det anses skyddsvärt för att det är ett Upplands-Bros första flerfamiljshus. 
Varför denna tveeggade argumentation, det kan inte tolkas på annat sätt än att tjäntemannayttrandet desperat 
försöker motarbeta en hållbar hantering av ett bevarande av byggnaden. Planeras i det dolda en expropriering 
med rivning för att det ska passa en för fastighetsägaren av Härnevi 1:41 dold agenda? 
Vi vill inte verka konspiratoriska men sakargumenteringen är inte saklig. 
Åberopat domslut avser också uppenbarligen nybyggnad i ett etablerat villa område. Man kan inte läsa in det 
vad som helst i domsluten, ska domslut åberopas ska de vara relevanta. Detta är ett flagrant felanvändande av 
domslutet. 
Längre ned resoneras på detta sätt efter ett resonemang om beteckningen F: 

Denna särskiljning bedöms ge konkret stöd i planhandlingarna att avsikten varit att endast en- eller tvåbostadshus skulle få uppföras 
på fastigheter med beteckning F. Aktuellt flerfamiljshus, ursprungligen innehållande 8 st. bostadslägenheter, uppfördes 1951 som ett 
pensionärshem. Byggnaden blev planstridig när nu gällande detaljplan rullades ut 1968. Utgångsläget bedöms därför planstridigt (dvs. 
första villkoret för bygglov i 9 kap. 30 § PBL är inte uppfyllt). Detta utgör emellertid inte något hinder mot inredandet av ytterligare 
lägenheter eller yttre ändringar vilket framgår av andra stycket 9 kap. 30 § PBL. 

Att läsa in denna tolkning i planens avsikt 1968 är att dra detta gör långt och när man avslutar med att ange att 
hela resonemanget inte utgör nåt hinder för fler lägenheter eller yttre förändringar blir hela resonemanget i 
detta ärende helt ovidkommande, som vi ser det. Men sen återkommer i nästa stycke: 

Åtgärden inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 
st.) bedöms mot bakgrund av att aktuell fastighet har beteckning F i plankartan utgöra en avvikelse från detaljplanebestämmelse om 
fristående hus. Att vind inreds med lägenheter bedöms utgöra en avvikelse från detaljplanen. 

Nu blir det ännu mer mysko, vad menas? 
Planenbestämmelserna anger i §5, Mom 2: 

Inom annat än med v betecknat område får utöver angivet våningstal vind ej inredas. 



Aktuell fastighet har beteckning BFII. Det behövs väl ingen bedömning utifrån ett märkligt resonamang om 
fristående hus för att konstatera detta. 
Vi återkommer med ett yrkande rörande detta i Sammanfattningen i slutet. 
 
Under rubrik Bedömning avseende yttre ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid 
byggnad) 
I rubriken upprepas feln om antal lgh och markschakt. 
I första stycket anges: 

Av tillsynsrapport i TILLSYN.2020.33 framgår att sockeln har fått vit kulör och att tilläggsisolering av byggnadens sockel har skett så att 
denna kragar ut utanför ovanliggande fasadliv. Av aktuell ansökan framgår att kulör avses återställas till mellan- /mörgrå kulör vilket 
bedöms positivt. Tilläggisoleringen av sockeln bedöms emellertid ovarsam och dessutom medföra att förvanskning av byggnadens yttre 
har skett då sockeln kragar ut utanför ovanliggande fasadliv. 

Vi uppskattar att det vi skrivit i Projektbeskrivning uppmärksammas. Det är också det som SAK-KUL pekar ut 
nödvändigt att genomföra. I övrigt så är det en tekniskt nödvändig förändring av sockeln för att ge huset 
förutsättningar för en hållbar förvaltning och därmed en förändring som bör kunna accepteras. Om inte 
förutsättningar för en hållbar förvaltning är rivning det enda alternativet på sikt och det är väl något som alla 
vill undvika. 
 
I andra stycket anges: 

Schaktning utmed fasad mot sydväst innebärande att källare övergår till sluttningvåning och att byggnaden därmed får tre våningar 
och en byggnadshöjd högre än 7,6 meter genom sänkt medelmarknivå runt byggnaden bedöms utgöra en avvikelse från detaljplanen. 

Det är som sagt en förutsättning, inget som ingår i ansökan. Att det ger huset en tredje våning mot trädgården 
är korrekt men också något som borde kunna accepteras då det redan i de rapporter som ligger till grund för 
klassning som värdefull byggnad är konstaterat som ett faktum.  
 
Under rubrik Bedömning avseende tillbyggnad av gårdsbyggnad 
Bef byggnad står på prickmark helt otvetydigt. Vi resonerar att det ändå är den lämpligaste platsen att placera 
ett utvändigt förråd och den mindre tillbyggnaden genererar inga olägenheter i övrigt. 
Vi återkommer med yrkande nedan. 
 
Kompletterande handlingar 
Situationsplan 
Vi har omarbetat situationsplanen enligt önskemål från Brandkåren och på sitplanen ritat in de bef parkeringar 
som kompl med en platss. 
Fasader  
Har kompletterats med mått för utrymningsstegar. 
Bemötande av yttrande från Brandkåren i Attundas, Bricon. 
Antikvariskt yttrande ang Härnevi 1:41, Ola Forsby 
 
YRKANDE 
Vi hemställer härmed att delar av åtgärder i bygglov ska kunna godtas som en mindre planavvikelse för att 
kunna rusta huset till en hållbar förvaltningsnivå, det är avsteg från våningsantal, inredande av vind samt 
utbyggnad av bef förråd på prickmark. 
I övrigt söks bygglov för byte av fönster och franska dörrar, nya fönster i sockel, byte av fönster till terrasdörr i 
källare, nya takfönster, brandgaslucka i trapphus, ombyggnad av en undermålig lägenhet genom flytt av 
tvättstuga och inkorporering av bef förråd i KV, samt återställning av fyra lägenheter som sammanslagit utan 
bygglov av tidigare ägare på BV till ursprunglig utformning med 4 lgh, samt två arbetsplattformar för 
brandkåren för att säkerställa Samt att tidigare bortmonterade rävken vid balkongdörrar utan balkon har 
återställts är också en fasadförändring men till ursprunget. Och slutligen ingår tilläggsisolering av sockel vilken 
enligt ansökan ska målas i i en kulör nära ursprunglig varmgrå, mörkbeiga kulör, även ovanförliggande plaåt 
bleck målas i samma kulör. 
Övriga åtgärder: markterrasser och markiser anser vi är bygglovsbefriade, Och som vi sagt tidigare, endast 
lägenheterna på vinden som varit påbörjade ingår i bygglovet och ombyggnad av en lgh i KV, inte de två övriga i 
bygglovet. 
För övrigt hoppas vi att brandkåren kan medverka även vid slutgiltig utformning av arbetsplattformar och inte 
endast vid slutbesiktning som framställts i deras remissyttrande. 
 
I svar på tjänsteskrivelse om sanktionsavgift kommenteras övriga punkter i tillsynsrapporten. 
Där kommer vi óckså att yrka på att användningsförbudet för plan BV, ÖV och de två två ostridiga lgh i BV 
upphävs omgående då formellt skäl för användningsförbud i dessa lägenheter saknas. 
Brandvarnare, godkänd OVK samt barnsäkerhet är tillgodosedd i dessa lägenheter. 
 



Vi beklagar igen att denna olyckliga situation uppstått som kunnat undvikas med en mer konstruktiv dialog från 
början, men vi betygaratt alla åtgärder som avses genomföras är endast för att ställa sig bakom det skydd av 
byggnaden som gäller och att de åtgärder ansökan omfattar är utformade för att ge hålbar 
förvaltningsmöjlighet inför framtiden. 
 
Med hopp om en positiv behandling av ärendet  
 
Med fullmakt ör Betongmuren AB tecknas  
 
Med vänlig hälsning 
 
Torgny Nordin 
Arkitekt SAR/ MSA 
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Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 18 mars 2021 12:38
Till: Torgny Nordin
Kopia: Ömer Parlayan
Ämne: Sv: Kommunicering av tjänsteskrivelse med negativt förslag till beslut med sökande BYGG.2020.458

Hej, 
 
En fråga på nya ritningar: Ni verkar justerat bredden på plattformen från 4,5 till 7,0 meter. Jag läser Brandkårens yttrande som att bredden 4,5 meter var ok men att det var djupet som behövde ändras. Vill ni se över texten och ritningarna eller ska jag 
skicka vidare inkommet som det är? 
 
 
 

 
 
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! 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Torgny Nordin <torgny.nordin@barkk.se>  
Skickat: den 18 mars 2021 11:49 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Ömer Parlayan <omer.parlayan@parla.se> 
Ämne: Re: Kommunicering av tjänsteskrivelse med negativt förslag till beslut med sökande BYGG.2020.458 
 
Svar på rubricerad skrivelse översändes, fel bilaga i föregående mail 
 
Med vänlig hälsning 
 
Torgny Nordin 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

   

Bygglovshandläggare/inspektör            

Bygglovsavdelningen 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-03-05     

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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TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda 
lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 
1:41, Härnevi Skolväg 17 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 

kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för inredande av 

ytterligare bostadslägenheter på vind då åtgärden utförts utan bygglov och 

startbesked. Avgiften sätts till 17 136 kronor enligt 9 kapitlet 9 § 1p plan- 

och byggförordningen PBF (2011:338). Den avgiftsskyldige är 

fastighetsägaren, Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 556995–2889). 

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter det 

att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas 

ut separat. 

 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 

kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för yttre ändringar då 

dessa utförts utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 20 277 kronor 

enligt 9 kapitlet 10 § 3p plan- och byggförordningen PBF (2011:338). Den 

avgiftsskyldige är fastighetsägaren, Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 

556995–2889). Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 

månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till  

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (9) 
2021-03-05 

Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten Härnevi 1:41 har utfört olovliga åtgärder på 

fastigheten. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att åtgärderna kräver 

bygglov och startbesked. 

Av 11 kapitlet 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–

10 kapitlet PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2–10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten ta 

ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

Bygglovsavdelningen förslår, efter konstaterande att åtgärderna utförts 

olovligen, att Bygg- och miljönämnden tar ut byggsanktionsavgifter för 

överträdelserna som tas upp i rubricerat ärende. Byggsanktionsavgifterna tas ut 

med stöd av 11 kapitlet 51 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Anmälan som inkom den 2020-10-01.

 Tillsynsrapport (med tillhörande bilaga) daterad 2020-10-28.

 Beslut om användningsförbud daterat 2020-11-12.

 Skrivelse information och bedömning daterad 2020-11-20.

 Kulturmiljöutredning utförd av WSP daterat 2019-12-13

 Yttrande från Stockholms läns museum i BYGG.2016.208 daterat 
2017-07-03

 Beslut från Skatteverket, fastighetstaxering som inkom 2020-11-06

 Prospekt inkommet 2020-12-09 i BYGG.2020.453

 Yttrande från boende i fastigheten i BYGG.2016.208

 Bruttoareauppmätning för sanktionsavgift på ritningar från 
BYGG.2020.458

 Fasadareauppmätning för sanktionsavgift på ritningar från 
BYGG.2020.458

 Fastighetsägarens bemötande av tjänsteskrivelse inkom 
2021-03-18
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (9) 
2021-03-05 

Ärendet 

Bygglovsavdelningen tog den 1 oktober 2020 emot en anmälan om misstanke 

om olovligt inredda lägenheter från Mät&GIS-enheten. Detta efter att  

 på Parla Projekt AB 25 september 2020 inkommit med ifylld blankett 

om ajourhållning av lägenhetsregister flerbostadshus till Mät&GIS-enheten 

(diarienummer MÄTN.2020.236). I den ifyllda blanketten framgår att 

ombyggnad skett.  

Platsbesök utfördes 2020-10-26 av bygglovsavdelningen. Med på besöket var 

 (en av två firmatecknare) för Fastighets AB Betongmuren, som 

är lagfaren ägare till fastigheten. Medverkade gjorde även representanter från 

Brandkåren Attunda för att stötta bygglovsavdelningen i frågor avseende 

brandskydd. Under besöket uppdagades att ändringar i byggnaden har utförts 

och att byggnaden efter ändring har allvarliga brister avseende brandskydd, 

barnsäkerhet och ventilation vilket framgår av tillsynsrapport daterad 2020-10-

28 med tillhörande bilaga yttrande yttrande från Brandkåren Attunda daterad 

2020-10-28. Exempelvis saknas alternativ utrymningsväg vid brand från tre 

lägenheter, brandvarnare saknas i samtliga lägenheter, det saknas 

spärranordning som begränsar risken för att barn ska falla ut vid öppningsbara 

fönster i lägenheter och trapphus, kök har endast kolfilkterfläkt och saknar 

därmed ventilation,  i vissa lägenheter noterades en unken doft (sluttningsplan 

och plan 1tr). 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Bygg- och miljönämnden den 12 

november 2020 om användningsförbud mot användning av 13 st. av 13 st. 

bostadslägenheter i byggnaden med omedelbar verkan. Detta beslut har 

överklagats av fastighetsägaren den 1 december 2020. Beslut har ännu inte 

fattats av länsstyrelsen. 

Brev med information om fortsatt hantering och begäran om förklaring 

skickades ut den 20 november 2020. Svar på detta brev erhölls inte. Istället 

inkom fastighetsägaren med ansökan om bygglov i efterhand den 9 december 

2020.  

Historik och tidigare ställningstaganden 

Nedan redogörs i kronologisk ordning för ställningstaganden och utfall i fem 

ärenden på aktuell fastighet mellan 1993 och 2020. 

DNR 1993/4122: Ansökan om rivningslov för rivning av Fd  

pensionärshemmet. Rivningslov beviljades av Bygg- och miljönämnden den 15 

mars 1993, § 31. Av arkitektritningar i ärendet framgår att vind och källare 

utgörs av förråd och installationsutrymmen.  

BYGG.2008.354: Ansökan om förhandsbesked om bygglov för ändring av 

flerbostadshus genom att inreda vinden med två lägenheter utan föregående 

detaljplaneändring. Förvaltningen gjorde bedömning att inredning av vinden 

med lägenheter inte kan betraktas som en mindre avvikelse från gällande 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (9) 
2021-03-05 

detaljplan och föreslog att ansökan skulle avslås. Bygg- och miljönämnden 

avslog ansökan den 17 mars 2009, § 12. 

BYGG.2016.208: Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus och 

en mindre byggnad och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Av yttrande 

från Stockholms läns museum daterat den 3 juli 2017 går att utläsa bl.a: 

"Dåvarande Bro kommun lät uppföra flerbostadshuset på fastigheten Härnevi 

1:41, efter ritningar daterade 1948 och 1949. År 1950 utfärdades slutintyg för 

bygget.  Ursprungligen hyste huset åtta enrumslägenheter, avsedda för 

pensionärer. Sedan denna boendeform avvecklades på 1970-talet stod huset 

tomt en tid, för att därpå användas för socialt boende. År 1986 övergick 

fastigheten i privat ägo. En upprustning och modernisering till konventionellt 

hyreshus följde. Bottenplanets fyra lägenheter sammanslogs till en enda, 

sammanhängande bostadsvåning. I källaren nyinreddes bostadsrum. Vartefter 

byttes merparten av husets lednings- och avloppstammar. Elsystemet 

förnyades. Efter nästa ägarbyte 2010 iordningställdes källarvåningens 

nuvarande två lägenheter. Bostaden på bottenvåningen delades upp. 

Dräneringsåtgärder genomfördes och grunden isolerades. Yttertaket lades om 

2012, samtidigt som nya hängrännor och stuprör monterades." 

Bygg- och miljönämnden beviljade den 17 augusti 2017, § 67, rivningslov för 

rivning av flerbostadshus och en komplementbyggnad och meddelade bygglov 

för nybyggnad av flerbostadshus med 30 st. lägenheter. Hyresgäster på den 

aktuella fastigheten samt ägare till den intilliggande fastigheten Härnevi 1:68 

överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen upphävde den 15 mars 2018 det 

överklagade beslutet. Beslutet har vunnit laga kraft. 

BYGG.2019.236: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 

ytterligare bostadslägenheter. Bygglovsavdelningen meddelade sökande den 11 

september 2019 att förutsättningarna för bygglov inte bedömdes uppfyllda. 

Detta förtydligades vid möte med sökande och arkitekt den 2 oktober 2019. 

Sökande ombeds återkomma med besked om hur denne ville att ärendet skulle 

hanteras vidare. Svar erhölls inte. Ärendet har fortfarande status pågående. 

BYGG.2020.458: Parallellt med detta ärende handläggs ett ärende om bygglov 

i efterhand för inredande av ytterligare bostadslägenheter på vind och i 

sluttningsplan (samtliga bostadslägenheter i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre 

ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid 

byggnad), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar. 

Bygglovsavdelningen skrev fram ett tjänsteutlåtande med förslag till avslag för 

sökta åtgärder till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 februari 

2021.Vid nämndberedningen den 18 februari erhölls besked från nämnden att 

ärendet återemitteras för att lyftas vid nämndsammanträdet den 25 mars 2021. 

Det framkom därefter via e-post önskemål från nämnden att sanktionsavgift i 

TILLSYN.2020.33 ska hanteras vid sammanträdet den 25 mars 2021. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (9) 
2021-03-05 

Fastighetsägare 

Fastighetsägare: Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 556995-2889) 

Fastighetsägarens adress: Härnevi Skolväg 17 

Planförhållanden 

Detaljplan  Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 från 1968.  

Enligt detaljplan får på fastigheten uppföras bostad 

genom fristående hus (beteckning F) i högst två  

våningar. Vind får inte inredas. Byggnadshöjd får 

uppgå till högst 7,6 meter. Med punktprickning 

betecknad mark får inte bebyggas. 

Bevarandeintressen Flerbostadshuset är det första flerbostadshuset som 

uppfördes i Bro och har ett högt kulturhistoriskt 

värde - förbud mot förvanskning (se  

kulturmiljöutredning WSP sid. 28).  

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut och tillsynsprotokoll med tillhörande handlingar delges den 

avgiftsskyldige, fastighetsägarna i det här fallet. Fastighetsägarna får möjlighet 

att yttra sig i ärendet till senast den 17 mars 2021. 

Förslag och motivering till beslut 

Det bedöms klarlagt att bostadslägenheter på vind och sluttningsplan samt yttre 

ändringar kräver bygglov och startbesked och att dessa tillstånd saknas. För att 

sanktionsavgift ska kunna tas ut krävs emellertid att den som anspråket riktar 

sig mot får tillfälle att yttra sig inom fem år från överträdelsen. Det är därför av 

vikt att faststlå när överträdelsen har skett. Bevisbördan i detta avseende ligger 

på Bygg- och miljönämnden. 

Inredande av bostadslägenheter i sluttningsplan 

Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd och dokumenterad, 

se tillsynsrapport. Enligt 9 kap. 2 § punkt 3b PBL krävs det bygglov för 

ändring som innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad. Enligt 

10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller en anmälan. Efter genomgång 

av dokumentation i BYGG.2016.208 (yttrande från boende i fastigheten, 

yttrande från Stockholms Läns Museum) bedöms finnas stöd för att mer än fem 

år förflutit sedan överträdelsen påbörjades. Mot bakgrund härav ska 

sanktionsavgift inte tas ut. 

Inredande av bostadslägenheter på vind 

Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd och dokumenterad, 

se tillsynsrapport. Enligt 9 kap. 2 § punkt 3b PBL krävs det bygglov för 

ändring som innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad. Enligt 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (9) 
2021-03-05 

10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller en anmälan. Efter genomgång 

av dokumentation i BYGG.2016.208 (yttrande från Stockholms Läns Museum 

där lägenheter på vind inte nämns) samt jämförelse mellan fotografier tagna 

vid bygglovsavdelningens platsbesök den 26 oktober 2020 och fotografier 

tagna den 29 juni 2017 i samband med Stockholms läns museums yttrande i 

BYGG.2016.208 där takfönster tillkommit, dras slutsats att mindre än fem år 

förflutit sedan överträdelsen. Sanktionsavgift ska därför tas ut enligt 

beräkningsgrundande formel (0,125*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) vilket 

ger beräkning 2 st á (0,125*47600)+(0,005*47600*11)  =  2 st á 8 568 kr -> 17 

136 kr efter det som framgår av 9 kapitlet 9 § 1p plan- och byggförordningen 

PBF. Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att 

sätta ned avgiften föreligger inte. Avgiften bedöms stå i proportion till 

åtgärden. 

Yttre ändringar 

Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd och dokumenterad 

med  fotografier, se tillsynsrapport. Enligt 9 kap. 2 § punkt 3c PBL krävs det 

bygglov för  ändring som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad 

eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 

annat sätt. Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan 

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

anmälan. Vid jämförelse mellan fotografier tagna vid bygglovsavdelningens 

platsbesök den 26 oktober 2020 och fotografier tagna den 29 juni 2017 i 

samband med Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 dras 

slutsats att mindre än fem år förflutit sedan överträdelsen. Sanktionsavgift ska 

därför tas ut enligt beräkningsgrundande formel (0,25*pbb)+(0,002*pbb*area) 

vilket ger beräkning (0,25*47600)+(0,002*47600*88)= 20 277 kr efter det som 

framgår av 9 kapitlet 10 § 3p plan- och byggförordningen PBF. Något skäl för 

att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta ned avgiften 

föreligger inte. Avgiften bedöms stå i proportion till åtgärden.  

Lagrum 

Lagrum byggsanktionsavgifter 

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

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

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

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

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

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

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Vidare enligt PBL 11 kap. 55 § ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om 

överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut. 

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 7 (9) 
2021-03-05 

Av plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap. § 2 följer att om en 

byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 

därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje 

sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med 

detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till 

högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige 

har fått skälig tid att vidta rättelse.  

Enligt 9 kapitlet 2 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs bygglov för 

nybyggnad. 

Enligt 9 kapitlet 2 § 3a PBL krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i 

anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 

senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 

utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en 

byggnad eller en del av en byggnad enligt 6 kapitlet 5 § plan- och 

byggförordningen PBF. 

Enligt 7 kapitlet 15 § 1p och 2p miljöbalken, MB, får inom ett 

strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. 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. Enligt 7 kapitlet 15 § 1p, 3p MB, får inom ett 

strandskyddsområde inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 

utföras för byggnader, anläggningar med mera. Om särskilda skäl föreligger 

kan dock åtgärden godtas genom att dispens meddelas med stöd av 7 kap. 18 § 

MB. 

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

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

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

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

anmälan. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2021-03-05    

 

 

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

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

byggnadsverk som överträdelsen avser,  

 den som begick överträdelsen, eller  

 den som har fått en fördel av överträdelsen.  

 

Av 11 kapitlet 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta 

ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 

yttra sig. 

Av 9 kapitlet 1 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften fastställs med 

tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften 

fattas. Pris-basbeloppet för år 2019 uppgår till 46 500 kronor.  

 

Av 1 kapitlet 7 § 1 PBF framgår att sanktionsarea är den area som i fråga om 

en lovpliktig åtgärd motsvarar brutto-eller öppenarean eller en kombination av 

dessa minskad med 15 kvm. 

Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). 

Med stöd av 11 kapitlet 40 § PBL överlämnas beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregister.  

Barnperspektiv 

Barn ska växa upp i säkra hem. Oanmälda och okontrollerade installationer 

som innebär negativ påverkan på brandsäkerheten i bostäder får inte 

förekomma enligt svensk lag. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 9 (9) 
2021-03-05 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm 

T.f. Bygglovschef Hany Touman  

Bygglovhandläggare/inspektör 

Bilagor 

1. Anmälan som inkom den 2020-10-01.

2. Tillsynsrapport (med tillhörande bilaga) daterad 2020-10-28.

3. Beslut om användningsförbud daterat 2020-11-12.

4. Skrivelse information och bedömning daterad 2020-11-20

5. Kulturmiljöutredning utförd av WSP daterat 2019-12-13

6. Yttrande från Stockholms läns museum i BYGG.2016.208 daterat 
2017-07-03

7. Beslut från Skatteverket, fastighetstaxering som inkom 2020-11-06

8. Prospekt inkommet 2020-12-09 i BYGG.2020.453

9. Yttrande från boende i fastigheten i BYGG.2016.208

10. Bruttoareauppmätning för sanktionsavgift på ritningar från 
BYGG.2020.458

11. Fasadareauppmätning för sanktionsavgift på ritningar från 
BYGG.2020.458

12. Fastighetsägarens bemötande av tjänsteskrivelse inkom 
2021-03-18

Beslut sänds till 

 Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 556995-2889) med

rekommenderat brev eller delgivningsman
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Från: Ylva Malm
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Lina Delde
Ärende: VB: Bygglov?
Datum: den 1 oktober 2020 14:31:12

Hej Sandra!

Kan du lägga upp detta som ett nytt tillsynsärende?
 
Hälsningar Ylva
 

Från: Lina Delde <Lina.Delde@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 oktober 2020 14:26
Till: Ylva Malm <Ylva.Malm@upplands-bro.se>
Ämne: Bygglov?
 
Hej Ylva
 
Vi har stött på en grej som ni kanske vill titta närmare på.
Byggnaden på fastigheten Härnevi 1:41 (adress Härnevi skolväg 17) har fått ett flertal nya
lägenheter när källare och vind i befintlig byggnad byggts om.
Utifrån de samtal vi haft med representant för fastighetsägaren i samband med att de nya
lägenheterna registreras i lägenhetsregistret så misstänker jag att de kanske inte har ett färdigt
bygglov för detta. När jag tittade i Castor så förstärks mina misstankar.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Lina Delde
Avdelningschef, Mät&GIS
Samhällsbyggnadskontoret
 
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
Växel: 08-581 690 00
Direkt: 08-518 322 35
kartor@upplands-bro.se
lina.delde@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se
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1 (1)

UNDERRÄTTELSE

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Hany Touman

Datum Vårt diarienummer

2020-10-12 TILLSYN.2020.33

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

Fastighets AB Betongmuren
BOX 2334
11175 STOCKHOLM

Anmälan om olovligt byggande

Diarienummer: TILLSYN.2020.33
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt inredda lägenheter
Adress: Härnevi skolväg 17
Fastighet: HÄRNEVI 1:41

Hej!
Det har kommit in en anmälan till bygglovsavdelningen. Anmälan gäller misstanke om olovligt
inredda lägenheter.

Bygg- och miljönämnden har ännu inte bedömt eller tagit ställning till anmälan, men kommer
att göra ett tillsynsbesök på fastigheten HÄRNEVI 1:41den 2020-10-26, ungefärlig tid kl
10:00. Fastighetsägare eller representant för fastighetsägaren behöver närvara och ge tillträde
till byggnaden. Ni behöver därför bekräfta tiden.

Ni kan komma i kontakt med oss på 08-518 322 01 (direktnummer) eller 08-581 690 00 (växel)
Handläggare i ärendet är Hany Touman

Efter besöket kommer Bygg- och miljönämnden att ta ställning till om en överträdelse skett
och vilka påföljder som kan bli aktuella.

Du kommer då att underrättas om den fortsatta hanteringen av anmälan.

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

Upplysning:

Enligt 11 kap 8 § 1st. PBL (2010:900)har byggnadsnämnden, samt den som utför ett arbete på
nämndens uppdrag, rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de
åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

För bygg- och miljönämnden
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1 (10)

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Hany Touman

Datum Vårt diarienummer

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fastighets AB Betongmuren
BOX 2334
11175 STOCKHOLM

Tillsynsrapport

Diarienummer: TILLSYN.2020.33
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt inredda lägenheter
Adress: Härnevi skolväg 17
Fastighet: HÄRNEVI 1:41

Besöksdatum: 2020-10-26

Närvarande:
Fastighetsägare

Hany Touman, Bygglovhandläggare/inspektör
Ylva Malm, T.f. Bygglovschef
Markus Dalaholm Lervik, Byggnadsinspektör
John Östlund, Brandkåren Attunda
Munzur Aygün, Brandkåren Attunda

Hej!

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Tillsynsbesöket syftar till att dokumentera och inhämta information för att i nästa steg kunna
bedöma om det finns grund för ett ingripande - detta sker separat efter utskick av detta dokument.
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen invändigt att aktuellt flerbostadshus i fyra
våningsplan är inrett med tvättstuga, städrum samt tre lägenheter i sluttningsplan, fyra
lägenheter på plan 1tr, fyra lägenheter på plan 2 tr, två lägenheter på vind. Lägenheter står
tomma och är icke möblerade med undantag för vindslägenhet som ser ut att vara inredd som
visningslägenhet (madrass/sovplats fanns iordningsställd på golv i rummet). Avseende tekniska
egenskapskrav noterades:

· Säkerhet i händelse av brand: Av bilaga 1 - yttrande från brandkåren Attunda framgår
noterade brister avseende brandskyddet i byggnaden.
Hygien, hälsa och miljö: Samtliga lägenheter har ytskiktsrenoverats och fått nya kök
och duschrum. Lägenheter ventileras med uteluft via friskluftsintag i yttervägg/fönster
och frånluft via behovsstyrd paxfläkt i anslutning till schakt i badrum. Endast
kolfilterfläkt i kök dvs. det saknas ventilation i kök. I vissa lägenheter noterades en
unken doft, främst i sluttningsplan. Rumshöjd i lägenheter på vindsplan i större delar är
lägre än 2,40 meter, uppskattningsvis endast 2,40 meter i en linje i mitten av rummet.
Rumshöjd i trapphus vindsplan är lägre än 2,10 meter, delvis 2,0 meter. Lägenheter i
sluttningsplan är mörka.

· Säkerhet vid användning: Utrymningsväg via trapphus har låg fri höjd, lägre än 2,0
meter i dörrkarm. Utvändiga räcken vid franska balkonger är klättringsbara. Det saknas
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
2 (10)

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

spärranordning som begränsar risken för att barn ska falla ut vid öppningsbara fönster i
lägenheter och trapphus

· Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga: Fri passage
dörrar i lägenheter är mindre än 0,76 m. Inredning i badrum, passager m.m är inte
tillgängliga, garderober för förvaring saknas i lägenheter på vind.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen utvändigt att bygglovspliktiga yttre
ändringar vidtagits vilket framgår vid jämförelse med fotografier från 2017-06-29 från
Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208. Ändringarna som noterats är:

· Sockel har ändrat färg från grå till vit.

· Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats (var
tidigare i liv med ovanliggande fasad).

· Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön.

· Fönster högst upp i trapphus ovan entrédörr har fått liggande post.

· Två nya fönster har tillkommit i sockel på fasad mot nordväst

· Altandörrar har ersatt fönster i sluttningsplan på fasad mot sydväst.

· Franska balkonger har fått ändrad utformning på fasad mot sydväst.

· Marknivån har ändrats något på fasad mot sydväst. Vidare noteras att det är dålig
avrinning på tomten och sankt.

· Markiser har tillkommit i fasad sydväst.

· Fyra takfönster har tillkommit mot sydväst - finns inte med på fotofrafier från 2017
eller kommunens flygfoto från 2018 vilket indikerar att inredning av lägenheter på vind
sannolikt skett 2018.

· Förrådsbyggnad har fått ändrad utformning samt sammanbyggts i fastighetsgräns.

Vid tillsynsbesöket sa fastighetsägaren:

· Fastigheten förvärvades 2015. Lägenheterna fanns då och det finns prospekt från
fastighetsköp som styrker detta. Det som har skett nu är endast renovering.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
3 (10)

2020-10-28 TILLSYN.2020.33

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

Fotodokumentation från tillsynsbesöket m.m.

Fastighetskarta med numrering som anknyter till fotografi taget vid
platsbesök 2020-10-26

Urklipp från kommunens kartprogram som visar flygfoto från 2018
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Nybyggnadskarta från 2016. Visar fristående förråd med uppmätt mått om ca 2,7 x7,5 m.
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Fotografi nr 1: visar långsida mot gata och parkering i nordöst. Här framgår att sockel ändrat
färg från grå till vit. Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt
tilläggsisolerats. Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Fönster högst upp i trapphus
ovan entrédörr har fått liggande post.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i
BYGG.2016.208 för jämförelse
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Fotografi nr 2: visar gavel mot nordväst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Två nya fönster har tillkommit i sockel.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i
BYGG.2016.208 för jämförelse
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Fotografi nr 3: visar långsida mot sydväst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön. Altandörrar har ersatt fönster i
sluttningsplan. Ändrad utformning franska balkonger. Marknivån har ändrats. Markiser har
tillkommit i fasad. Fyra takfönster har tillkommit.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Fotografi nr 4: visar gavel mot sydöst. Här framgår att sockel ändrat färg från grå till vit.
Bleck i mintgrön kulör har tillkommit ovan sockel som sannolikt tilläggsisolerats.
Fönsterunderbleck har ändrat färg till mintgrön.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Fotografi nr 5: visar förråd med ändrad utformning samt sammanbyggt i fastighetsgräns.

Fotografi taget 2017-06-29 från Stockholms läns museums yttrande i BYGG.2016.208 för
jämförelse
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Bilagor
Bilaga 1: Yttrande från Brandkåren Attunda daterat 2020-10-28

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

För bygg- och miljönämnden
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DELEGATIONSBESLUT T §2

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Börje Wredén

Vårt diarienummer

2020-11-12 TILLSYN.2020.33

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Fastighets AB Betongmuren
BOX 2334
11175 STOCKHOLM

Beslut om användningsförbud med vite avseende byggnad i form av 13
st. av 13 st. bostadslägenheter på fastigheten Härnevi 1:41, Härnevi
skolväg 17

Diarienummer: TILLSYN.2020.33
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar
Adress: Härnevi skolväg 17
Fastighet: HÄRNEVI 1:41
Sökande:

Beslut
Fastighetsägaren, Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 556995-2889), Härnevi skolväg 17,
197 30 Bro, förbjuds med vite om 1 000 000 kronor, för varje gång förbudet överträds, att
använda byggnad i form av 13 st. av 13 st. bostadslägenheter på fastigheten Härnevi 1:41,
Härnevi skolväg 17 med stöd av 11 kap. 33 punkt 1 och 37 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Beslutet gäller omedelbart och till dess något annat bestämts med stöd av 11 kap. 38 § PBL.
Beslutet är fattat av ordförande i Bygg- och Miljönämnden.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
· Tillsynsrapport från platsbesök daterat 2020-10-28

· Yttrande från Brandkåren Attunda daterat 2020-10-28

· Yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 2017-07-03

· Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad översiktsplan för BRO
daterad 2019-12-13

· Arkitektritningar i ärende från 1993 som avsåg ej genomförd rivning av byggnaden

Bakgrund
Bygglovsavdelningen tog 2020-10-01 emot en anmälan om misstanke om olovligt inredda
lägenheter från Mät&GIS-enheten. Detta efter att på Parla Projekt AB 25
september 2020 inkommit med ifylld blankett om ajourhållning av lägenhetsregister
flerbostadshus till Mät&GIS-enheten (diarienummer MÄTN.2020.236). I den ifyllda
blanketten framgår att ombyggnad skett.

Platsbesök utfördes 2020-10-26 av bygglovsavdelningen. Med på besöket var
(en av två firmatecknare) för Fastighets AB Betongmuren, som är lagfaren ägare till
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fastigheten. Medverkade gjorde även representanter från Brandkåren Attunda för att stötta
bygglovsavdelningen i frågor avseende brandskydd. Under besöket uppdagades att ändringar i
byggnaden har utförts och att byggnaden efter ändring har allvarliga brister avseende
brandskydd, vilket framgår av tillsynsrapport daterad 2020-10-28 med tillhörande bilaga
yttrande från Brandkåren Attunda daterad 2020-10-28. Exempelvis saknas alternativ
utrymningsväg vid brand från tre lägenheter.

Aktuellt flerbostadshus uppfördes av dåvarande Bro kommun efter ritningar daterade 1948
och 1949. År 1950 utfärdades slutintyg för bygget. Ursprungligen hyste byggnaden åtta
enrumslägenheter jämnt fördelade på byggnadens plan 1tr och 2tr. (Se byggnadshistoriska
uppgifter i yttrande från Stockholms Läns Museum sid. 2, samt bifogade ritningar i ärende
från 1993.) Flerbostadshuset är det första flerbostadshuset som uppfördes i Bro och har ett
högt kulturhistoriskt värde. Förbud mot förvanskning och varsamhetskravet i Plan- och
bygglagen gäller vid åtgärder på aktuell fastighet. (Se kulturmiljöutredning underlag FÖP Bro
tätort sid. 28). Av arkitektritningar från ärende om påtänkt rivning av aktuellt flerbostadshus
från 1993, som då var i kommunal ägo, framgår att vind och källare utgörs av förråd och
installationsutrymmen. För tiden därefter finns inga beviljade bygglov inom fastigheten. Inga
av ändringarna som utförts på vind och källare gällande ändrad planlösning, brandskydd,
vatten och avlopp, ventilation, m.m. har godkänts av kommunen.

Aktuell byggnad har dock varit föremål för ett flertal ärenden hos Bygg- och miljönämnden
under 2000-talet. 2017-08-17 beslöt nämnden bevilja rivningslov för rivning av
flerbostadshuset och en komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,
bestående av 30 lägenheter på fastigheten Härnevi 1:41. Länsstyrelsen upphävde dock
nämndens beslut, med hänsyn till kulturmiljön och att den nya bebyggelsen inte skulle vara
planenlig. 2019-09-03 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad och invändig
ombyggnation av flerbostadshuset för totalt 18 lägenheter. Bygglovsavdelningen meddelade
att sammanfattningsvis bedöms förutsättningar för bygglov ej vara uppfyllda. För beslut
behövs vidare kompletterande uppgifter. Fastighetsägaren har därefter utan lov och
startbesked genomfört lovpliktiga åtgärder, som framgår av tillsynsrapport från platsbesök
2020-10-28.

Förutsättningar
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för att inreda ytterligare bostad i byggnad.

Enligt 6 kap. 5 § 3p plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs det anmälan för
väsentligt ändrad planlösning i byggnad.

Enligt 6 kap. 5 § 4p, 5p PBF, krävs det anmälan för installation eller väsentlig ändring av
ventilation eller anläggning för vatten eller avlopp i byggnad.

Enligt 6 kap. 5 § 6p PBF, krävs det anmälan för ändring som väsentligt påverkar
brandskyddet i byggnad.

Enligt 8 kap. 5 § PBL framgår att tekniska egenskapskrav enligt 8 kap. 4 § PBL gäller vid
ändring oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Enligt 8 kap. 7 § PBL får undantag från utformnings- och egenskapskraven göras med hänsyn
till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot
förvanskning.
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Boverkets byggregler (BBR) innehåller bland annat föreskrifter och allmänna råd om
brandskydd. Allmänt gäller i dessa avseenden t.ex. att byggnader ska utformas så att
utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, att personer som
befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt.

Av 11 kap. 5 § PBL framgår att en tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar
eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor
inom lagens tillämpningsområde.

Enligt 11 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt
till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket om
1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller

i närheten av byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.

Beslut om förbud får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § PBL.

Enligt 11 kap. 38 § gäller förbud enligt 11 kap. 33 § omedelbart, om något annat inte bestäms.

Enligt 2 § viteslagen (1985:206), VitesL framgår att ett vitesföreläggande skall vara riktat till
en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet
innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå
vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.
Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa
föreläggandet.
När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det
tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.
Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Enligt 3 § VitesL skall vite, när det föreläggs, fastställas till ett belopp som med hänsyn till
vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt
kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall
fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §.
Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en
av dem.

Skäl till beslut
Bygglovsavdelningen har vid platsbesök i aktuell byggnad konstaterat att byggnaden har
brister gällande brandskydd som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i
byggnaden.

Mot bakgrund av det som framkommit vid platsbesöket samt att inga av ändringarna som
utförts i byggnaden har prövats eller godkänts av kommunen finns det skäl för Bygg- och
miljönämnden att anta att byggnaden har brister som kan äventyra säkerheten för dem som
uppehåller sig i byggnaden och förbjuder därmed användning av 13 st. av 13 st.
bostadslägenheter i byggnaden med omedelbar verkan.
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Detta beslut har fattats av ordförande enligt Bygg- och miljönämndens delegationsordning
UBKFS 2020:13 ärendegrupp nr 1.5

För Bygg- och miljönämnden

Börje Wredén

Ordförande i Bygg- och Miljönämnden

Hur man överklagar

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.
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SKRIVELSE

Samhällsbyggnadskontoret
Avdelningen
Handläggare:

Hany Touman

Datum Vårt diarienummer

2020-11-20 TILLSYN.2020.33
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Fastighets AB Betongmuren
BOX 2334
11175 STOCKHOLM

Information och bedömning

Diarienummer: TILLSYN.2020.33
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar
Adress: Härnevi skolväg 17
Fastighet: HÄRNEVI 1:41

Hej!

Bakgrund
Bygglovsavdelningen tog 2020-10-01 emot en anmälan om misstanke om olovligt inredda
lägenheter från Mät&GIS-enheten. Detta efter att på Parla Projekt AB 25
september 2020 inkommit med ifylld blankett om ajourhållning av lägenhetsregister
flerbostadshus till Mät&GIS-enheten (diarienummer MÄTN.2020.236). I den ifyllda
blanketten framgår att ombyggnad skett.

Platsbesök utfördes 2020-10-26 av bygglovsavdelningen. Med på besöket var
(en av två firmatecknare) för Fastighets AB Betongmuren, som är lagfaren ägare till
fastigheten. Medverkade gjorde även representanter från Brandkåren Attunda för att stötta
bygglovsavdelningen i frågor avseende brandskydd. Under besöket uppdagades att ändringar i
byggnaden har utförts och att byggnaden efter ändring har allvarliga brister avseende bl.a.
brandskydd, vilket framgår av tillsynsrapport daterad 2020-10-28 med tillhörande bilaga
yttrande från Brandkåren Attunda daterad 2020-10-28. Exempelvis saknas alternativ
utrymningsväg vid brand från tre lägenheter.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Bygg- och miljönämnden 2020-11-12 om
användningsförbud mot användning av 13 st. av 13 st. bostadslägenheter i byggnaden med
omedelbar verkan.

Fortsatt hantering - brister i byggnadens plan 1tr och plan 2tr m.m.
Av tillsynsrapport med tillhörande bilaga framgår noterade brister avseende brandskydd,
barnsäkerhet och ventilation. Upptäckta brister innebär att det inte kan uteslutas att det finns
ytterligare brister i byggnaden. Du får härmed möjlighet att senast 2020-12-18 komma in med
förklaring (vilka ändringar har utförts i byggnaden) eller inkomma med synpunkter. Du
uppmanas även senast detta datum att inkomma med svar på om du avser att göra frivillig
rättelse genom att göra en fullständig förundersökning av byggnadens brandskydd,
barnsäkerhet och ventilation av kompetent personal på ett fackmässigt sätt och åtgärda de av
bygglovsavdelningen upptäckta brister samt ev. andra brister som förundersökningen resluterar
i, samt ett förslag på inom vilken tid du avser att göra rättelse.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
2 (3)

2020-11-20 TILLSYN.2020.33

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

Fortsatt hantering - inredande av ytterligare bostadslägenheter
Bygglovsavdelningen har erhållit dokumentation från Skatteverket i form av beslut om
fastighetstaxering som visar på totalt antal bostadlägenheter i byggnaden de senaste tio åren:
2010: 5 st. bostadslägenheter
2013: 8 st. bostadslägenheter
2016: 8 st. bostadslägenheter
2018: 8 st. bostadslägenheter
2019: 8 st. bostadslägenheter
2020: 13 st. Bostadslägenheter

Det bedöms därmed stå klart att 5 st. bostadslägenheter inretts efter 2019. Mot bakgrund av
dokumentation i ärendet dras slutsats att dessa lägenheter inretts på vindsplan och
sluttningsplan. Bygglovsavdelningen bedömer att inredandet av bostadslägenheter är en
bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 § 3b PBL. Bygglovsavdelningen bedömer att det är
sannolikt att lov inte kan beviljas i efterhand för inredandet av dessa bostadslägenheter.
Anledningen till detta är planmässiga hinder vilket ni även informerats om 2019 i
bygglovsärende med diarienummer BYGG.2019.236 ( (hinder för startbesked i efterhand
bedöms också föreligga p.g.a. brister avseende tekniska egenskapskrav). Du får härmed
möjlighet att senast 2020-12-18 komma in med förklaring till vilka ändringar som utförts eller
inkomma med synpunkter. Du uppmanas även senast detta datum att inkomma med svar på
om du avser att göra frivillig rättelse genom att återställa byggnadens vindsplan och
sluttningsplan till förråd/installationsutrymmen samt ett förslag på inom vilken tid du avser att
göra rättelse.

Fortsatt hantering - yttre ändringar
Bygglovsavdelningen bedömer att de yttre ändringarna som utförts och framgår av
tillsynsrapport daterad 2020-10-28 är bygglovspliktiga enligt 9 kap. 2 § 3c PBL. Efter
genomgång av dokumentation i ärendet bedöms det stå klart att de yttre ändringarna har utförts
efter 2017. Bygglovsavdelningen bedömer att det är sannolikt att lov inte kan beviljas i
efterhand för yttre ändringar. Anledningen till detta är att ändringarna bedöms ovarsamma och
dessutom medfört att förvanskning av byggnadens yttre har skett. Dokumentation i ärendet
(Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad översiktsplan för BRO daterad
2019-12-13 samt yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 2017-07-
03) visar att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Plan- och bygglagens avsnitt om
förbud mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § PBL utöver det generella varsamhetskravet enligt 8
kap. 17 § PBL är därför aktuellt. Du får härmed möjlighet att senast 2020-12-18 komma in
med förklaring till ändringar som utförts eller inkomma med synpunkter. Du uppmanas även
senast detta datum att inkomma med svar på om du avser att göra frivillig rättelse genom att
återställa fasaden till skick innan ändring, samt ett förslag på inom vilken tid du avser att göra
rättelse.

Om ni vill skicka fler handlingar, använd bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
för korrekt registrering.

Bilagor
Tillsynsrapport daterad 2020-10-28
Yttrande från Brandkåren Attunda daterad 2020-10-28
Beslut om användningsförbud daterat 2020-11-12
Dokumentation från skatteverket
Yttrande i BYGG.2016.208 från Stockholms Läns Museum daterat 2017-07-03
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
3 (3)

2020-11-20 TILLSYN.2020.33

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

Kulturmiljöutredning utförd av WSP i samband med fördjupad översiktsplan för BRO daterad
2019-12-13

Upplysning:

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde,
ingripanden och påföljder.

För bygg- och miljönämnden
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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Uppdrag utförs i samband med nya fördjupade 
översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Omfatt-
ningen är en komplettering och revidering av det 
äldre kulturmiljöprogrammet för berörda delar, 
men dokumentet ersätter inte tidigare kulturmil-
jöprogram. 

Utpekandet har gjorts på två nivåer, där karak-
tärsområden och särskilt värdefulla områden 
identifierats. Karaktärsområdena utgörs av en 
större sammanhängande miljö med homogen 
karaktär och kulturhistoriska värden. De särskilt 
värdefulla miljöerna har mycket höga kultur-
historiska värden och är överlag välbevarade. 
De särskilt värdefulla områdena är oftast tydlig 
avgränsade miljöer.

Varje utpekat område beskrivs utifrån kulturhis-
toriskt perspektiv med en tydlig motivering om 
varför området och enskilda byggnader, bebyggel-
se, platser och landskap är kulturhistoriskt värde-
fulla. De för kulturmiljön och det kulturhistoriska 
värdet bärande karaktärsdrag definieras och 
beskrivs. Uppdraget omfattar även att ge konkreta 
råd för varje område som utpekats. Vilka skydd 
och lagkrav som ställs för kommande planering i 
kulturmiljön beskrivs. Likaså vilka byggnader och 
bebyggelseområden och allmänna platser som 
bedöms omfattas av förvanskningsförbud.

Bedömningarna har gjorts utifrån vedertagna 
antikvariska metoder med utgångspunkt i riks-
antikvarieämbetets plattform för värdering och 
urval. 

Avfärdade utpekade områden
I arbetet har ingått att utvärdera om områden 
som i tidigare kulturmiljöprogram är utpekade, 
fortfarande har så pass höga värden att de ska 
omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kap 
13 § Plan- Bygglagen (Prenzlau-Enander 1991). 
Inom utredningsområdet för detta arbete finns 
två sedan tidigare utpekade områden som inte 
tas upp i denna utredning. Det första är område 
18 Bro centrum med postmodernistisk bostads-
bebyggelse. Denna bebyggelse bedöms inte ha 
så pass höga arkitektoniska kvaliteter eller ha 
tillräckligt hög regional relevans för att kunna 
omfattas av förvanskningsförbudet. Det andra är 
område 15 gravfältet Råby – Finsta. Detta område 
utgörs av en fornlämningsmiljö och omfattas av 
Kulturmiljölagen. Dess värde är konstant och kan 
inte värderas. Gravfältet finns därför inte utpekat 
i detta sammanhang som endast kopplar till Plan 
och bygglagen. 

Utredningen omfattar inte någon ny museiforsk-
ning. Som underlags och källmaterial har främst 
använts det befintliga kulturmiljöprogrammet för 
Upplands Bro kommun från 1999 samt fördjup-
ningen från 2001, samt Det hände i Upplands-Bro 
av Börje Sandén. Historiska kartor som studerats 
är hämtade från Lantmäteriets digitala tjänst 
Historiska kartor. Historiska fotografier är hämta-
de från Upplands Bro kommuns bildwebb. Övriga 
bilder är tagna av WSP. 

Källor och litteratur

Kunskapsläget om områdenas historiska innehåll 
är redan idag högt varvid uppdraget inte har om-
fattat någon ny kunskapsinhämtning eller musei-
forskning. Uppdraget har istället främst behandlat 
vilka miljöer som ger möjlighet att utläsa histori-
eskrivningen varvid en stor del av uppdraget har 
genomförts i fält genom inventeringar och karak-
täriseringar. 

Utifrån den metodologiska utgångspunkten och 
den befintliga historieskrivningen har WSP identi-
fierat huvudsakliga bedömningskriterier för vilka 
miljöer som ska väljas att lyftas fram och vilka 
miljöer som bör betraktas vara särskilt värdeful-
la och ur ett allmänt perspektiv ses som särskilt 
motiverade att bevara. Kriterierna har tagits fram 
utifrån kunskapsläget och de identifierade bä-
rande berättelserna. De övergripande kriterierna 
utgör ett stöd för värderingen.

Övergripande kriterier för särskilt värdefulla 
områden:

• Bebyggelse och uttryck som visar på att sam-
hällena ursprungligen varit jordbruksbygd, 
oavsett skick

• Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga 
stationsetableringen i samhällena, oavsett 
skick

• Sammanhängande bebyggelseområden upp-
förd efter 1945 som visar på samhällenas 
kraftiga expansion och som i huvudsak är 
välbevarade
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PLANERA I KULTURMILJÖ

Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och ett be-
tydande allmänt intresse. Kulturmiljö är en ändlig 
resurs och har den en gång förvanskats kan inte 
värdet helt återställas. Kulturmiljön tillhör alla 
och förvaltningen är allas ansvar, men kulturmil-
jön skyddas och regleras också av flera olika lag-
stiftningar. Kommunerna har ett särskilt ansvar 
för skydd och förvaltande av vår kulturmiljö ge-
nom den fysiska planeringen. Majoriteten av vår 
kulturmiljö har inget utpekat skydd och det finns 
ingen central myndighet som ansvar för den, utan 
det är kommunen som kan garantera att värde-
fulla miljöer bevaras till kommande generationer. 
Kommunen är också enligt plan- och bygglagen 
skyldigt att skydda kulturvärden vid planläggning 
av ett område eller andra typer av ärenden.

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse alltid.
Kravet gäller för all bebyggelse oavsett om en 
byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhis-
toriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med 
hänsyn till byggnadens karaktär och värden. 
Kravet handlar om att positiva egenskaper och 
kvalitéer ska tas tillvara.  För att uppnå varsamhet 
krävs kunskap om byggnadens värden.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull 
bebyggelse och bebyggelseområden.

Förvanskningsförbudet är ett mycket starkt skydd 
för kulturmiljön. Men förvanskningsförbudet är 
inget förändringsförbud utan skyddar bara de 
uttryck och egenskaper som bär det kulturhisto-
riska värdet.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart eller karaktär väsentligt ändras 
sker en förvanskning. Förvanskningsförbudet gäl-
ler alltid för särskilt värdefulla miljöer oavsett om 
de är utpekade eller inte. Förvanskningsförbudet 
ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

För att en byggnad ska kunna anses som särskilt 
värdefull krävs att den särskilt väl belyser ett 
visst förhållande eller i sitt sammanhang och har 
få motsvarigheter som kan belysa samma förhål-
lande. Få motsvarigheter ska förstås i relation till 
hela byggnadsbeståndet och ska bedömas utifrån 
såväl ett nationellt som regionalt och lokalt per-
spektiv.

För att uppfylla lagstiftningens krav är det viktigt 
att ha kunskap om kulturmiljön och dess värden.

Kommunen behöver veta vilka värden som finns 
och hur de bör hanteras för att inte gå förlorade 
när ändringar ska göras i kulturmiljö.

Exempelvis, för att undvika en förvanskning mås-
te bärande karaktärsdrag, egenskaper och särar-
ter identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas 
och ligga till grund för val av ändringar.

Plan- och bygglagen

2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov /…/ 
ska bebyggelse och byggnadsverk utfor-
mas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kul-
turvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan /…/ i ett ärende enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintli-
ga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från his-
torisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas.

8 kap. 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska, historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

 Om ändringar ska göras i områden eller på bygg-
nader som pekats ut som särskilt värdefulla bör 
alltid kommunens egna experter på kulturmiljö 
tillfrågas. Vid planarbeten i särskilt värdefulla 
områden som kan komma att påverka det kul-
turhistoriska värdet, bör kommunen beställa en 
kulturmiljöutredning. I fråga om bygglov som 
kan påverka värdet bör kommunen begära in en 
antikvarisk förundersökning och konsekvensbe-
skrivning.



35 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 - BMN 21/0004-5 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 : Kulturmiljö utredning utförd av WSP dat 20191213

6

UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 28

0 3.5 71.75
km

Karta

Utredningen har avgränsats utifrån kommunens 
behov av underlag för arbetet med fördjupad 
översiktsplan samt utifrån kulturhistoriska 
strukturer och samband. Det har inte gjorts någ-
ra fasta avgränsningar inom vilken tidsram som 
har behandlats. Det förhistoriska perspektivet 
har inte varit ett fokusområde och utredningen 
har ingen arkeologisk ansats.

 I vidare arbeten kan arkeologiska insatser komma 
att krävas för att ge en komplett bild av fornläm-
ningsförekomsten i området. Utredningens fokus 
ligger på den sammanhängande bebyggelsemiljön 
i de båda tätorterna Bro och Kungsängen, kultur-
historiska miljöer utanför den sammanhängan-
de bebyggelsen har inte lyfts eller utretts inom 
ramen för detta uppdrag.

Flerbostadshus i Kungsängen 1960. Upplands-Bro kom-
mun bildwebb.
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Överblick
- Bro
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SAMHÄLLETS FRAMVÄXT

Karta årsringar

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 08

0 1.5 30.75
km

Karta

1. Före 1850 -   
Jordbrukslandskap

3. 1945-1970-tal 
Rekordåren

2. 1850 - 1945  
Stationssamhälle

Kartan visar en schematisk bild av de i utredningen 
identifierade mest betydelsefulla årsringarna i Bros 
bebyggelseutveckling. Före järnvägens etablerande 
var hela området ett helt agrart landskap och all 
bebyggelse därtill. Detta visas genom det stora gula 
fältet. Ett litet stationssamhälle växer upp under 
1900-talets första hälft, visas med blått fält. Under 
1960- och 1970-talen tillkommer lejonparten av Bros 
bebyggelse. Detta visas genom grönt fält. 

ÅRSRINGAR  
-Särskilt urval av områden
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1. Före 1850 
Upplands Bro kommun är en trakt med särskilt 
hög densitet av stora gods och säterier. Detta be-
ror dels på de goda tillgångarna på naturresurser 
som vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark, 
dels på läget nära huvudstaden. Under 1600-
talet förlänades stora arealer mark från kronan 
till adelsmän som betalning för deras tjänster. 
Många drogs tillbaka i reduktionen vid 1600-talets 
mitt och återgick till att vara så kallad kronojord. 
Kronojord brukades av arrenderande bönder, kro-
nobönder, som betalade skatt till kronan. 

Bro var vid 1800-talets mitt ett renodlat jord-
brukslandskap med sockencentrum runt Bro kyr-
ka i byn Husby. Kyrkan uppfördes under 1100-ta-
let och har under flera hundra år kompletterats 
och byggts ut i omgångar, till den byggnad vi ser 
idag. Ortsnamnet Husby betyder traditionellt att 
det var kungens by och är ett vanligt förekom-
mande ortsnamn i Sverige. Byn köptes från  
kronan av ägaren till Brogård på 1500-talet. 

Bro kyrka. Foto: Vänersborgs museum Hästar med mjölkkärra i Håbo-Tibble kommun. Foto: Upplads-Bro kommun bild-
webb.
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2. 1850-1945
Under 1800-talet skedde stora förändringar och 
rationaliseringar av jordbruket i Sverige. Teknik-
utvecklingen och industrialiseringen gick snabbt 
och båda järnvägen och ångbåten gav nya  
transportmöjligheter för varor. År 1876 drogs 
järnvägen mellan Stockholm – Västerås och 
station byggdes strax norr om Bro kyrka, vid byn 
Härnevi. Stationen blev efterhand knutpunkt i 
bygden och samhällsfunktionerna kom att flytta 
upp norr om stationen. 

Järnvägen och ångbåtstransporterna alstrade 
bostäder och industrier och samhället utveckla-
des. Jordbruksprodukter och trädgårds- 
odlingar var viktiga näringar. Brogårds tegel-
bruk växte snabbt. Härneviskolan uppfördes år 
1894. Kartmaterial visar hur samhället har vuxit 
norr om stationen med ett oregelbundet vägnät 
där ett stort antal tomter planerade, men endast 
ett tiotal byggnader uppförda vid 1909. 

Sparbanken i Bro år 1959 var en liten barack. Foto: Upplandsmuseet

Bro station kring sekelskiftet. Foto: Järnvägsmuseet. Flerbostadshus i Bro år 1956. Foto: Upplandsmuseet.
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3. Rekordåren
Det rådde en allmänt stor framtidsoptimism i  
Sverige under 1950-70-talet, så även i Upplands- 
Bro. I regionplaneskiss från år 1966 såg man fram-
för sig en tät bebyggelse runt hela Mälaren och 
omkring 75 000 personer boende i Upplands-Bro – 
Bålstaområdet, varav 9000 personer i Bro. Stads-
arkitekten Hans Matell gick ännu längre och såg 
framför sig att Kungsängen och Bro skulle växa 
ihop med en befolkning på omkring 80-100 000 
invånare.

De storslagna framtidsplanerna resulterade i ett 
omfattande bostadsbyggande i Bro under 1960 och 
1970-talen. Förutom villaetableringen i stations-
samhällets östra del så bredde tätorten ut sig norr 
om Enköpingsvägen och mångdubblades till ytan. 
Under rekordåren byggdes miljonprogramsom-
råden som Råby och Finnsta. För dessa projekt 
togs jordbruksmark i anspråk och gårdar revs till 
stor del. 1900 st lägenheter byggdes i Bro mellan 
åren 1968-75 vilket innebar att antalet bostäder 
tredubblades på sju år. År 1972 uppfördes ett nytt 
centrum i anslutning till de moderna bostadsom-
rådena, detta brann dock ner under 1990-talet. 

Bostäderna bestod av radhus, flerfamiljshus om 
tre våningar och villor. Alla bostäder organise-
rades i grönområden med direkt anslutning till 
park, enligt tidens ideal. De nyuppförda bostads-
områdena fick snabbt dåligt rykte. Under 1990-ta-
let, då centrum brann ner, stod hela bostadslängor 
tomma trots bostadsbristen i Storstockholm. Som 
ett resultat revs flera flerfamiljshus i Råby år 1995.

Radhusen i Finnsta år 1981. Foto: Upplands Bro kommuns Bildwebb
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o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 08
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Karta

KULTURMILJÖVÄRDEN

Kartan visar en schematisk bild av vilka kultur-
miljöer som är identifierade i Bro. De rosa fäl-
ten representerar så kallade karaktärsområden, 
områden med en gemensamt viktig karaktär 
där särskild hänsyn behöver tas till kravet om 
varsamhet. De röda inringade områdena utgör 
särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa 
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar 
att förbud mot förvanskning bör råda inom dessa. 
Röda punkter är identifierade enskilda byggnader 
som uppförts före 1930-talet och representerar 
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa 
utgör en mycket liten andel i tätortens bebyggel-
sebestånd. 

Vissa delar av kulturmiljön bedöms vara viktigare 
att bevara och bevaka än andra. I Upplands-Bro 
finns en rik historia och det är av största vikt att 
miljöer från de olika skedena av samhällets ut-
veckling finns bevarade, så att även kommande 
generationer ska kunna förstå sin livsmiljö och 
ha tillgång till historia. Åtta miljöer har valts ut 
som särskilt värdefulla miljöer, dessa represente-
rar olika delar av Bros historia, såväl den agrara 
historian där jordbruk präglade landskapet som 
den när järnvägen drogs och ett stationssamhälle 
växte fram. Slutligen utgör största delen av Bros 
bebyggda miljö av bebyggelse som tillkommit 
efter andra världskriget, även denna omvälvande 
och expansiva tid behöver representeras och två 
miljöer från denna tid har valts att belysas.

1. Karaktärsområde

3. Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

2. Särskilt värdefullt 
område

Finnsta

Bro  
Stationssamhälle

Härnevi

Bro prästgård

Villor vid 
Prästvägen

Stora  
Sandhagen

4. Järnväg

Råby  
radhus
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Bevarande och utvecklande står inte i motsats 
till varandra, befintliga värden kan berika och 
användas i utvecklingen av ett område. Förut-
sättningarna för att bygga i kulturmiljö är plats-
specifika, det går inte att specificera ett allmän-
giltigt tillvägagångssätt, däremot finns korta och 
enkla förhållningssätt som underlättar att följa 
lagstiftningens krav.

Vid planering i kulturmiljö ska de kulturhisto-
riska värdena ses som en grundförutsättning för 
hur och vart det kan kompletteras eller exploa-
teras. Det är viktigt att i ett tidigt skede klargöra 
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att 
dess kulturhistoriska karaktär eller kulturhisto-
riska värde påtagligt förändras. Grunden är de 
värdebärande uttryck, strukturer och samband 
som är särskilt nödvändiga för miljöns värde. 
Grovt förenklat kan sägas att områden som har 
en homogen karaktär och är välbevarade är mer 
känsliga för nya tillägg och förändringar än om-
råden som har en mer brokig karaktär och där 
det skett flera förändringar.

RÅD OCH RIKTLINJER 
• Ändringar och ny bebyggelse påverkar sin 

omgivning i olika omfattning. Vid änd-
ring och exploatering av sådan art som 
misstänks kunna påverka kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer bör därför antikvariskt 
underlag tas fram. Det gäller både inom och 
intill dessa miljöer.

• Inom och intill utpekade karaktärsområden 
bör antikvariskt underlagsmaterial tas fram 
i samband med exploatering i de ärenden 
där det kan antas att utvecklingen påverkar 
den intilliggande miljöns befintliga karak-
tär.

• Vid utökning av tätorten kan villabebyg-
gelse med fördel placeras på skogsbevuxna 
impediment i landskapet snarare än öppen 
åkermark. Detta för att kraftiga trädridå-
er tillåter en visuell åtskildhet samtidigt 
som det öppna åkerlandskapet bevaras. Ny 
bebyggelse bör inte placeras på jordbruk-
smark, utan istället i utkanten av ett skogs-
parti eller höjder i terrängen, efter befintli-
ga strukturer och vägnät.

• Vid ändringar och kompletteringar av 
områden ska den ursprungliga stadspla-
neidealet värnas, bland annat i fråga om 
vägnätets och kvarterens struktur, bygg-
naders volymverkan och placering samt i 
förekommande fall trafikseparering.

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska 
uttryck bör bevaras och ska vara vägledan-
de vid om- och tillbyggnader, detta gäller 
oavsett bebyggelsen ålder och karaktär.

• Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå 
från platsens förutsättningar vad gäller 
kopplingen till naturområde, vegetation- 
och terräng samt befintlig bebyggelse.

• Äldre vägdragningar bör vara läsbara.  
Vägars sträckning bör inte ändras eller 
brytas.

• Bibehålla den enhetliga utformningen i 
områden med homogen karaktär.

• Vid eventuell komplettering inom särskilt 
värdefullt område är det viktigt att ta mot-
svarande stor hänsyn till befintlig terräng 
och vegetation för att tilläggen ska smälta 
in i miljön. Det innebär att byggnaden bör 
anpassas till den befintliga terrängen och 
därmed undvika sprängning, schaktning 
och fyllning i möjligaste mån. Hällmark och 
uppvuxna träd ska värnas.
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AGRAR BEBYGGELSE
- Särskilt värdefulla byggnader

Motiv till bevarande

Bro var innan 1900-talets intåg ett helt agrart 
landskap med agrara näringar och bebyggelse. I 
och omkring stationssamhället finns fortfarande 
vissa spår av detta. 

Gårdarna Råby och Finnsta, har givit namn till de 
modernistiska bostadsområden som uppförts på 
deras respektive marker. Huvudbyggnaden till 
Råby gård finns bevarad men är ombyggd och  
ligger strax väster om Råby radhusområde.  
Platsen för Finnsta huvudbyggnad med trädgård 
utgör idag den centrala parken med skogsbevuxen 
liten höjd i bostadsområdet med samma namn. 
Båda dessa gårdar var rusthållarställen. Gårdarna 
var skatteskyldiga genom att tillhandahålla till ex-
empel en beriden soldat i händelse av krig. Gården 
gav denne uppehälle och försörjning. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 08

0 1.5 30.75
km

Karta

Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

Kartan visar en schematisk 
bild av utbredningaen av 
äldre agrar bebyggele som 
hamnat i tätortsnära lägen. 
De har samtliga i olika grad 
tagits ur sitt samanhang då 
kopplingen till jordbruksland-
skapet delvis är brutet.

Övergivet soldattorp utmed Enköpingsvägen.
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Där stationssamhället Bro etablerades låg trak-
tens största by med nio gårdar, Härnevi. Den 
enda byggnaden bevarad från den gamla byn är 
en statarlänga som kallats Klint och idag är hem-
bygdsgård. Även prästgården ska läsas in i detta 
sammanhang. Andra exempel på äldre agrar  
bebyggelse är Stora Sandhagen, Sandboda,  
Ekboda, Klockbacka, Kvista och  Nygård.

Många av dessa byggnader har blivit av med sitt 
sammanhang då jordbruksmarken styckats av 
och de flesta av dem står idag öde och förfaller. 
Trots att de många gånger står solitärt i ett annars 
modernt och helt avvikande bebyggelselandskap 
utgör dessa byggnader mycket viktiga kompo-
nenter för läsbarheten av Bros tidigare bruk och 
historia. De har samtliga ett högt kulturhistoriskt 
värde som motsvarar särskilt värdefull byggnad i 
plan och bygglagens mening. 

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Skogsbackavägen 2
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Känslighet och potential
 
Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt värde är 
en ändlig resurs. Den går inte att återskapa då den 
försvunnit och den kan inte förökas och det är 
därför viktigt att värna dessa byggnader i plane-
ringsprocessen.

Byggnaderna har stor potential att användas som 
bostadshus. Dess fysiska karaktär, historia, bygg-
nadssätt och många gånger naturnära läge utgör 
mycket attraktiva bostadsmiljöer. Vissa av dem 
har tillhörande mindre ekonomibyggnader som 
skulle kunna användas för småskalig djurhållning 
eller annan förslagsvis kreativ verksamhet. 

Byggnaderna är framför allt känsliga för fortsatt 
avsaknad av underhåll eller rivning. De bedöms 
också känslig för icke varsamma ombyggnationer 
och renoveringar i form av till exempel fönster-
byte eller kraftiga tilläggsisoleringar som utförs 
ovarsamt. I de fall det fortfarande finns en kopp-
ling till öppna jordbruksmarker i närområdet är 
det av stor vikt att detta samband inte bryts.  
Andra strukturer som äldre vägsträckningar 
genom- och förbi gårdarna är också viktiga att 
bevara i någon form. 

Egenskaper, uttryck och särdrag att värna

• Byggnader uppförda enligt traditionellt  
mönster på stengrund, i timmer med träpanel 
och sadeltak täckt av lertegel. 

• Bostadshus och eventuella ekonomibyggnader 
och öppna odlings eller betesmarker utgör 
en enhet vars samband behöver bevaras och 
värnas.

• Bebyggelsen är i regel uppförd på impediment 
i landskapet. 

Enkla råd

• Bebyggelsen ska så långt som möjligt 
bevaras

• Kommunen bör underlätta för att en 
ny lämplig verksamhet kan inrymmas i 
byggnaderna

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i sam-
band med ändring

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Kocktorps motorklubb. Byggnaden står idag övergiven.
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Ekboda är en gårdsmiljö som idag ligger mycket nära tätorten.
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STATIONSSAMHÄLLET
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär

Bro gamla stationssamhälle har med ett organiskt 
vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med det 
gamla stationshuset som utgångspunkt. Området 
utgörs idag av en blandad bebyggelse från hela 
1900-talet. De flesta av bostadshusen är villor men 
här finns även ett par flerfamiljshus från 1950- 
talet. Vägnätet är till stor del intakt från kartma-
terial över tomtindelning från 1909. Topografin 
höjer sig norrut mot Enköpingsvägen vilket ger 
upplevelsen av att järnvägen samtidigt som den 
utgör den södra gränsen också är lägsta nivån. 
Kring det gamla stationshuset finns ett par äldre 
handelshus och något högre upp ligger den gamla 
prästgården. 

Området kallat Härnevi ligger i samhällets västra 
del och utgörs av bland annat skola och äldrebo-
ende. Bebyggelsen i stationssamhället är uppen-
bart uppförd genom individuella initiativ utan 
sammanhållen planering. Med tiden har det gamla 
stationssamhället vuxit till en tät väv av bostads-
tomter och oregelbundna gator.  

År 1876 drogs järnvägen mellan Stockholm –  
Västerås och en station byggdes strax norr om Bro 
kyrka, vid byn Härnevi. Stationen var främst  
menad för transport av varor snarare än person- 
resor.  Efterhand blev stationen knutpunkt i byg-
den och hela samhället kom att flytta upp norr om 
järnvägsspåret. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.35 0.70.175 km

2019. 11. 25



35 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 - BMN 21/0004-5 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 : Kulturmiljö utredning utförd av WSP dat 20191213

21

Järnvägen alstrade bostäder och industrier men 
kartmaterial visar att endast ett tiotal byggnader 
uppförda vid 1909. Härneviskolan uppfördes år 
1894 och har sedan kompletterats med senare 
generationers skolbyggnader. År 1956 uppfördes 
Bros första flerfamiljshus i Härneviområdet och 
befolkningsökningen började gå mycket fortare 
än tidigare. Detta berodde till stor del på inflytt-
ning från Stockholms innerstad där arbetar- 
familjer bodde trångt och smutsigt. En folkets 
park med dansbana tillkom också. Bebyggelsen 
i stationssamhället hade dittills vuxit organiskt 
utan någon riktigt sammanhållen stadsplanering 
men under 1960-talet byggdes stationssamhället 
ut österut med regelbundna villaetableringar en-
ligt stadsplanen från 1967. 

Området som utgör det tidiga stationssamhället 
Bro berättar om 1900-talets bostads- och sam-
hällsutveckling från agrart bunden näring till 
förvärvsarbete och högre bostadsstandard i tätort. 
Företeelsen stationssamhälle berättar också om 
Stockholms utveckling och regionens expansion, 
samt om järnvägens stora betydelse för denna 
utveckling. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Bro gamla stationshus Välbevarad villa i modernistisk stil.
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Känslighet och potential
 
Det finns stor potential att stärka Bros identitet 
som stationssamhälle från 1800-talet. Det kan  
göras genom att tydliggöra och restaurera bebyg-
gelse och strukturer från denna tid. Bebyggelse-
området är samtidigt mycket känsligt för ytter-
ligare rivning av bebyggelse från före 1960-talet 
vilket skulle försvåra läsbarheten och där med 
påverka områdets karaktär och kulturhistoriska 
värde negativt. 

Karaktärer att värna
• Gatunätet är helt oregelbundet och till stor del 

oförändrat sedan tidigt 1900-tal
• Stora tomter med mindre bebyggelse anpassad 

efter topografin
• Grönstruktur inom stadsrummet
• Småskalig och låg bebyggelse
• Oregelbunden tomtindelning

Enkla råd

• Vid kompletteringar och ändringar bör 
inte det huvudsakliga gatunätet ändras. 
Nya strukturer kan läggas till men bör an-
passas till den grundläggande gatustruk-
turen.

• Kompletteringar med flerbostadshus bör 
främst lokaliseras till områden med be-
fintlig flerbostadsbebyggelse

• Tillgången till grönska och gaturum där 
grönskan är påtaglig ska värnas. Större 
sammanhängande hårdgjorda ytor och 
bebyggelsestråk där fasad möter gata 
bör undvikas och tomters förgårdsmark 
värnas.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Nedan: Prästgården.
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Härneviskolan
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Byggnaderna vid stationen 
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande 

Kring stationshuset etablerades under 1900-ta-
lets första hälft en hel del service. Här fanns både 
butiker, postkontor, järnaffär och konditori. Flera 
av dessa finns idag bevarade, om än i vissa fall 
ordentligt ombyggda. Bebyggelsen är idag spridd 
med moderna Bebyggelsen är viktiga för läsbarhe-
ten av tätortens ursprung. Flera av byggnaderna 
är uppförda under tidigt 1900-tal. De utgör en idag 
sällsynt bebyggelsegrupp i Bro då få finns bevara-
de. Sammantaget bedöms byggnaderna utgöra vad 
som motsvarar en särskilt värdefull bebyggelse-
miljö i Plan och bygglagens mening. 

Villa från tidigt 1900-tal Victor Jonssons affärshus

Omväxlande gaturum med magasinsbyggnad hörande till affär.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Äldre byggnader från omkring sekelskiftet 
1900, konstruktion i trä.

• Uttryck som visar att byggnaderna har haft 
någon typ av servicefunktion, till exempel som 
tågstation eller butik med stora skyltfönster. 

• Tillhörande magasinbyggnader
• Stationspark intill stationsbyggnaden

Känslighet och potential 
 
Bebyggelsen som hör till det gamla stationseta-
bleringen och byggnader uppförda före 1960-talet 
är mycket känsligt för ytterligare rivning. Få av 
dessa finns kvar idag vilket gör årsringen känslig. 
Flera av dessa byggnader har ett eftersatt un-
derhåll vilket utgör en risk för dess bevarande. 
Byggnaderna har också ett samband med varan-
dra med koncenteration kring gamla stations-
huset. Detta samband är känsligt för ytterligare 
fragmentisering genom rivning och avvikande 
nybyggnation. Åtgärder som försvårar läsbarhe-
ten av ortens ursprung skulle påverka områdets 
karaktär och kulturhistoriska värde negativt. 

Enkla råd

• De byggnader som är äldre än 1930 ska så 
långt som möjligt bevaras

• Kommunen bör underlätta för att en ny 
lämplig verksamhet kan inrymmas i bygg-
naderna

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i sam-
band med ändring

Magasinsbyggnad till Victor Jonssons affär.Välbevarad villa uppförd under 1920-talet av en handlarfamilj.
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Prästgården
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
Prästgården har legat på samma plats långt innan 
järnvägen och stationssamhället kom till.  
Dagens huvudbyggnad är uppförd under 1890- 
talet. Arkitekten hette Fagerlind och har även 
ritat huvudbyggnaden på Brogård. Två mindre 
byggnader med rödmålad träpanel står som flyg-
lar till prästgården, en av dem Fagerlindska huset, 
är den äldre prästgården. Mitt på gårdsplanen 
står ett stort träd tillsammans med en runsten. 
I backen strax nedanför prästgården ligger Bro 
hembygdsgård. Byggnaden ska enligt uppgift vara 
den enda agrara byggnaden bevarad från byn 
Härnevi som tidigare låg i området. Byggnaden 
ska ha fungerat som statarlänga. Bebyggelsen 
kring prästgården är tidstypiska exempel och 
berättar om områdets tidigare agrara användning 
och byggnadstradition. Den påkostade utform-
ningen av prästgården vittnar om kyrkans ställ-
ning i samhället och lokalsamhällets organisation. 
Sammantaget bedöms miljön utgöra en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö i plan och bygglagens 
mening.

Bro prästgård

Parken bakom prästgården har vissa äldre strukturer bevarade.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Huvudbyggnad med putsad fasad, tak täckt av 
tegelpannor, symmetrisk fönstersättning och 
frontespis.

• Den äldre generationens prästgård om en 
våning med tegeltäckt sadeltak och träpanel 
struken med röd slamfärg står som flygel- 
byggnad. 

• Park med uppvuxna träd, vårdträd och  
runsten centralt på gårdsplanen.

Känslighet och potential

Området kring prästgården är idag kringbyggt 
med modernistiska villor, dess ekonomibyggnader 
är rivna och jordbruksmarken igenbyggd. Trots 
det har man lyckats bibehålla en stark karaktär, 
mycket tack vare omkringliggande park med stora 
uppvuxna träd. Den modernistiska bebyggelse 
som uppförts är låg och underordnar sig präst- 
gården i skala, den är också lagd på hänsynsfullt 
avstånd till den historiska miljön och följer  
platsens naturliga topografi. Området bedöms 
dock som mycket känsligt för ytterligare tillägg då 
läsbarheten av platsen riskerar att påverkas nega-
tivt och det kulturhistoriska värdet skulle sänkas. 

Enkla råd

• All bebyggelse uppförd innan 1945 bör  
bevaras i sin helhet

• Området med park utgör en sammantagen 
miljö med höga värden och bör inte komplet-
teras annat om det är nödvändigt för fortsatt 
drift av befintlig verksamhet

• Uppvuxna träd bör inte fällas
• Tillkommande bebyggelse i närheten kan inte 

överordna sig befintlig bebyggelse i fråga om 
skala och gestaltning

• Vid planläggning och ändring ska  
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder, även träd bör skyddas 
genom särskild lovplikt

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring

Runsten mitt på gårdsplanen

Vårdträd och runsten mitt på gårdsplanen.
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Härnevi
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Namnet Härnevi är ett arv efter den stora by som 
tidigare låg på platsen. I denna del av Bro etable-
rades den tidigaste formen av offentlig service 
för det växande lokalsamhället. Härneviskolan 
uppfördes år 1890 och kompletterades med ännu 
en byggnad år 1914. Under 1950-talet uppfördes 
en ny större skolbyggnad i modernistisk stil som 
även kompletterades under 1960-talet. Bebyggel-
sen uppvisar flera generationers skolbyggnader 
som berättar om den tidstypiska utvecklingen 
under 1900-talet. 

Bredvid Härneviskolan uppfördes på 1930-talet 
Upplands-Bros första kommunhus, som sedan 
byggts till under 1900-talets mitt. Strax väster ut 
uppfördes år 1956 Bros första flerfamiljshus. Bygg-
naden är mycket välbevarad i ursprungligt skick 
uppförd i två våningar med fasad av gult tegel 
och tvåluftsfönster. Norr om skolan Byggdes ett 
ålderdomshem och senare även ett kompletteran-
de pensionärshem även det i gult tegel. Mittemot 
kommunhuset fanns brandstationen, som idag är 
riven och ersatt av modernt flerfamiljshus. 

Bebyggelsen i Härneviområdet har en gemensam 
gestaltning i gult tegel eller ljusgul puts. Samtliga 
byggnader är komponenter i utvecklingen av Bro 
till ett modernt litet välfärdssamhälle. Bebyggel-
sen utgör en helhetsmiljö som vittnar om en ny 
organisation av lokalsamhället med nya bostads-
former, tillgänglig offentlig förvaltning, modern 
barn- och äldreomsorg. Samtliga enskilda byggna-
der har ett högt kulturhistoriskt värde och be-
byggelsen bedöms utgöra vad som motsvarar ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i Plan- och 
bygglagens mening. 

Bros första flerfamiljshus är mycket välbevarat och har ett högt kulturhistoriskt värde.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Fasader i gult tegel eller gul puts
• Tak täckt av lertegel
• Byggnader för offentlig servicefunktion
• Låg bebyggelse i uppbrutna mindre volymer.
• Byggnader är väl anpassade till befintlig topo-

grafi

Känslighet och potential
 
Området bedöms känsligt för ytterligare rivning 
av byggnader hörande till den första etableringen 
av offentlig service och urbant bostadsskick i till 
exempel flerbostadshus då detta minskar läsbar-
heten av stationssamhällets utveckling. De  
enskilda byggnaderna bedöms känsliga för  
förändring och ytterligare förenkling av dess 
utformning. Området bedöms också känsligt för 
förtätning och nyexploatering. Dessa åtgärder 
riskerar att sänka det kulturhistoriska värdet 
kraftigt. 

Enkla råd

• Samtliga byggnader som haft en offentlig 
funktion bör bevaras, byggnadsdelar uppförda 
innan 1970 kan ha bevarandevädra kultur- 
historiska värden.

• Bebyggelse uppförd innan 1930 bör bevaras
• Bros första flerbostadshus bör bevaras
• Vid planläggning och ändring ska  

byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring

Det tidigare kommunhuset i Bro.Härneviskolan år 1981. Foto Upplands-Bro kommuns bildwebb
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Villorna vid prästgården
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
Vid Prästvägen ligger tre kvarter med villor från 
1960-talet. Villorna har fasader av mexitegel 
och asymmetrisk sadeltak av plåt. Murstocken 
är kraftfullt utformad och sitter på utsidan av 
husen vilket erbjuder eldstad även på uteplatser-
na. Byggnaderna är arkitektoniskt omsorgsfullt 
utformning med höga kvaliteter i form och detalj-
verkan. Byggnaderna är förutom enstaka byten av 
fönster och garageport välbevarade och uppvisar 
en sammanhållen helhet. De är placerade med 
generösa avstånd från varandra, vilket ger lum-
miga och trevliga trädgårdar. Sammantaget har 
bebyggelsen så pass höga kvaliteter att de bedöms 
utgöra vad som motsvarar särskilt värdefulla 
byggnader i Plan- och bygglagens mening.Villorna har utanpåliggande murstockar. Foto Upplands-Bro 

kommuns bildwebb, 1983.

Etableringen utgör en egen liten enhet som avgränsas av ett lågt staket. Villorna har en välbevarad helhetskaraktär.



35 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 - BMN 21/0004-5 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 : Kulturmiljö utredning utförd av WSP dat 20191213

31

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Asymmetriska sadeltak
• Utanpåliggande skorstenar
• Fasader helt i kalksandsten, så kallad  

”mexitegel”
• Tak och detaljer i plåt
• Gemensam sammanhållen gestaltning 
• Tomter avgränsas av lågt brunmålat staket

Känslighet och potential
 
Byggnaderna är till stor del välbevarade i sin exte-
riör. De är därmed känsliga för förvanskningar så 
som byte av taktäckning, fasadmaterial, kulörby-
ten och/eller fönsterbyten. Byggnaderna utgör en 
grupp med gemensam gestaltning och volymver-
kan gör de enskilda byggnaderna särskilt känsliga 
mot individuella utformningar och tillbyggnader. 
Detta för att läsbarheten av den ursprungliga sam-
manhållna gestaltning kan sänkas och det kultur-
historiska värdet inte ska påverkas negativt.

Enkla råd

• Bebyggelsen bör bevaras
• Fasadändringar som påverkar den samman-

hållna gestaltningen bör undvikas
• De uppvuxna trädgårdarna bör värnas, träd 

och buskar bör inte tas bort.
• Vid ärenden bör den sammantagna påverkan 

bedömas; en ändring på en byggnad kan få 
konsekvenser för hela områdets kulturhisto-
riska värde

• Vid ändringar som kan påverka bebyggel-
segruppens karaktär bör antikvariska under-
lag begäras

• Vid planläggning och ändring ska byggnader-
na skyddas från förvanskning och ovarsamma 
åtgärder

Barrväxter var vanliga trädgårdsväxter under 1960- och 70-talet. Varje villa har en egen liten förgårdsmark med planteringar.
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SANDHAGEN
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

På ett impediment nordöst om Bro ligger bebyg-
gelsen tillhörande Stora Sandhagen gård kvar. 
Platsen ger utblick över bevarat åkerlandskap och 
ny villabebyggelse nedanför slänten. Miljön består 
av en huvudbyggnad med mycket välbevarad 
karaktär från mitten av 1800-talet, en andra man-
gårdsbyggnad från 1920-talet, ladugård, torp och 
ett par större och mindre bodar. Före detta åker-
mark är fortfarande öppen vilket binder samman 
den agrara bebyggelsen och ger den ett samman-
hang. Huvudbyggnaden med ladugård och bodar 
är övergivna. Ett av torpen är kraftigt tillbyggt 
och används som permanentbostad.  Villakvar-
ter har etablerats runt om den gamla gården och 
byggt igen mycket av tidigare åkermark. I samma 
jordbrukslandskap ligger Fredriksbergs gård kvar 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 29

0 440 880220
m

Karta

Agrara värdefull bebyggelse

Utblickar

Huvudbyggnaden är en mycket välbevarad timmerbyggnad 
från 1800-talets första hälft. 
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Känslighet och potential

Gårdsmiljön har stor potential som boendemil-
jö och bruk av de ekonomibyggnader som ännu 
står. Dess omgivande marker bedöms som mycket 
känsliga för ytterligare intrång  i form av villabe-
byggelse särskilt från öster. Korridoren av öppen 
mark mot öster som även kopplar mot Fredriks-
bergs gård bedöms som känslig för bebyggelse för 
att läsbarheten av det agrara arvet och sambandet 
ska bestå.

i öster, vilket delar karaktären av en tidigare aktiv 
agrar bebyggelsemiljö med öppna marker i sin 
omgivning.

Gården Stora Sandhagen var av en mellanstor 
modell som tidigare var mycket vanlig i trakten. 
Den utgör idag det enda bevarade exemplaret i 
direkt närhet till tätorten Bro. Bebyggelsen har 
trots eftersatt underhåll en välbevarad karaktär 
från sekelskiftet. Gården utgör tack vare den ännu 
öppna markerna österut en sammanhållen miljö 
som vittnar om äldre tiderna levnadsförhållanden 
och bruk av marken. Gården med bedöms utgöra 
en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. 
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Huvudbyggnadens mycket välbevarade karak-
tär från mitten av 1800-talet.

• De agrara byggnaderna med välbevarad  
karaktär och dess förhållande till varandra.

• Öppna marker som binder samman de agrara 
byggnaderna.

• Skogsbevuxna impediment som ramar in och 
skärmar av från nyexploatering.

• Utblick över Bro

Enkla råd

• Bebyggelsen bör bevaras
• Nyexploatering som skymmer eller bryter 

visuella samband mellan bebyggelsen samt 
utblickar mot Bro bör undvikas

• Nyexploatering på direkt angränsande 
jordbruksmark bör undvikas

• Vid planläggning och ändring ska bygg-
naderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder 

• Vid större ändringar som kan påverka 
byggnadernas uttryck bör antikvariska 
underlag begäras

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. 



35 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 - BMN 21/0004-5 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 : Kulturmiljö utredning utförd av WSP dat 20191213

35

Ladugårdsbyggnader placerade på andra sidan landsvägen från mangårdsbyggnaden enligt typiskt mönster. Byggnaderna placerades i vinkel vilket skapar en liten gårdsplan och var vanligt kring 
sekelskiftet 1900.
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FINNSTA
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
Bostadsområdet Finnsta är tillkommet under mil-
jonprogrammets tid och består av flerbostadshus 
om två våningar, parkanläggning, skola, liten cen-
trumetablering och radhusområde. Bebyggelsen 
har ett gemensamt formspråk och bostadsbygg-
naderna har fasader i bränt tegel och platta tak. 
Servicebyggnader som tvättstugor och  
centrumanläggning är klädd i träpanel målad i ljus 
kulör. Området ligger norr om Enköpingsvägen. 
Flerbostadshusen är regelbundet placerade med 
jämna avstånd och gavlarna vända mot vägen. 
Utanför dem är garage och parkeringsplatser  
placerade enligt trafiksepareringens principer. 
Norr ut ansluter radhusområde och i nordväst 
park och skola. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.75 1.50.375 km

2019. 11. 25
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Finnsta är uppfört under de så kallade rekordåren. 
Det som tidigare var Finnsta gård, en stor gård i 
trakten, revs och dess plana jordbruksmark togs 
i anspråk. Det typiska för dessa etableringar är 
dock att huvudbyggnaden för den gamla gården 
sparades som ett smycke i moderniteten. Platsen 
för gårdscentrumet är idag den skogsbevuxna lilla 
impedimentet i områdets park. 

I Bro byggdes 1900 stycken lägenheter mellan 
åren 1968-1975. Flerbostadshusen har genomgått 
vissa förändringar så som fönsterbyte och renove-
ringar av balkonger. Finnsta är en viktig årsring i 
stationssamhället Bros bebyggelseutveckling och 
uppvisar flera typiska karaktärsdrag för ett bo-
stadsområde uppfört under miljonprogrammet.

Känslighet och potential
 
Finnsta utgörs av robusta bostadshus och gestal-
tad utemiljö med god potential att fortsatt utgö-
ra ett trivsamt bostadsområde. Förändringar av 
byggnader behöver ske med stor hänsyn till den 
utpräglade och bevarade ursprungliga arkitektu-
ren med väl avvägda volymverkan samt tydlig och 
genomtänkt samhällsplanering. Det finns poten-
tial att stärka och utveckla centrumfunktionen. 
Viss potential finns för nybyggnation på redan 
hårdgjorda ytor i områdets utkanter. Tillägg i 
bebyggelsen behöver ske med motsvarande hög 
gestaltningsambition och stor hänsyn till befint-
ligt material, volym och formspråk. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Låg centrumbebyggelse i trä. Parken kring byggnaderna är gjord för att skapa en trivsam boendemiljö
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Karaktärer att värna

• Modernistisk, enkel och saklig arkitektur där 
estetiken ligger i upprepning och stilrenhet

• Fasadmaterial av bränt tegel
• Platta tak 
• Välbevarade ursprungliga volymer. 
• Grönytor som utgör stadsrummet och binder 

samman bostadsområdet
• Tydlig trafikseparering
• Regelbundet placerade byggnader

Enkla råd

• Vid kompletteringar och ändringar bör trafik-
separeringen värnas och bevaras.

• Ursprungliga byggnadsdelar som exempelvis 
portar bör bevaras och underhållas.

• Kompletteringar eller tillbyggnader bör göras 
med stor respekt för den modernistiska ge-
staltningen där material- och volymverkan är 
bärande estetiska drag.  

• Grönytor och parker bör inte bebyggas utan 
bör vidareutvecklas för närrekreation och som  
mötesplatser.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Regelbundet placerad bebyggelse.
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Öppna gräsytor som innergårdar mellan byggnaderna.
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Radhusen - BRF Finnstagråden
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Radhusen i Finnsta är byggda om en våning med 
samma typ av fasadtegel som flerbostadshusen. 
Byggnaden utgör mycket små volymer och är 
regelbundet utlagda i nord-sydlig riktning. Dessa 
bildar mycket små och intima gaturum för gång-
trafikanter. Byggnaderna är placerat något  
förskjutet till varandra vilket hindrar långa 
siktlinjer igenom området, istället skapas mindre 
stadsrum genom gavelmotiv i rött tegel. Det är en 
tydligt vilken sida som är offentlig och vilken som 
är privat då ytorna mot gaturummet är hård-
gjorda och ytorna mot gården är lummiga med 
små uteplatser. 

Centralt i området ligger en långsmal parkering 
och områdets gemensamma tvättstuga, klädd 
i träpanel. I hela radhusområdet har samtliga 
fönster bytts och ett par individuella dörrbyten 
har genomförts. I övrigt har området en mycket 
välbevarad ursprungskaraktär och det är lätt att 
förstå och uppleva miljön. Området har ett högt 
kulturhistoriskt värde och bedöms motsvara ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan och 
bygglagens mening.

Bilden till vänster är tagen år 1981. Mycket lite har hänt på 40 år och området har en mycket välbevarad karaktär.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Låg bostadsbebyggelse om en våning.
• Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla bygg-

nader har samma fasadkomposition
• Väl sammanhållen bebyggelse med regelbun-

den placering av byggnaderna 
• Utpräglad trafikseparering
• Placerad i grönområde med park och koloni-

lotter för odling.
• Lummig grönstruktur med planteringar kring 

uteplatser och i det offentliga rummet. 

Känslighet och potential
 
Området är i sin helhet känsligt för förändringar. 
Eftersom det kulturhistoriska värdet bygger på 
den sammanhållna gestaltningen med enhetliga 
volymer blir området mycket känsligt för mindre 
ändringar så som fasadändring. Även den väl till-
tagna parkeringsytan centralt ger i detta område 
en viktig inblick i tidens planering och bör  
därför inte byggas bort. Grönskan är varieran-
de och stora delar av områdets grönstrukturer 
hanteras av de boende vid deras uteplatser och är 
känsligt för åtgärder som förhindrar vidare  
plantering och underhåll av grönskan.

Enkla råd

• Trafiksepareringen ska bibehållas
• Byte av portar och andra byggnadsdelar bör 

endast utföras som en samlad åtgärd och i 
undantagsfall

• Grönstrukturer bör värnas och inte minska i 
omfattning. Det kringliggande grönområdet 
bör inte bebyggas så att visuell och funktionell 
kontakt bryts eller påtaglig påverkas

• Bebyggelsens skala och höjd kan inte påverkas
• Vid planläggning och ändring ska byggnader-

na skyddas från förvanskning och ovarsamma 
åtgärder 

• Vid ändringar som kan påverka byggnader-
nas sammanhållna uttryck bör antikvariska 
underlag begäras

Ursprunglig dörr med skärmtak.. 
Små allmänna trädgårdsetableringaar mjukar upp bebyggelsemiljön. 
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MODERNISTISK BOSTADSPLANERING
- utblick

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig 
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige 
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes 
med människan som kollektiv i centrum, bra 
bostäder, god service och enkel tillgång till 
kultur, rekreation och motion. De svenska stads-
byggnadsprojekten under 1950-talet fick stor 
internationell uppmärksamhet och hyllades 
som innovativa. 

De nya stadsdelarna skulle planeras för att 
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende 
skulle ha goda möjligheter till att umgås och 
lära känna människor i sitt närområde. I den ti-
diga efterkrigstiden skedde stora investeringar i 
bostadsbyggandet över hela landet och ett helt 
nytt planeringsideal präglade de nya områdena. 
Bilismen ökade och personbilarna blev vanliga-
re hos familjerna. Trafiksituationen blev ohållbar 
då infrastrukturen inte var uppbyggd för att 
hantera bilar, vilket resulterade i ett stort antal 
trafikolyckor. Under 1950- och 60-talet växte en 
debatt om trafiksäkerhet, där bilen var framti-
den och man förutsåg en kraftig ökning av bilar.

Trafiksystemen behövde självklart anpassas till 
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt 
kunde man bygga och planera så att människor 
och bilar säkert skulle vara åtskilda från var-
andra. Genom att trafiken leddes bort från 
gatorna mellan husen bereddes mer plats för 
grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor om-
sorg på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen 
för att skapa den goda och moderna staden där 
människor skulle trivas. Motion var en samhälls-
angelägenhet och i rekordårens miljöer åter-
finns nästan alltid idrottsplatser och närhet till 
motionsspår i det gröna.

Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt 
förklaras genom att det under 1960-talet togs 
beslut om att det i Sverige skulle produceras en 
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet 
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde 
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära 
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en 
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant plane-
rade för människor. Detta ses genom en konse-
kvent trafikseparering och inplanerad service. 
Byggnadernas storlek och gestaltning varierar 
mellan olika områden men är inom områdena 
sammanhållna. Den typiska organisationen är 
ett centralt beläget centrum dit också en typ 
av huvudgata leder. Närmast centrum stör de 
högsta skivhusen. Här kan också ligga skola och 
annan offentlig service. I det omkringliggande 
grönområdet är sedan något lägre flerfamiljshus 
utlagda i ett strukturerat mönster. Ytterligare 
längre bort kommer radhus och sedan villor. 
Den sparade naturmarken kan se ut som en 
slump, men är noggrant utvald med planerad 
park och bebyggelse runt omkring. Gestaltning-
en är enkel med få dekorationer, istället utgör 
materialval och repetition byggnadernas ut-
smyckning. Grönska och parker är bärande där 
byggnaderna är placerade i grönområden istäl-
let för invid en gata. Grönytorna var platsen där 
människor skulle mötas, parken utgjorde själva 
stadsrummet och oftast finns närhet till större 
grönområden. 
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Modernismens grundtankar – några 
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur 
formulerades redan i början av 1900-talet i ett 
antal tankar och skrifter som kom att påverka hur 
arkitekturen och stadsplaneringen senare ge-
staltades över hela världen. För att nämna några 
är Louis Sullivans devis ”Form follows function” 
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-
1910) väl citerade källor i strävan efter den rena, 
enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes 
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur 
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny tek-
nologi och nya material kan möjliggöra den nya 
arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken 
om att ”Bostaden är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson och 
Henry-Russell Hitchcock, framfördes modernis-
mens grundläggande samband mellan estetik 
samt betong- och stålkonstruktionernas natur-
liga och underliggande rytm. Det bör påpekas 
att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte 
hade särskilt mycket med de kända arkitekternas 
egna verk att göra. Den arkitekturen var i stor 
utsträckning hantverksmässigt utförd, där den 
nya betong- och ståltekniken snarare var estetis-
ka element än delar av en konstruktion. Således 
murades den tidiga modernismens ikoner mesta-
dels i tegel, men i syfte att se ut som om de vore 
betongkonstruktioner.  Teorin och skrifterna kom 
dock att få egna vingar och efterhand kom de att 
sättas i samband med 1900-talets framgångsrika 
teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – ett 
”ovanifrånperspektiv”

• Stora markytor emellan byggnader eller 
bebyggelseområden som är mer eller mindre 
”gröna”

• Enkla material i gestaltning 
• Bilen var framtiden och arkitekturen skulle 

uppfattas i farten – som en form av skulptur i 
landskapet  

• Teknologin används (om möjligt) som este-
tik och byggnadstekniken skulle gärna vara 
synlig i arkitekturen

• Strama, kubiska och enkla volymer som 
möter marken direkt

• Rytmiskt komponerade fasader, utan varia-
tion och avbrott 

• Speciell arkitektonisk utformning av funk-
tionella byggnadsdelar, såsom balkonger 
eller trapphus

• Standardiserad uppdelning av fönster med 
rationell vädringslucka

• Platta eller svagt sluttande tak
• Rationella och hållbara tak- och fasadmate-

rial såsom tegel, men även puts och betong 
 

Kungsängen 1960-tal 
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RÅBY
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

I nordvästra delen av Bro ligger Råby, byggt under 
miljonprogrammet, med både flerbostadshus och 
radhus uppfört omkring år 1969. Bostads- 
området är ritat av dåvarande stadsarkitekten 
Hans Matells egen firma Matell & Nordström. 
Platsen utgjordes tidigare av mark tillhörande 
Råby gård. Gården Råby har givit namn till det 
modernistiska bostadsområdet. Huvudbyggnaden 
till Råby gård finns bevarad men är ombyggd och 
ligger strax väster om radhusområdet.

Tre radhuslängor ligger i områdets norra del i en 
slänt upp mot ett skogsparti. Byggnaderna är böj-
da för bästa möjlig anpassning till den naturliga 
topografin. Fasaderna är täckta av tegel och taken 
platta. Mot söder vetter regelbundet placerade 
balkongpartier i mörkbetsat trä. Till miljön hör 
även garagelängor. 

Radhusområdet utgör en väl sammanhållen miljö 
som tydligt berättar om sin tids bostads- och 
planeringsideal och stilspråk. Den har trots vissa 
mindre förändringar fortfarande en välbevarad 
ursprungskaraktär set till sin helhet. Byggnaderna 
är kulturhistoriskt värdefulla och bedöms  
motsvara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde 
i plan och bygglagens mening. 

o
Karta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 0.15 0.30.075 km

2019. 11. 25

Känslighet och potential

Radhusen bedöms känsliga för ytterligare indi-
vidualistiska förändringar så som inglasning av 
balkonger eller byten av ytterdörrar eller tekniska 
installationer placerade på okänsligt sätt så som 
radhusens luftvärmepumpar. Under de senaste 
decennierna har flertalet mindre åtgärder  
vidtagits, bland annat har luftvärmepumpar  
installerats och placerats tydligt i fasad. Detta 
innebär att bebyggelsen uttryck påverkats. Om 
vidare fasadändringar utförs ovarsamt finns en 
betydande risk för att bebyggelsens kultur- 
historiska värde försvinner.

Karaktärer att värna

• Regelbundet placerade öppna balkonger med 
tak. Balkongfronter i liggande träpanel, mörk-
betsad

• Låg bostadsbebyggelse om en våning.
• Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla bygg-

nader har ursprungligen samma fasadkompo-
sition

• Tallskog nära inpå bebyggelsen

Fasader i rött tegel.. 
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Enkla råd

• Byte och tillägg av byggnadsdelar bör endast 
utföras som en samlad/samordnad åtgärd

• Vidare tillägg i fasad bör undvikas
• Uppvuxna tallar bör inte fällas
• Vid planläggning och ändring ska  

byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder 

• Vid ändringar som kan påverka  
byggnadernas sammanhållna uttryck bör  
antikvariska underlag begäras

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kul-
turhistoriskt värde av stort allmänt intresse 
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla 
byggnaderna och bebyggelseområde-
na skyddas genom Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvansk-
ningsförbudet innebär inte ett förbud mot 
förändring. Förbudet skyddar snarare de 
egenskaper och karaktärsdrag som gör 
bebyggelsen värdefull. En förvanskning 
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller 
egenskaper som ligger till grund för bygg-
nadens eller områdets kulturvärden skadas. 
För att kunna efterfölja förvanskningsför-
budet krävs goda kunskaper om byggna-
dernas värdebärande karaktärsdrag och 
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdeful-
la byggnader bör oftast sakkunnig kulturvär-
den medverka.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata bygg-
nadens värden, oberoende av husens ålder. 
Varsamhet är ett förhållningssätt där änd-
ringar utgår ifrån den befintliga byggnaden 
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret 
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis 
om anpassning av byggnadsmaterial, takut-
formning, färgsättning, form och byggna-
dens samspel med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Regelbundet placerade entrépartier. Entréparti med skärmtak och mindre kallförråd till varje bostad. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja 
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner 
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom 
kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

YTTRANDE 

     

Angående rivning och nybyggnad på fastigheten Härnevi 1:41,  
Härnevi skolväg 17 i Bro stationssamhälle,  
Bro socken, Upplands-Bro kommun 
 
2017-07-03 
 
 

 

Bakgrund 

Till Upplands-Bro kommun inkom 2017-04-29 en ansökan om bygglov för ett nytt 
flerbostadshus på rubricerad fastighet. Nybygget förutsätter rivningslov för 
fastighetens befintliga flerbostadshus och uthus.  

Då kommunens bygg- och miljönämnd behandlade ansökan 2017-06-15 beslutades 
om återremiss, för att få ett fördjupat underlag för bedömning. I underlaget skulle ingå 
en beskrivning och värdering av fastighetens befintliga byggnader, som sådana och i 
sitt sammanhang. Vidare efterlystes en bedömning av hur projektet förhåller sig till 
kommunens kulturmiljöprogram, samt en bedömning från kulturmiljösynpunkt av en 
eventuell breddning och asfaltering av Härnevi skolväg. 

Därför begärdes ett yttrande från Stockholms läns museum. Detta skrevs efter 
platsbesök 2017-06-29, jämte genomgång av historiskt källmaterial och upprättade 
ansökningshandlingar. Bilder från platsbesöket bifogas. 
        

Miljöbeskrivning 

Berört område ligger i västra delen 
av miljön Bro stationssamhälle och 
Härnevi, avgränsad i kommunens 
kulturmiljöprogram. Från söder 
angör den grusbelagda och relativt 
smala Härnevi skolväg. Området 
präglas av öppna grönytor och 
skogspartier. På skolgården öster 
om vägen höjer sig Härnevi kulle.    

 

 

Fastigheten Härnevi 1:41 ligger i en sluttning väster om vägen. En plattsatt gång leder 
ner till fastighetens flerbostadshus, byggt i betong och tegel, med källarvåning i 
suterräng, två bostadsvåningar samt vind. På alla sidor omger en trädgård, med väl 
tilltagna gräsytor och en uteplats med rabatter. Invid södra fastighetsgränsen finns ett 
redskapsskjul i trä. I väster gränsar fastigheten mot grönområdet längs Broån, 
fastigheten Härnevi 1:71, reglerat som parkmark.          

Bygglovsavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se   

Museets diarienummer: 2017-076 
Er beteckning: Bygg.2016.208 

Härnevi skolväg och Härneviskolan 
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

Byggnadshistoriska uppgifter  

Dåvarande Bro kommun lät uppföra flerbostadshuset på fastigheten Härnevi 1:41, 
efter ritningar daterade 1948 och 1949. År 1950 utfärdades slutintyg för bygget.  

Ursprungligen hyste huset åtta enrumslägenheter, avsedda för pensionärer. Sedan 
denna boendeform avvecklades på 1970-talet stod huset tomt en tid, för att därpå 
användas för socialt boende.  

År 1986 övergick fastigheten i privat ägo. En upprustning och modernisering till 
konventionellt hyreshus följde. Bottenplanets fyra lägenheter sammanslogs till en 
enda, sammanhängande bostadsvåning. I källaren nyinreddes bostadsrum. Vartefter 
byttes merparten av husets lednings- och avloppstammar. Elsystemet förnyades.    

Efter nästa ägarbyte 2010 iordningställdes källarvåningens nuvarande två lägenheter. 
Bostaden på bottenvåningen delades upp. Dräneringsåtgärder genomfördes och 
grunden isolerades. Yttertaket lades om 2012, samtidigt som nya hängrännor och 
stuprör monterades.          
  

Byggnadens exteriör 
Grund:  Gjuten betong, efter 2010 reparerad och isolerad.  
Sockel:  Spritputs avfärgad i gråbrun nyans. 
Fasad:  Gult relieftegel i fallande bränning. Kring ingången på östra långsidan 

finns en portik av slipad Kolmårdsmarmor.  
Fönster:  Kopplade, inåtgående bågar, målade med vit färg. Fönsterkarmarna är 

grönmålade. Burspråk sitter på gavlarna, mot norr och söder. I en 
gavelspets på östra långsidan finns ett femsidigt fönster.  

Ingång:  På östra långsidan finns ingången, med marmorportik. Ingångspartiet 
av lackad ek består av normalbred gångdörr och smal anslagsdörr, 
glasade upptill. Gångdörren har ett handtag av rostfritt stål och ek.    

Tak:  Sadeltak, sedan 2012 täckt med tvåkupiga, röda betongtakpannor 
(dessförinnan var taket tegeltäckt). I norra takfallet finns två 
tegelskorstenar och i södra finns en tegelskorsten. På östra långsidan 
finns en gavelspets. 

Avvattning:  Hängrännor och stuprör är av galvaniserad, svartlackad plåt. 

 
Västra långsidan av flerbostadshuset på fastigheten Härnevi 1:41. Källaren som är byggd 
i suterräng har nyinretts på senare år. Samtidigt sänktes marknivån.  
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Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka 
08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

Byggnadens interiör 
Innanför östra långsidans ingång följer trapphuset, 
med trapplopp, golv och fönsterbänkar av slipad 
Kolmårdsmarmor. Väggar och tak är putsade och 
vitmålade. Lägenhetsdörrarna är sentida, försedda 
med säkerhetslås. Källar- och nedervåningens 
lägenheter är nyinredda i etapper de senaste 30 
åren. I övervåningen kvarstår enrumslägenheter i 
mer ursprungligt skick.    
 

Nybyggnadsförslaget 
Bygglovansökan syftar till att ersätta nuvarande 
flerbostadshus med ett avsevärt större. Enligt 
nybyggnadsritningar, upprättade av firman Jordens 
arkitekter, ska huset rymma 30 lägenheter. 
Silvergrå träfasader redovisas, dörr- och 
fönsterpartier i svart aluminium, samt svart plåttak.  

Länsmuseets synpunkter 

Föreslagen rivning skulle ske i strid med kulturmiljöprogrammets målsättningar, vilket 
klart framgår i redovisningen av miljön Bro stationssamhälle och Härnevi. Som motiv 
för bevarande anförs ”den välbevarade samlade bebyggelsen bestående av 
flerfamiljshus, villor och radhus från 1950- och 1960-talen”. I efterföljande beskrivning 
finns det f d pensionärshemmet på fastigheten Härnevi 1:41 omnämnt.   

Under de senaste 30 åren har huset genomgått en del förändringar, men väsentligen 
behållit sin ursprungliga karaktär. Entrépartiet i ek/marmor, fasadteglen och gavlarnas 
burspråk är speciellt tidstypiska och intressanta. Interiört ska framhållas trapphuset i 
Kolmårdsmarmor, jämte övervåningens bevarade planlösningar och fasta 
inredningsdetaljer.  

Föreslaget nybygge står med sin otraditionella utformning också i strid med 
kulturmiljöprogrammet. Nedan följer ett utdrag av programmets rekommendationer för 
miljön Bro stationssamhälle och Härnevi. 

 
 
 
 
 

Den högre exploateringen medför minskade grönytor, på bekostnad av hela områdets 
status som grön lunga i tätorten. Därtill bidrar att Härnevi skolväg väntas bli otillräcklig 
när så många fler bostäder tillkommer. Skulle den breddas, asfalteras och få mer 
motortrafik förändras området ytterligare, i strid med kulturmiljöprogrammets syfte att 
vårda och bevara stationssamhällets äldre miljöer.       

Med hänvisning till ovan anförda föreslås att kommunen avstyrker planerad rivning 
och nybyggnad på fastigheten Härnevi 1:41. 
 
Stockholms läns museum 2017-07-03 

Rolf Hammarskiöld 
Bebyggelseantikvarie 
Kulturmiljöuppdrag 
Stockholms läns museum 
076-526 94 63 
rolf.hammarskiold@stockholmslansmuseum.se  
 

”Ny bebyggelse bör vara av en karaktär som passar in i 
det lilla stationssamhället och inte placeras för tätt eller för 
nära vägarna. Området bör i framtiden få en luftig 
bebyggelsespridning med rik växtlighet.” 

 
 

Trapphusets översta plan. 
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HÄRNEVI SKOLVÄG 17  - BRO
Bostadsfastighet innehållande 9 lägenheter.

INDIKATIVT PRIS: 6 500 000 KR

KONTAKTPERSON: 
Peter Wirén • 08-545 66 295 • peter@rosengren.se

ANSVARIG MÄKLARE: 
Lars Westin • 08-545 66 294 • lars@rosengren.se

INNEHÅLL

Rosengren och ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta transaktionen. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen 

rätt till ersättning.

Frågor avseende fastigheten, Ägaren eller transaktionen besvaras av Rosengren. Inga hyresgäster eller anställda hos Ägaren får kontaktas. 

Detta material är skyddat i enlighet med upphovsrättslagen. Varje form av återgivande, helt eller delvis, utan medgivande från Rosengren är 

förbjudet enligt lag.  



35 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 - BMN 21/0004-5 TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda lägenheter samt yttre ändringar, HÄRNEVI 1:41, Härnevi Skolväg 17 : Prospekt inkommet 20201209 i BYGG2020458

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER • JUNI 2014 3ꜜ

SAMMANFATTNING 
Bostadsfastighet i bra skick, där byggnaden uppfördes 1950 i två plan med källare i suterräng. Fastigheten har en 
total area om 2 850 kvm och en uthyrningsbar lägenhetsyta på 346 kvm, fördelat på 9 lägenheter. Förrådsbygg-
nad och en gemensam uteplats ligger på den stora gräsmattan bakom huset. Framför fastigheten ligger även en 
avgrusad parkering med plats för 8 bilar.

Fastigheten ligger lugnt och lummigt belägen, men med bekvämt promenadavstånd till bra kommunikationer. 
Bro pendeltågstation ligger endast 300 m från fastigheten vilket är attraktivt ur pendlingssynpunkt.

Fastigheten har på senare år renoverats vad gäller, stammar, tak, dränering och bergvärme installerades år 2000. 
Säljaren kan för köparens räkning eventuellt friställa 5 av 9 lägenheter.

Nuvarande hyresintäkter uppgår till ca 449 Tkr och driftskostnaderna till ca 110 Tkr

Fastighetsbeteckning Härnevi 1:41
Adress:  Härnevi  Skolväg 17
Ägare: Peter Bonde 
Upplåtelseform: Äganderätt
Uthyrningsbar area: 346 m2

Tomtarea: 2 850 m2

Byggår: 1950
Renoveringar 1999-2013
Typkod: 320
Taxeringsvärde: 2 260 Tkr
Inteckningar: 2 425 Tkr
Fastighetsskatt: 6 780 kr 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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INTÄKTER 
Hyresinäkterna uppgår till 448 800 kr   

KOSTNADER  
Driftkostnader uppgår till 110 582 kr  

DRIFTNETTO
Driftnettot uppgår till 338 218 kr

Direktavkastning: 5,20 %

EKONOMISK INFORMATION
Intäkter  Area     Kr/år                Kr/kvm
Bostäder   346 448 800 1 297
Summa:  346 448 800 1 297

Kostnader   
El     75 318 218
VA & Sophämtning     23 958 69
Fastighetsskatt       6 780 20
Försäkring       4 526 13
Summa:                           110 582               320

Driftnetto                                                 338 218 978

Hyresgäster ombesörjer både trappstäd och gräsklippning enligt gäl-
lande hyresavtal. De skottar även gången från huset till vägen.
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HYRESLISTA 2014

     

    

  Lgh  Kvm  Kr/mån Kr/år   Kr/kvm  

 1 1 001   25  3 300  39 600  1 584  

 2 1 002   30  3 300  39 600  1 320    

 3 1 003   35  4 000  48 000  1 371   

 4 1 101   65  6 200  74 400  1 145   

 5 1 102   65  6 200  74 400  1 145   

 6 1 201   30  3 550  42 600  1 420    

 7 1 202   33  3 650  43 800  1 327   

 8 1 203   33  3 450  41 400  1 255 

 9 1 204  30  3 750  45 000  1 500   

 Summa: 346    448 800 1 297  
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Byggår: 1950
Fasad: Tegel
Grund: Gjuten platta på mark
Stomme: Betong
Ytterväggar: Betong
Tak: Betongpannor
Ventilation: Självdrag

TEKNISK INFORMATION

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

Vatten/Avlopp:  Kommunalt
Uppvärmning:  Bergvärme (installerad år 2000)
Stambyte alla lgh:  1999
Nya badrum plan 2:  2007
Dränering runt huset: 2010
Nytt tak: 2013
Total renovering av 1 lgh: 2013

De flesta lägenheter ha relativt nya ytskikt samt nyare vitvaror.
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HÄRNEVI 1:41
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FASTIGHETSUTDRAG - HÄRNEVI 1:41

Datum 2014-06-10

Fastighet

Godkänd FR: Ej förändrad  Godkänd IR: 2009-05-25
Aktualitetsdatum IR: 2014-05-30

Upplands-Bro Härnevi 1:41

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Församling Bro

Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning
01-DNR387/1952A-Bro  Hernevi 1:41
0139-82/6A-Bro  Härnevi 1:41

Ursprung Upplands-Bro Härnevi 1:14

Adress Härnevi Skolväg 17 Kommundel: Bro

Areal Land:   2 850 kvm Vatten:    0 kvm Totalt:   2 850 kvm

Koordinat Byggnad, koordinater: N = 6600231.25, E = 648932.625

Koordinater

fastighet

Omr PT Koordinatsystem N-koord E-koord Karta
C 6600219.9 648919.8SWEREF 99 18 001 UPPL-BRO

Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning
1946-04-16 01-Bre-200Avstyckning  

Planer

och bestämmelser

Planer Datum Aktbeteckning
01-BRE-423Byggnadsplan 1968-11-01

Bro Stationssamhälle
0125-P08/1125Ytvattenskydd 2008-11-25

Östra Mälaren
Registreringsdatum: 2011-06-01

Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning
0836492

Köpeskilling  4 465 000 Kr

2008-10-10

Avser hela fastigheten

Grev Magnigatan 13 Lgh 1104  114 55 Stockholm
Köp 2008-10-08 

Andel 1/1

Inteckningar

Aktnummer: 0732157
1

Inskrivningsdag: 2007-08-15
  500 000 Kr

Rosengren & Co

Linnégatan 76, 115 23 Stockholm
Orgnr: 556610-1340

Telefon 08-545 66 290
Telefax 08- 660 91 20

www.rosengren.se

Sida 1 (2)

FASTIGHETSUTDRAG
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FASTIGHETSUTDRAG - HÄRNEVI 1:41

Inteckningar

Aktnummer: 0836493
2

Inskrivningsdag: 2008-10-10
 1 000 000 Kr

Aktnummer: 0917332
3

Inskrivningsdag: 2009-05-25
  925 000 Kr

Antal sökta inteckningar (3) Summa:  2 425 000 Kr

Ajourförande

myndighet

Lantmäteriet
Box 47700
117 94 Stockholm
Tel: 0771-636363

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning Norrtälje
Box 252
761 23 Norrtälje
Tel: 0771-636363

Taxering Taxeringsenhet, typ: 320, Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Markvärde:    570 Tkr
Byggn.värde:   1 690 Tkr
Sum taxvärde:   2 260 Tkr

Taxering genomförd: 2013
Id för tax.enhet: 145969-5

Areal:   2 850 Kvm
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet

Värderingsenhet:

Hyreshusmark

bostäder

   570 Tkr
Byggrätt ovan mark:    300 kvm

Byggnadsrätt: Uppgift saknas

Riktvärdesomr: 139036
Riktvärde: 1900 kr/kvm Id.nr: 3578045-Q

Tax. värde 2013:

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad

bostäder

  1 690 Tkr

Nybyggnadsår: 1950 Om/tillbyggnadsår: -
Värderingsår: 1950
Om/tillbyggnadskost: - Tkr

Hyresintäkter:    291 TkrBostadsyta:    236 kvm

Under byggnad: Nej

Placerad på: 3578045-Q

Tax. värde 2013:

********** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket 2014-06-10 **********

Rosengren & Co

Linnégatan 76, 115 23 Stockholm
Orgnr: 556610-1340

Telefon 08-545 66 290
Telefax 08- 660 91 20

www.rosengren.se

Sida 2 (2)
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KARTA

Stockholms Stadsbyggnadskontor   2014-06-12   Skala 1:10000

→
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INDIKATIVT PRIS
6 500 000 kr eller högstbjudande.

INDIKATIVA BUD
Potentiella investerare är inbjudna att lämna indikativt 
bud baserat på informationen i detta informations- 
memorandum. Det indikativa budet ska baseras på 
fastighetsvärdet. Köpeskillingen skall erläggas kontant på 
tillträdesdagen. Köparen svarar för samtliga 
förvärvskostnader. 

Det indikativa budet skall innefatta följande punkter:

1. Kortfattad beskrivning över köparen. 
2. En redogörelse över ert bud på fastigheten i SEK. 
3. Redovisning över hur köpet skall finansieras.
4. Övriga villkor för budet.
5. En redogörelse för omfattningen på den Due Diligence 
som ni har för avsikt att genomföra innan fastställande av 
slutgiltigt bud.
6. Kontaktinformation.

VISNINGAR
Potentiella investerare kommer beredas möjlighet att få en 
översiktlig visning av fastigheten. Enskilda visningar bo-
kas enligt överenskommelse. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Ägaren förbehåller sig rätten att helt diskretionärt värdera 
inkomna indikativa bud och har inga förpliktelser att ac-
ceptera ett bud under processen, trots att budet kan vara 
det högsta framförda.

FRISKRIVNING
Informationen i denna försäljningspromemoria 
härstammar från källor som anses vara tillförlitliga men 
ingen verifikation har skett av detta eller av 
informationen. Även om informationen och påståendena 
anses vara korrekta tar varken Ägaren eller Rosengren & 
Co på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents 
skyldighet att undersöka, kontrollera och utvärdera all 
fakta, om det anses vara nödvändigt i samband med 
förvärvet. Ägaren kommer endast att uppfylla de 
garantier och andra åtaganden som kan erbjudas som en 
del av ett köpekontrakt.

FÖRSÄLJNINGSPROCESS

KONTAKT

Peter Wirén
Tel: 08-545 66 295
Mobil 070-731 88 80
Email: peter@rosengren.se
www.rosengren.se

Lars Westin
Tel: 08-545 66 294
Mobil 070-942 93 75
Email: lars@rosengren.se
www.rosengren.se
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r▸   Förmedling av kontors-, industri- och bostadsfastigheter

▸   Förmedling av byggrätter

▸   Ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt

▸   Nybildning av bostadsrätter vid nyproduktion och ombyggnad

▸ Kostnadsfri skatterådgivning som fokuserar på kundens skattesituation.
 Nuvarande skatteposition – vad blir skattekostnaden när fastigheten överlåts?
 Möjligheter - en inventering om det finns lösningar för att minska skattekostnaden?
 Finansiell plan – vad blir nettobehållningen i bolaget eller privat efter överlåtelsen? 

 Bostadsfastigheter –Kontorsfastigheter – Industrifastigheter - Byggrätter  – Bostadsrättsombildning 

 Rosengren & Co AB | Linnégatan 76, 115 23 Stockholm | Tel: 08-545 662 90 |  e-post: info@rosengren.se
rosengren.se
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande ang. BYGG.2016.208
Datum: den 11 juli 2017 16:24:54

Yttrande pga sökt rivningslov och byggnadslov på fastigheten HÄRNEVI 1:41 med adress Härnevi

skolväg 17,Bro.

Jag motsätter mig rivning av bostadshuset på ovanstående fastighet.

1.  Som skäl vill jag först framhålla att det huset innehåller mitt hem sedan 11 år tillbaka.

För ca 1 år sedan blev vi alla hyresgäster med förstahandskontrakt uppsagda till 31/8 2016. Skälet

var att hyresvärden  planerade en större ombyggnad. Han överlämnade ärendet direkt

till hyresnämnden. När vi i februari-mars -17 blev kallade till var sitt möte, tog hyresvärden tillbaka

ärendet dagen före varje möte, och uppsägningen hävdes. Som skäl angav han, enligt beskedet vi

fick från hyresnämnden, att han ville göra upp med oss i godo istället.Vi har därför väntat på att han

skulle kontakta oss, men det har inte skett.

Vi blev inte erbjudna ersättningslägenheter i samband med byggtiden i den uppsägningen, men

möjlighet att hyra i det renoverade huset. I praktiken i Stockholm idag innebar det hot om att bli

bostadslös under lång tid.

Av en slump, fick jag veta av grannen som bor i villan bredvid vårt hus, att han blivit ombedd att

inkomma med ett yttrande angående rivning av vårt hus, och nybyggnad av ett nytt hus med 30

lägenheter. Ett möte var planerat till 15/6 -17 och detta var en knapp vecka dessförinnan.

Kommunens handläggare hade förordat att fastighetsägarens ansökan om rivningslov och bygglov

skulle godkännas av bygg- och mijönämnden.

Det blev en chock för oss hyresgäster eftersom vi inte blivit informerade om detta innan.

Jag är tacksam att ärendet blev uppskjutet, och att vi hyresgäster och andra berörda nu fått möjlighet

att lämna våra yttranden!

Jag fick också veta att de planerade lägenheterna skulle bli bostadsrätter.

2. Enligt ritningen är de planerade 1:orna enligt mitt tycke betydligt mindre funktionella än de

nuvarande och har mindre yta.Jag bor nu i en 1:a på ca 30 kvadratmeter med ett avskilt kök. Den har

fönster i två riktningar och är fyrkantig, varför den är lätt att möblera till ett trivsamt hem. De nya

 1:orna är avlånga och har endast 1 fönster. Köket består av köksutrustning längs ena långsidan av

rummet. Sovplats är inritad som sovloft. Jag är 71 år och kan knappast tänka mig att sova på sovloft

med de säkerhetsrisker det innebär.

3. Min ekonomi är anpassad till den hyresnivå, som jag har nu. Ingen av oss, som har

försthandskontrakt, har höga inkomster eller stora besparingar, så att vi kan köpa lägenheter. Detta i

likhet med de flesta svenskar och nyinflyttade till landet. Just nu bor 5 svenskar och drygt 10 personer

från andra länder i vårt hus. Vi trivs bra tillsammans!

Det här byggprojektet skulle bidra till segregation mellan invandrare och svenskar, samt

åldersmässigt och ekonomiskt. 

4. Huset är inte i ett sådant skick att det behöver rivas enligt min uppfattning. Det är byggt i början av

50-talet och har ett kulturhistoriskt värde enligt yttrandet från länsmuseet. Ca 2011 utfördes en större

ombyggnad av huset. Då gjordes källaren om till souterrängvåning och 3 lägenheter tillskapades.

Samtidigt gjordes dräneringen kring huset om, och ytterligare 2 lägenheter fick nya badrum.

Rörarbeten utfördes i stor omfattning. För 3-4 år sedan topprenoverades en 2:a och huset fick nytt

tak. 

Det finns 9 lägenheter i huset , 3 2:or och 6 1:or. Vi är 4 som har förstahandskontrakt. I 2 av 1:orna

finns behov av underhållsarbete då ytskiktet är slitet.

5. Ett annat skäl till att jag anser att det gamla huset bör finnas kvar är att det bidrar till att behålla en

trivsam miljö i gamla Bro. Tomten bakom huset är parkmark i detaljplanen. Den syns nu till stor del för

alla de som passerar till fots och på cykel på grusvägen Härnevi skolgata. Det nya huset enligt

ritningen skulle skymma det mesta av trädgården, och grönskan framför huset skulle helt försvinna.

Det är placerat alldeles intill gatan längs nästan hela tomten. Form och färgmässigt ger det ett dystert

intryck, som inte passar in i den miljö av lummig grönska, som annars präglar omgivningen.
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6. Byggtrafik till ett flertal byggarbetsplatser längs Härnevi skolväg kommer att allvarligt påverka

framkomligheten och säkerheten på gatan. Speciellt bekymrar jag mig för barnen, föräldrarna och

skolpersonalen som ska ta sig till och från Härneviskolan. Det blir mycket trångt redan med det nu

påbörjade bygget på gamla brandstationen. På skolans parkeringsplats står nu ett antal

byggbaracker.

På grund av dessa skäl vädjar jag till bygg- och miljönämnden att avslå ansökan om rivningslov och

bygglov på fastigheten Härnevi 1:41.

Bro 11/7 2017

tel  eller 
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  Sollentuna den 28 oktober 2020 

   Dnr: 2020-001641-201
  

 Samhällsbyggnadskontoret 
 Hany Touman 
 Upplands-Bro kommun  
 196 81   Kungsängen 
 

 

 

Brandkåren Attunda I Box 464, 191 24 Sollentuna I Besöksadress: Hammarbacken 20 I Telefon: 08-594 696 00 

E-post: mail@brandkaren-attunda.se I Fax: 08-96 39 48 I Org.nr: 222000-0976 I Webbplats: www.brandkaren-attunda.se 

Stöttning vid tillsyn, Härnevi 1:41, 197 30 Bro 

Bakgrund 

Brandkåren Attunda har tillfrågats om att medverka som brandsakkunniga vid tillsyn av fastigheten 
Härnevi 1:41 i Bro. Tillsynen initierades av Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro enligt PBL (Plan- och 
Bygglagen). 

Synpunkter 

Följande synpunkter gällande brandskyddet noterades av Brandkåren Attunda: 

• I elcentralen på källarplanet noterades att vissa genomföringar inte var tätade. Detta kan 
medföra att brandgaser sprids utanför brandcellen i händelse av brand. 
 

• Vattenledningar på källarplanet bedöms gå igenom brandcellsavskiljande innerväggar utan 
brandtätning. Detta kan medföra brand- och rökspridning mellan brandceller. 
 

• Mellan tvättstuga och lägenhet 13 på källarplanet finns en innervägg upprättad. Det var vid 
tillsynen svårbedömt ifall denna vägg upprätthåller brandklass EI60, som är ett krav enligt 
Boverkets byggregler på lägenhetsavskiljande brandcellsgränser. 
 

• Lägenhet 11 i källarplan saknar en alternativ utrymningsväg. Därmed har boende endast 
tillgång till en utrymningsväg vilket riskerar att utsätta boende för fara i händelse av brand. 
 

• På vindsvåningen finns två inredda lägenheter. Ingen av lägenheterna har idag någon 
alternativ utrymningsväg, och de fönster som finns i lägenheterna är för små eller för 
otillgängliga för att kunna nyttjas som alternativa utrymningsvägar. 
 

• Hela byggnaden saknar idag anordningar för tidig detektion av brand. I lägenheter i 
verksamhetsklass 3A är lägsta kravet brandvarnare. Dock noterades att det fanns 
omonterade brandvarnare i elcentralen på källarplanet. 
 

Brandkåren Attunda stöttar gärna även fortsättningsvis i ärendet. 

 

John Östlund, brandingenjör 

Intern kvalitetssäkring har skett av: Sabina Gustavsson, brandingenjör. 
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Kompletterande svar på tjänsteskrivelse om sanktionsavgiftsunderlag 
BYGG  
 
Vi har fått ta del av tjänsteskrivelsen ovan och ger våra kommentarer nedan efter utdrag av stycken i skrivelsen 
vi anser oss vilja kommentera. 
 
Vi anser att det är märkligt att inte vår kompletta bygglosansökan inkl Projektbeskrivning inte är med i 
bilagorna eftersom det är att betrakta som ett svar på den skrivelse som anses obesvarade efter tillsynen. 
 
I projektbeskrivning bemöts många av anmärkningarna i Tillsynsrapporten och andra hanteras i 
Brandskyddsbeskrivningen som ingår. Samtliga anmärkningar om säkerhet åtgärdas om bygglovet får 
genomföras, vi har även lagt till flera som inte efterfrågats. 
 
I övrigt hänvisas även till svar på skrivelse inför bygglovsbeslut BYGG.2020.458 som skickats in i separat 
skrivelse. 
 
Under rubrik Förslag och motivering till beslut anges 

Det bedöms klarlagt att bostadslägenheter på vind och sluttningsplan samt yttre ändringar kräver bygglov 
och startbesked och att dessa tillstånd saknas. 

Hur det kan bedömas är märkligt då flera dokument som åberopas som stöd intygar att samtliga lgh utom de 
på vinden har existerat, dock utan bygglov, men de sista färdigställdes 2010-12. 
Hur det ska anses var förändringar genomförda under aktuell renovering är obegripligt. 
 
Under rubrik Barnperspektivet anges 

Barn ska växa upp i säkra hem. Oanmälda och okontrollerade installationer som innebär negativ påverkan 
på brandsäkerheten i bostäder får inte förekomma enligt svensk lag. 

Detta är också en helt obegriplig kommentar då bygglovet hanterar alla dessa frågor. 
 
YRKANDE 
Vi yrkar på att användningsförbudet för plan BV, ÖV och en ostridig lgh i KV upphävs omgående då formellt skäl 
för användningsförbud i dessa lägenheter saknas.  
Brandvarnare, godkänd OVK samt barnsäkerhet är tillgodosedd i dessa lägenheter. Dvs alla säkerhetsfrågor är 
åtgärdade i renoveringen som inte omfattas av bygglovsansökan. 
 
Lämpligen meddelas ett upphävande av användningsförbudet också till länsstyrelsen så att deras handläggning 
begränsas till kvarstående lägenheter. 
 
Den ombyggda lgh i KV samt den som kompletteras med fönster lämpligt för utrymning som ingår i 
bygglovsansökan först efter att slutbesked utanordnats. Det samma gäller för de två lägenheterna på vinden. 
 
Vidare yrkas att ingen sanktionsavgift tas ut överhuvudtaget utan att enbart kostnad för bygglov debiteras. 
 
För AB Fastighetsbolag Betongmuren tecknas med fullmakt 
 
Stockholm 20210317 kl 11:45 
 
Med vänlig hälsning 
 
Torgny Nordin 
Ariktekt SAR/ MSA 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Bygglovshandläggare/inspector 

Bygglovsavdelningen 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-03-05 BMN 21/0004 

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.2020.430, Förhandsbesked för 
anordnande av parkeringsplatser, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:264, Gipsstigen 

Ärendet utgår
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-03-05 BMN 21/0004  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.54, Bygglov för ombyggnad av 
vattentorn, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:338, 
Pettersbergsvägen 11 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ombyggnad av vattentorn 

med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).  

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Johan Köling med behörighet K, 

godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

Bygglov, startbesked:  7 997 kr 

Kungörelse:     279 kr 

Summa:    8 276 kr 

 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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 inkom den 28 januari 2021 med en ansökan om bygglov för 

ombyggnad av vattentorn. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- 

och Miljönämnden beviljar bygglov. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-03-05 BMN 21/0004 

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-01-28 

 Takplan som inkom 2021-01-28 

 Ritning befintlig takyta som inkom 2021-01-28 

 Sektion befintligt som inkom 2021-01-28 

 Sektionsritning som inkom 2021-01-28 

 Fasadritning som inkom 2021-01-28 

 Bilaga 1 Lagar, direktiv, ramverk som inkom 2021-01-28 

 Bilaga 2 Exempel på ombyggnationer som inkom 2021-01-28 

 Vy-bild före och efter som inkom 2021-01-28 

 Förutsättningar för synlighet av påbyggnad som inkom 2021-01-28 

 Remissvar från Miljö- och livsmedelsavdelningen som inkom 2021-02-

10 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 28 januari 2021 med en ansökan om bygglov för 

ombyggnad av vattentorn. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för del av Tibblehöjden med nr 7207 som 

fastställdes 1974. Enligt detaljplan punktprickad mark får inte bebyggas. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan varför underrättelse i 

enlighet med 9 kap. 25 § PBL inte har skett. 

Remiss har skickats till Miljö- och livsmedelsavdelningen. Remissvar har 

erhållits utan erinran. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 

detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 

§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.  
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-03-05 BMN 21/0004 

 

 

Bedömning 

Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 

Åtgärden strider inte mot detaljplanen.  

Ändring bedöms uppfylla utformningskrav för byggnadsverk. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 

bygglov. 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

Barnperspektiv 

Det bedöms vara för barnets bästa att dricksvatten är av hög kvalitet. Aktuellt 

förslag till beslut bedöms därför vara för barnets bästa. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-03-05 BMN 21/0004 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-01-28 

2. Takplan som inkom 2021-01-28 

3. Ritning befintligt takyta som inkom 2021-01-28 

4. Sektion befintligt som inkom 2021-01-28 

5. Sektionsritning som inkom 2021-01-28 

6. Fasadritning som inkom 2021-01-28 

7. Bilaga 1 Lagar, direktiv, ramverk som inkom 2021-01-28 

8. Bilaga 2 Exempel på ombyggnationer som inkom 2021-01-28 

9. Vy-bild före och efter som inkom 2021-01-28 

10. Förutsättningar för synlighet av påbyggnad som inkom 2021-01-28 

11. Remissvar från Miljö- och livsmedelsavdelningen som  

inkom 2021-02-10 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande. 

 Fastighetsägaren. 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Kungsängens-Tibble 1:647 
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TIBBLE VATTENRESERVOAR
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skala 1:100 (A1-format)

HÖJD RH00

FÖR TORNDELEN SAKNAS KORREKTA RITNINGAR.

RITNINGAR BASERAS PÅ ORGINALHANDLINGAR FRÅN 1978

UPPLANDS BRO KOMMUN

CG Conny Höggren20068

BYGGLOVSHANDLING

2021-01-25
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RITAD
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REV   REVIDERINGEN AVSER                     DATUM      SIGN

120 78 STOCKHOLM

Heliosgatan 26

e-post: info@hillstatik.se

Tel. 08-644 90 10

TIBBLE VATTENRESERVOAR
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skala 1:100 (A1-format)

HÖJD RH00

FÖR TORNDELEN SAKNAS KORREKTA RITNINGAR.

RITNINGAR BASERAS PÅ ORGINALHANDLINGAR FRÅN 1978

BESTÄMMELSER

AMA HUS 18, AMA ANLÄGGNING 20

 HANDBOK OM TILLÄMPNING AV EN 1090-2 UTGÅVA 2

REKOMMENDATIONER I SBI´s 

SS-EN 1090-1; SS-EN 1090-2:2018

EKS 11, BFS 2019:1

BBR 28, BFS 2019:2

UTFÖRANDE

MATERIAL

LASTER

VIND Vref =24 m/s,  Terrängtyp nr

k

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

    -SNÖ:

TAK:

S =2.0 kN/m² 
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FÖRBEHANDLINGSGRAD:

FUNKTIONSTOLERANS:

UTFÖRANDEKLASS:

LIVSLÄNGDSKATEGORI
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  ÖVRIGT

  EJ INSPEKTERBARA DELAR

:

  UTOMHUS

  INOMHUS

KORROSIVITETSKLASS, STÅL

SÄKERHETSKLASS

2, SS-EN13670

EXC2, SS-EN1090

4 L(50)

5 (L100)

C3 (HÖG)

C1

3

STÅL S355J2  EN 10025-2:2004

UPPLANDS BRO KOMMUN

MOTSV. KORR.KLASS

KLASS C

ÖVRIGT: P1

KORR.KLASS C3: P2

SYNLIGT STÅL: P2

ÖVRIGT: KLASS 1, SS-EN1090 

SYNLIGT STÅL: KLASS 2, SS-EN1090

EXC2

CG Conny Höggren20068

BYGGLOVSHANDLING

2021-01-25
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2(3)

Här följer de lagar, direktiv och rekommendationer som rör ämnet reservoarers
lufttäthet:
Lag/Förordning Utdrag
Livsmedelslagen
SFS 2006:804

Dricksvatten betraktas som livsmedel och får ej vara skadligt,
smittförande eller otjänligt.

Livsmedelsverkets
kungörelse om
dricksvatten.
SLV FS 1989:30
(Upphörde gälla 25
dec 2003 och
övertogs då av SLV
FS 2001:30)

§ 15 - En distributionsanläggning skall vara utformad på sådant sätt
att dricksvattnet är tjänligt när det når konsumenterna.

Allmänna råd § 15
Reservoarer bör utformas och användas på sådant sätt att god
vattenomsättning erhålls. Särskilt viktigt är det att ventilation och
avledning av dräneringsvatten anordnas så att partiklar och
mikroorganismer inte kan tränga in i reservoaren.

Livsmedelsverkets
föreskrifter om
dricksvatten
SLV FS 2001:30

§ 5 Dricksvatten får inte innehålla några ämnen som används vid
beredning eller distribution av dricksvatten, eller föroreningar som
har samband med sådana ämnen, i högre halter än som är
nödvändigt för att tillgodose ändamålet med användingen.

Vägledning § 5 (sida 36)
Det är viktigt att luft som används vid något beredningssteg t.ex. i en
oxidationsprocess, inte förorenar dricksvattnet. Samma sak gäller
luft ovanför öppna vattenytor i t.ex. reservoarer.

§ 6 - En distributionsanläggning skall vara utformad, underhållas och
skötas på ett sådant sätt att dricksvattnet uppfyller kraven i dessa
föreskrifter när det når användarna.

Vägledning § 6 (sida 37-38)
Utformning, underhåll och skötsel av distributionsanläggning.
Syftet är att dricksvattnet ska hålla föreskriven kvalitet när det når
användarna. Några förutsättningar för att uppnå syftet är:

� Att sörja för god vattenomsättning,
� Att motverka föroreningar i reservoaren,
� Att rengöra reservoaren,
� Att motverka korrosion och slambildningar,
� Att motverka mikrobiologisk tillväxt.

Vägledning till SLV FS 2001:30 (sida 54)
� Reservoarer för dricksvatten och liknande

förvaringsanordningar bör konstrueras, underhållas och
skötas så att föroreningar inte samlas på väggar och botten
eller i vattnets ytskikt.

� Golvbrunnar, bräddavlopp, manluckor, ventilationshål till
reservoaren samt kabeldragningar till brunnar och dylikt bör
vara utformade så att avloppsvatten, dagvatten eller annat
förorenat vatten, liksom insekter eller skadedjur inte kan
tränga in.
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EG- Standard
EN1508:1998
samt
Svensk standard
SS-EN 1508

5.2.1. General
Service reservoirs shall be designed, constructed and operated to
prevent contamination or other chemical, physical and biological
changes that are detrimental to the water quality.

5.2.1.5 Ventilation
Service reservoirs shall be designed to prevent the ingress of
external water or other contaminant either through the structure of
any opening, entrance or pipework.

Entrances and ventilation equipment shall also be designed so that
the water cannot be contaminated (e.g. by polluted air, dust, insects
and other animals).

Svenskt Vatten
Publikation U6
Dricksvattenteknik 1
(Svenskt Vattens
tolkning av SS-EN
1508)

Avsnitt 8 Arbete och miljö (sida 79-81)

Reservoarer och bassänger
Anordning för luftpassage in och ut ur reservoarer måste vara
utrustad
med galler och filter mot pollen, insekter och större djur som annars
kan förorena dricksvattnet.

Luckor, dörrrar och genomföringar måste vara utformade med
tätningar som förhindrar föroreningar att nå vattenvolymen i
reservoaren.

SAMMANFATTNING

Sverige har valt att i livsmedelslagen jämställa vatten med livsmedel från den punkt
där vattnet tas in i vattenverket till det når användarna. Producenter och distributörer
av dricksvatten jämnställs med livsmedelsföretagare i livsmedelslagen.

Det saknas tydliga riktlinjer för beställare, tillverkare och entreprenörer vilka krav som
skall ställas på en reservoars utformning och lufttäthet. SS-EN 1508 beskriver dock
att öppningar och ventilation ska designas så kontaminering via förorenad luft,
damm och insekter förhindras .

Simon Pehrson

simon@amphi-tech.se
0582-686890

Amphitech AB
Metallvägen 3
694 60 Åsbro
www.amphi-tech.se
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Exempel på Valsta och Helenelund vattentorn 

Valsta vattentorn i Märsta Finpartikelfilter Valsta 

 

 

Helenelund Vattentorn i Helenelund Finpartikelfilter Helenelund 
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HÖJDSKILLNAD PÅ 35 METER SYNS ENDAST 33 cm 

SOM EXEMPEL KAN GES ATT VID 500 METER OCH EN 

HÖJDSKILLNAD.

SYNLIGHETEN AVTAR MED CA 1 CM FÖR VARJE 5 METERS

VID KANTEN AV UPPBYGGNADEN ATT

DÅ TORNET STÅR PÅ EN HÖJD SÅ GÖR ÄVEN LUTNINGEN

SYNLIG VARVID 500 METER SYNS 40 cm.

ÖVER 90 METER BLIR DENNA GRADVIS MER OCH MER

INNOM 90 METER FRÅN TORNETS CENTRUM. 

DEN NYA ÖVERBYGGNADEN KOMMER EJ VARA SYNLIG

SYNLIGHETEN AV PÅBYGGNADEN
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

K-49-3-105
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ANSVARIG

DATUM REV

ARB NR / PROJ NR

RITN.NR.

HILLSTATIK AB

RITAD

SKALA: 

REV   REVIDERINGEN AVSER                     DATUM      SIGN

120 78 STOCKHOLM

Heliosgatan 26

e-post: info@hillstatik.se

Tel. 08-644 90 10

TIBBLE VATTENRESERVOAR

UPPLANDS BRO KOMMUN

CG Conny Höggren20068

BYGGLOVSHANDLING

2021-01-25
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 REMISSVAR                      
                         Samhällsbyggnadskontoret 2021-02-10                  Dnr: BYGG.2021.54                                      

  Miljö- och livsmedelsavdelningen                                           
 

 

Upplands-Bro kommun Tel 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674 

Furuhällsplan 1 www.upplands-bro.se    

196 81 Kungsängen E-post: bmn@upplands-bro.se Org nr 01-212000-0100 

 

       Upplands-Bro kommun 

       Bygglovsavdelningen 

       196 81 Kungsängen 
 

 

 

Remissvar, Kungsängen-Tibble 1:338, ombyggnad av vattentornet i Norrboda 
 

Samhällsbyggnadskontorets Miljö- och livsmedelsavdelning har fått in en internremiss från 

bygglovsavdelningen avseende ombyggnad av vattentornet i Norrboda. Bygglovsavdelningen har begärt 

svar på remissen senast 18 februari 2021.  

 

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter: 

Miljö- och livsmedelsavdelningen anser att detta säkerhetstänk med finpartikelfilter är ett bra 

förebyggande arbete mot de eventuella risker som finns i tornen med luftpartiklar. Tornen har genomgått 

förbättringar under flera år med faroanalyser och detta är ytterligare ett steg åt att säkerställa redan hög 

dricksvattenkvalitet. 

 

Miljö- och livsmedelsavdelningen har inget att erinra.                                

 

                        

Kungsängen 10 februari 2021 

 

 

 

Kent Olsson 

Livsmedelsinspektör 

Upplands-Bro kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Akasya Randhav 

   

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Akasya.Randhav@upplands-bro.se 

2021-03-05     

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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 ALL.2021.128 Ersättningsskanning 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar om ett införande av 

ersättningsskanning från och med 15 april 2021, för 

bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ersättningsskanning ska tillämpas 

retroaktivt från och med den 31 december 2019, för 

bygglovsavdelningen.  

Sammanfattning 

Sedan år 2018 använder bygg- och miljönämnden i sin 

helhet ärendehanteringssystemet Castor. Trots detta kan det påpekas att bygg- 

och miljönämnden inte har ett likvärdigt arbetssätt avseende bevarandet av 

inkomna och upprättade handlingar. Nu strävar verksamheterna för att uppnå 

en sådan likvärdig arbetsstruktur.  Således avser Bygg- och miljönämnden att 

under år 2021 införa s.k. ersättningsskanning och därigenom ett digitalt 

bevarande av inkomna och upprättade pappershandlingar. Bygg- och 

miljönämnden hanterar redan i dagsläget en stor mängd digital information 

genom att allmänna handlingar skannas in och diarieförs i 

ärendehanteringssystemet Castor. Handläggningen sköts mestadels i 

systemet. Det nu tänkta förslaget med att införa ersättningsskanning är ett 

naturligt steg i nämndens digitala utveckling. Då systemet Castor är väl 

etablerat och tillgängligheten till systemet stödjer en ökad digitalisering i 

handläggningsprocessen och kontorets tillgång till sina allmänna handlingar.  

Ersättningsskanningen kommer i praktiken innebära att alla ärenden och 

handlingar som skannats in, registrerats och bevaras i det 

digitala närarkivet Castor också ska anses vara originalhandlingar, från och 

med övergångsdatumet den 15 april 2021. Med hänsyn till 

bygglovsavdelningens påbörjade insatser för digital bevaring av handlingar, 

kommer även ett beslut om ersättningsskanning att behöva tillämpas retroaktivt 

till och med den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

 Ersättningsskanning  

 Yttrande från arkivmyndigheten 

 RA-FS 2009:1 Elektroniska handlingar, upptagningar för automatiserad 

behandling 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-05 BMN 21/0004 

 

 

 Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen (KS 19/0488)   

 Arkivlag (1990:782) 

 (RA-FS 2009:2). 

 Policy för informationssäkerhet i Upplands-Bro kommun 

 Förvaltningsplan för Castor 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har en digitaliseringsstrategi som sträcker sig fram till 

år 2035. Då ska kommunens verksamheter ha uppnått en högre digital mognad 

med bland annat ökad automatisering och ökad användning av system. För att 

kunna införliva strategin har bygg- och miljönämnden för avsikt att 

implementera ersättningsskanning. Med ersättningsskanning ämnar nämnden 

att just öka den digitala mognaden, samt öka tillgängligheten för både anställda 

och allmänheten. En förbättrad bevaring och återsökning av handlingar bidrar 

nämnden till effektiviserad service, både avseende kvalitet och tid.  

Barnperspektiv 

Vi lever i en värld där digital kompetens behövs eftersom samhället till stor del 

fungerar digitalt. Utvecklingen av nämndens digitala mognad främjar framtida 

generationers möjligheter till kompetensutveckling, men också minskad 

pappersförbrukning. Genom att minska klimatavtrycken, som kan medföra en 

försämrad miljö, främjas en hållbar utveckling för kommande generationer.   

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

Miljö- och livsmedelschef  

                                     

 

  Akasya Randhav 

Administrativ handläggare 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-03-05 BMN 21/0004 

 

 

Bilagor 

1. Ersättningsskanning  

2. Yttrande från arkivmyndigheten 
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Ersättningsskanning 
                                                                                       Av: Akasya Randhav  
                                                                                             Den: 2021-03-03 
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Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Bygg- 
och miljönämnden, Upplands-Bro kommun 
 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ämnar med ersättningsskanning att öka 
tillgängligheten för både anställda och allmänheten. Med en förbättrad återsökning bidrar 
nämnden till effektiviserad service, både avseende kvalitet och tid.   
 
Myndigheten ska alltså sträva efter att bevara digitalt skapad information i digital form. 
Analog arkivering kan ske om det föreligger till exempel juridiska eller ekonomiska skäl för 
detta.   

Bygg- och miljönämnden avser att underlätta och effektivisera sitt arbete, samt förordar att 
man i nämnden undviker onödig administrativ hantering. Dvs att digitalt skapade handlingar 
ska sparas digitalt. På så vis effektiviseras även handläggningsprocessen, vilket i sin tur 
främjar god service och positiv respons.    
 
Bygg- och miljönämnden ämnar arbeta för att kunna ta emot sina inkommande handlingar i 
digitalt format från början, för att på så sätt få en helt digital hantering, till exempel genom att 
aktivt informera om att handlingar ska skickas in digitalt, genom bygg- och miljönämndens 
funktionsmail, alternativt genom dess aktiva e-tjänster.  
 
Bygg- och miljönämnden ämnar även att hantera utgående handlingar digitalt. Genom att 
hjälpa allmänheten att fylla i anmälan/ansökningsblanketter fullständigt och därigenom få 
tillgång till relevanta personuppgifter, möjliggörs den digitala kommuniceringen med 
allmänheten. Nämnden använder redan idag en verifierbar digital stämpel för inkomna och 
utgående handlingar (som är i PDF/A format). Dessutom implementeras redan en verifierbar 
digital signering för beslut, i ärendehanteringssystemet och över mail. Således har nämnden 
möjliggjort ett digitalt närarkiv. 

I Bygg- och miljönämndens verksamheter förekommer ofta att handlingar skannas in och 
lagras i ärende- och dokumenthanteringssystem. Med anledning av en allmän osäkerhet om 
vad som gäller avseende gallring av de analoga förlagorna, har praxis hittills ofta varit att man 
har valt att spara informationen på båda medier – analogt i en pappersakt och digitalt i form 
av en skannad fil kopplad till systemet.   

I riksarkivets generella gallringsbeslut för information av tillfällig eller ringa betydelse 
beskrivs hur regelverket ser ut avseende gallring av förlagor efter genomförd 
ersättningsskanning. Dessa riktlinjer är ämnade för statliga myndigheter och kan i dessa fall 
vara bra och vägledande även för kommuner. Riktlinjerna beskriver nämligen syfte, villkor, 
tekniska förutsättningarna och krav på kvalitetskontroll av den inskannade handlingen.  

Skanningens syfte  

Utgångspunkten vid skanning måste vara att först definiera syftet med skanningen. Syftet är 
avgörande för att verksamheten ska kunna bestämma vilken kvalitet man ska kräva på 
skanningens utförande. Generellt kan sägas att det finns tre nivåer av skanning, med 
utgångspunkt i användningens syfte. De första två nivåerna har oftast ett internt eller ett 
kommunikativt syfte, så kallad handläggningsskanning och publiceringsskanning. Den tredje 
nivån handlar om att den analoga handlingen ersätts av en skannad digital bild.   
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Ersättningsskanning  

Skanning genomförs i syfte att ersätta en handling som inkommit eller upprättats som 
pappersoriginal (eller annat analogt format) med en digital handling. Efter att en handling har 
ersättningsskannats är det den digitala handlingen som tas omhand för arkivering. 
Pappersoriginalet gallras. Dvs den elektroniska handlingen blir den nya originalhandlingen 
efter att pappersoriginalet gallrats.   
 

Villkor för tillämpning  

Genom att ersättningsskanna och bevara inkomna eller utgående handlingar på en plattform, 
med fasta rutiner, ökar informationssäkerheten, men även nämndens kvalitet. Med 
informationssäkerhet syftas först och främst till skydd av information och de system som 
hanterar information. Skyddet ska uppfylla kommunens krav på ansvar, sekretess, riktighet, 
tillgänglighet och spårbarhet. Detta gäller oavsett om information hanteras manuellt eller via 
tekniska hjälpmedel. Läs mer i Policy för informationssäkerhet i Upplands-Bro kommun. 

Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa 
förlust av betydelsebärande information och möjligheten att fastställa autenticiteten. Därför är 
det av vikt att myndigheten, inför påbörjande av ersättningsskanning, utreder de kvalitativa 
och tekniska förutsättningarna samt konsekvenserna av skanningen.  

Dessutom ska möjligheten att kunna kvalitetssäkra och kontrollera den inskannade 
informationen tillgodoses. Myndigheten behöver alltså ta fram teknisk specifikation för 
kvalitetssäkring samt ha tydliga rutiner för hur ersättningsskanning ska genomföras och 
granskas.  
 
Myndighetens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge handlingar ska bevaras. De 
gallringsfrister som anges där bör följa Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors 
rekommendationer (skriftserien Bevara och gallra) enligt beslut från kommunstyrelsen (KS 
18/0024). Vilka handlingar som ersättningskannas ska också specificeras i myndighetens 
dokumenthanteringsplan, men påverkar i sig inte hur länge handlingen bevaras. Beslut om 
gallring genom dokumenthanteringsplan/enskilt gallringsbeslut eller gallring genom 
ersättningsskanning ska samrådas med arkivmyndigheten. 

 
Hänsyn till bevisvärde 

Myndigheten ska göra en bedömning av vilka handlingar som måste finnas kvar i 
pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika förutsättningar och 
informationens sammanhang samt dess eventuella beroenden till annan information.  

Även en urkundsbedömning ska göras utifrån handlingens informationsinnehåll, inte utifrån 
handlingstyp. En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original om något. En handlingstyp 
kan ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll och det kan röra sig om 
både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och kategori. Exempelvis 
bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt har 
stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas (dvs handlingar som regleras 
av delegationsordningen och lagen om offentlig upphandling). Däremot kan pappersavtal av 
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mindre vikt ersättningsskannas och därefter gallras. Genom att utgå från texten och skyddet 
av dess innehåll, istället för den sak som bär texten (dvs. pappersarket/hårddisken etc), kan 
moderna IT-rutiner i allt väsentligt förenas med gällande rätt. 
 
Vissa handlingstyper får dock aldrig ersättningsskannas. I dessa fall är det handlingstypen 
som avgör bevisvärdet, inte dess informationsinnehåll. Här rör det sig om handlingar som 
enligt lag eller motsvarande ska vara utformade på ett särskilt sätt, exempelvis egenhändigt 
undertecknade, vilket gör att de kan förlora sitt bevisvärde i ett inskannat format. Se exempel 
på handlingar som inte får ersättningsskannas på nästa sida.  

Handlingar kan också behöva sparas i pappersoriginal under en viss tid efter genomförd 
skanning. Varje myndighet behöver göra en översyn av vilka handlingar som kan 
ersättningsskannas samt fastställa tillräcklig gallringsfrist för det inskannade 
pappersoriginalet. Bedömningen görs utifrån hur länge pappersoriginalet behöver finnas kvar 
med hänsyn till originalets bevisvärde. Bygg- och miljönämnden ämnar bevara 
pappershandlingarna i lägst sex månader för att kvalitetssäkra bevarandet av handlingen och 
originalets bevisvärde. Hantering, förvaring och skydd av pappersoriginalet regleras av 
nämndens dokumenthanteringsplan. Den digitala handlingen är en kopia fram till dess att 
pappersoriginalet har gallrats.  

 

Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas  

Nedan följer exempel på handlingstyper som inte får ersättningsskannas. Informationen som 
listas nedan kan inte bevaras enbart som skannad bild. Exemplen utgör inte en komplett lista.  

Handlingar som inte får gallras Kommentar, (exempel bestämmande lag) 
Avtal, kontrakt, överenskommelser Avtal, kontrakt och överenskommelser som är 

verksamhetskritiska eller av stort ekonomiskt 
värde. Det kan också röra sig om ett högt 
bevisvärde som innebär att handlingen ska 
finnas kvar i analogt format.  
Avtal, kontrakt och överenskommelser där det 
pågår en rättslig tvist med anledning av avtalet 
eller om en sådan kan väntas uppstå på kort sikt.  
Avtal, kontrakt och överenskommelser där det 
finns anledning att ifrågasätta avtalets äkthet 
eller giltighet. 

Ansökan om registerutdrag 26 § personuppgiftslagen (1998:204) 
Justerade protokoll som upprättats på papper (t 
ex fullmäktige, nämnd, styrelse, bolagsstämma) 

5 kap. 61 § och 6 kap. 30 § kommunallagen 
(1991:900) 

Äganderättshandlingar  
(köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast 
egendom 

4 kap. 1-2 §§ jordabalken (1970:994)   

Testamente och bouppteckning 10 kap. 1 § och 20 kap. 6 § Ärvdabalken 
(1958:637) 

Anbud som inkommit på papper   Analogt inkomna anbud ska finnas kvar på 
papper under hela gallringsfristen. 
Upphandlingen bör vara avslutad och avtal bör 
vara påskrivna innan dessa kan 
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ersättningsskannas. Anbud kan därefter bevaras 
digitalt. 

Handlingar som behövs för bevisvärde, för att 
styrka ett legalt förhållande eller för att styrka 
rättigheter och skyldigheter. 

T.ex. Handlingar och avtal med avgörande 
juridisk eller ekonomisk betydelse. Se under 
rubriken ”Hänsyn till bevisvärde” ovan.  

Handlingar som på grund av format, gråskala, 
färg eller andra liknande egenskaper inte 
tillfredsställande kan bevaras enbart som 
skannad bild.   

Exempelvis handlingar med ett kulturhistoriskt 
värde, handlingar där format eller typ av 
databärare har ett estetiskt värde (exempelvis 
ritningar, illustrationer) eller handlingar som 
utifrån sitt originalformat på ett unikt sätt 
representerar sin samtid.  
Kontakta alltid kommunarkivarien för 
bedömning när det gäller ersättningsskanning av 
äldre bestånd. 

Handlingar med säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter 

Försvarsmakten, FOI, MSB m.fl. Dessa typer av 
handlingar ska diarieföras och bevaras hos 
säkerhetsskyddschefen och inte i 
verksamheternas arkiv. 

Fullmakter Fullmakter kan bli föremål för tvister. Då är en 
underskrift i original ett mycket bättre bevis än 
om fullmakten inte är undertecknad eller om den 
är det digitalt 

Beslut T.ex. Bygg- och miljönämndens protokoll 
Handlingar med egenhändiga underskrifter T.ex upphandling, anbud, öppningsprotokoll  
  

 

 

Tekniska förutsättningar 
 
Bygg- och miljönämnden använder ärendehanteringssystemet Castor för bevarande av 
inkomna handlingar. Vid registrering av inkomna handlingar konverteras filerna till PDF/A 
och PDF/A-1 format. 

PDF står för ”Portable Document Format” och är ett format som ska kunna visas och 
användas oberoende av system och verktyg. Arkivformatet PDF/A begränsar PDF genom att 
förbjuda vissa funktioner som finns i PDF, i syfte att säkerställa att dokumentet kan visas och 
användas för obestämd framtid. Om man väljer att skanna till en ”vanlig” PDF är det möjligt 
att konvertera till arkivformatet PDF/A, samt PDF/A-1 i samband med leverans till digitalt 
mellanarkiv.   
 
Det finns ett fåtal handlingar som sparas i Excel, Ord, JPEG och alternativa film format, med 
anledning av att bevara urspungskvalitén på handlingen. För mer information rörande 
filformat, se Upplands-Bro föreskrifter om arkivvård. För mer information avseende tekniska 
krav, se s.5-6 i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2). 
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Textidentifiering    

Textidentifiering eller optisk teckentolkning (OCR, Optical Character Recognition) är en 
metod för att läsa ut text ur en digital bild, till exempel texten i ett skannat dokument. Det 
finns många fördelar med att textidentifiera ett inskannat dokument. Det underlättar och 
effektiviserar arbetet. Det gör det möjligt att söka i dokumentets textinnehåll och återanvända 
informationen i framtiden. Om hårdvaran (skrivaren/skannern) möjliggör textidentifiering 
direkt vid inskanning är det att föredra. Om hårdvaran saknar den funktionen är ett alternativ 
att till exempel använda programmet Adobe Acrobat Professional, som kan textidentifiera en 
eller flera filer. Alternativen finns tillgängliga att brukas av nämndens verksamheter om så 
önskas. Dock har ärendehanteringssystemet Castor så mycket metadata och sökparametrar vid 
registreringen av handlingar att OCR funktionen inte fyller någon avgörande funktion för 
handlingarnas spårbarhet. 
 
Metadata som används i Castor är bl.a.: 

1. Castor har totalt 3 stycken unika beteckningar, varav en synlig som kallas för post-
ID 

2. Datum och tid för skanning, samt datum och tid på när handlingen registrerades i 
systemet 

3. Vem som registrerat handlingen samt vem som är mottagare i systemet 
4. Vem som har skickat handlingen, vid utskick av handlingar  
5. Ärendenummer 
6. Händelsetyp 
7. Dokumenttyp 
8. Skede – vilket skede handlingen är i  
9. Diarieplan 
10. Tidpunkt för när handlingen blivit fastställd 
11. Tidpunkt för expediering av handlingen 
12. Relaterande händelse 
13. Sekretess – om det finns sekretess på handlingen 
14. Gallringstidpunkt 

 

Upplösning och färgval  

Upplösningen anges i dpi (dots per inch/punkter per tum).   

Dpi avgör hur ”skarp” bilden blir och hur väl detaljer syns. Upplösningen ska normalt vara 
300 dpi. Högre upplösning kan behövas i vissa fall, till exempel om man skannar fotografier. 
Handlingar som av olika skäl är mindre tydliga eller där man behöver kunna förstora bilden 
ska också ges en högre upplösning. Handlingar ska alltid skannas i färg.  
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Kvalitetsäkra resultatet  

Det är nödvändigt att kvalitetssäkra resultatet efter skanning. Det är upp till varje handläggare 
som står som ägare på ett ärende att kontrollera handlingarnas kvalitet. Handläggarna bör 
säkerställa att följande punkter är uppfyllda: 

• All information ska ha skannats – ingen information får gå förlorad. Finns det till 
exempel information på baksidan av dokumentet ska även baksidan skannas. 
Resultatet ska stämma överens med originalet. 

• Skannern ska vara inställd så att texten blir rak och läsbar. 
• Filens upplösning ska inte förändrats märkbart för ögat. 
• De tekniska förutsättningarna enligt ovan ska vara uppfyllda. 

Verksamheterna bör inför övergången till ett digitalt närarkiv även skapa en fungerande rutin 
för att kvalitetssäkra skanningsresultatet.  
 
 
 
Analys   
 
Målet med detta dokument är att skapa en likvärdig arbetsstruktur för inkomna och upprättade 
handlingar till verksamheterna i bygg- och miljönämnden, att bli kostnads- och tidseffektiva, 
samt att bevara handlingarnas originalkvalitet vid arkivering.  
 
Sedan 2018 använder bygg- och miljönämnden i sin helhet ärendehanteringssystemet Castor, 
ägd av Prosonagruppen AB. Trots detta kan det påpekas att bygg- och miljönämnden inte har 
ett likvärdigt arbetssätt avseende bevarandet av inkomna handlingar.   
  
Idag finns det två vägar in för handlingar att inkomma till bygg- och miljönämnden. Den ena 
är via nämndens gemensamma maillåda och den andra är via posten som dagligen levereras 
till nämndens postlåda.   
  
När digitala handlingar inkommer till bygglovsavdelningen registreras de och får en digital 
stämpel i ärendehanteringssystemet. När pappershandlingar inkommer med posten stämplas 
de manuellt, för att sedan skannas in, registreras och få en digital stämpel i 
ärendehanteringssystemet. Bygglov har sedan 31 december 2019 bevarat sina handlingar i det 
digitala närarkivet Castor. Dock är förnärvarande alla ärenden som förvaras 
i närarkivet Castor enbart kopior. Originalakterna är istället de pappersakter som förvaras i 
verksamheternas fysiska arkiv. Utöver detta bör det nämnas att bygglovsavdelningen arbetar 
genom ett avtal som upphandlades så tidigt som år 1964. I praktiken innebär detta att 
bygglovsavdelningen än idag skriver ut sina digitala handlingar på papper och skickar iväg 
dessa till en firma, som åter skannar in handlingarna med rätt metadata. Därefter skickar 
firman tillbaka dessa handlingar i digital form till bygglovsavdelningen. Det är ett merarbete, 
samt en merkostnad om ca 2-3 tkr per akt. Dessa akter bevaras i sin tur i ett digitalt 
mellanarkiv (Tekis AGS). Förutom merkostnaden blir det en förvanskning av utskrifterna som 
åter ska digitaliseras. Upplösningen påverkas till det sämre i en sådan process. De fysiska 
originalhandlingarna skickas också tillbaka av samma firma och bevaras i kommunens 
mellanarkiv. Således kommer beslut om ersättningsskanning att tillämpas retroaktivt till och 
med den 31 december 2019.   
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När digitala handlingar inkommer till miljö- och livsmedelsavdelningen registreras de och får 
en digital stämpel i ärendehanteringssystemet. När pappershandlingar inkommer med posten 
stämplas de manuellt, för att sedan skannas in, registreras och få en digital stämpel i 
ärendehanteringssystemet. Miljö- och livsmedelsavdelningen bevarar alla sina akter i de 
fysiska arkiven: närarkivet, mellanarkivet och slutarkivet.  Detta innebär således att digitalt 
stämplade handlingar skrivs ut för att sammanställas i en analog akt. Idag har miljö- och 
livsmedelsavdelningen upp till fem år gamla akter i närarkivet. Alla äldre akter bevaras i 
mellan- och slutarkivet. Utskriften av de digitala handlingarna påverkar i sin tur handlingarnas 
upplösning och kvalitet till det sämre. Samtidigt kan det konstateras att det merarbete som 
görs av verksamheterna idag, avseende bevarandet av handlingar, innebär merkostnader för 
nämnden och kommunen i sin helhet.  
  
I samtid med detta dokument om ersättningsskanning har även en ny processbaserad 
dokumenthanteringsplan tagits fram. Dokumentet redogör för hur handlingar ska hanteras av 
respektive verksamhet. Dokumentet redogör även möjligheterna för nämnden att övergå till 
ett digitalt bevarande av de inkomna och utgående handlingarna. Dvs att alla ärenden och 
handlingar som registrerats i det digitala närarkivet Castor också ska anses 
vara originalhandlingar, från och med ett bestämt övergångsdatum (15 april 2021).     
  
Runt om i landet finns det redan en del myndigheter som använder Castor som ett 
digitalt närarkiv. Eftersom Castor idag används som ett ärendehanteringssystem för bygg- och 
miljönämnden, skulle en sådan övergång ske naturligt. Castor säkerställer bevarandet av 
digitala handlingar på olika sätt. Bland annat genomför Prosona Gruppen AB tre backuper 
dagligen för att kunna säkerställa att data inte går förlorad. Dessa data finns lagrade på två 
geografiska platser i landet. Skulle en serverhall fallera så flyttas innehållet automatiskt över 
till den andra inom loppet av en minut. Dessa backuper sparas i hela sex månader. Således 
kan alltså handlingar återskapas inom den angivna tidperioden, om de skulle gå förlorade hos 
handläggarna. Den enda osäkerheten med nämndens lagringsmedium är att man inte riktigt 
vet hur säkerheten mot EMP (Elektromagnetisk puls), kärnvapenattack, alternativt annat 
attackmedel är för nuvarande. Dock finns likvärdig osäkerhet vid ett fysiskt bevarande. Se 
förvaltningsplanen för med detaljerad hantering. 
  
Som informationen angivit är det dokumenthanteringsplanen som avgör när handlingar ska 
gallras. Vid en övergång till ett digitalt närarkiv kan gallringen av (gallringsbara) inkomna 
pappershandlingar ske inom rimlig tid från ankomstdatum. I och med att back-uper sparas i 
Castors egna serverhallar i sex månader, så är det också rimligast att inkomna 
pappershandlingar bevaras under lika lång tid. Detta för att kvalitetssäkra, men också 
garantera möjligheterna för ett återskapande av handlingar digitalt. I och med den mänskliga- 
och tekniska faktorn kan handlingar behöva skannas om. Det finns alltid en risk för att 
handlingar inte digitaliserats korrekt vid första inskanningstillfället.   
  
Bygg- och miljönämnden, liksom alla organisationer och myndigheter, är i behov av en sådan 
digitalisering som kostnads- och tidseffektiviserar nämndprocesserna.   
Ersättningsskanningen är ett steg närmre för nämnden att kunna uppnå nämndens senast 
ställda mål, om en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Vidare skulle det främja en god och 
skyndsam service mot invånare och verksamhetsutövare.   
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Yttrande gällande Bygg- och miljönämndens
förstudie om ersättningsskanning och digitalt
bevarande av allmänna handlingar

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden avser att under 2021 införa sk ersättningsskanning och
digitalt bevarande av även inkomna och upprättade pappershandlingar. Enligt
Riktlinjer för hantering av arkiv i Upplands-Bro kommun kan överföring till annat
medium betraktas som gallring om det medför konsekvenser som informationsförlust,
förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa
handlingar autenticitet. Nämnder, styrelser och bolag samråda med arkivmyndigheten
innan den fattar beslut om gallring.

Nämnden hanterar redan i dagsläget en stor mängd digitala handlingar. Att införa
ersättningsskanning och därtill digitalt bevarande ligger i linje inte bara med nämndens
utveckling utan även med kommunens utveckling (se bl a Digitaliseringsstrategi 2035).
Åtgärderna väntas effektivisera administrationen och handläggningen av ärenden, ge
ökad tillgång till information och höja servicenivån.

Kedjan mellan handlingens upprättande eller ankomst och leverans till
arkivmyndigheten bör utformas, anpassas och dokumenteras så att återsökning,
gallring och handlingarnas bevarande optimeras. Bland annat ska de allmänna
handlingarna särskiljas från andra handlingar, detta också i den digitala miljön.
Diarieföringens betydelse ökar, liksom behovet av metadata. Handlingarna ska
framställas i de format som anges i Särskild föreskrift för arkivvård enligt 16 §
arkivlagen. Detta för att underlätta för nämnden då handlingar ska levereras till
arkivmyndigheten. Med de tänkta åtgärderna ser arkivmyndigheten också ett behov
av grundlig och noggrann systemförvaltning som inkluderar aspekter av arkivvård.
Detta för att garantera de allmänna handlingarnas bevarande över tid. Åtgärder för att
förebygga skada, manipulation och obehörig åtkomst ska vidtas.

Nämnden bör också kontinuerligt följa utvecklingen inom kommunen, förändringar
inom juridiken och den egna organisationen för att kunna urskilja handlingstyper som
inte kan genomgå ersättningsskanning utan bör fortsätta att bevaras i analog form.
Nämnden bör vidare undersöka möjligheterna att skapa rättssäkra digitala signaturer
för att nå ytterligare digitalisering.
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Behovet av rutiner och styrdokument ökar. Detta för att i slutändan garantera 
handlingarnas bevarande, autenticitet och integritet. Nämnden bör bl a fördjupa 
systemdokumentationen, upprätta strategi för bevarande och ta fram rutiner interna 
rutiner. Nämnden ska kontinuerligt arbeta mot målet att handlingar kan digitaliseras 
utan att riskera betydande gallring, det kan t ex inkludera möjligheterna att digitalisera 
ovanliga format, förbättrad teknik eller utforma dokumentmallar i pappersform som 
lämpar sig väl för skanning.    

 

Inledning  

Nämnder, styrelser och bolag inom Upplands-Bro kommun har rätten att själva besluta 
om bevarande och gallring av allmänna handlingar. Dock ska verksamheterna samråda 
med arkivmyndigheten innan beslut, framförallt om verksamheten avser att gallra viss 
information. Samrådsskyldigheten regleras i Riktlinjer för hantering av arkiv i 
Upplands-Bro kommun (KS 18/0035).   

Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar, likaså att om överföring på annat 
medium orsakar förlust av information, förlust av sammanställnings-, och 
sökmöjligheter samt förlust av möjligheten att fastställa en handlings autenticitet. 
Grundregeln är att handlingar ska bevaras i den form de upprättats eller inkommit. 
Därför betraktas också överföring av information från en ursprunglig medietyp till en 
annan, i vissa fall, som gallring. Ett exempel på överföring är digitalisering av 
pappershandlingar.  

Bygg- och miljönämnden inkom 2021-02-24 till arkivmyndigheten med ett förstudie 
gällande ersättningsskanning. Denna skrivelse utgör arkivmyndighetens yttrande på 
den inkomna remissen.    

Syfte och konsekvenser  

Enligt Upplands-Bro kommuns digitaliseringsstrategi fram till år 2035 ska kommunens 
verksamheter nå en högre digital mognad med bl a ökad automatisering och ökad 
användning av system. Bygg- och miljönämnden hanterar redan i dagsläget en stor 
mängd digital information genom att allmänna handlingar skannas in och diarieförs i 
ärendehanteringssystemet Castor. Handläggningen sköts mestadels i systemet. Det nu 
tänkta förslaget med att införa ersättningsskanning är ett naturligt steg i nämndens 
digitala utveckling. Då Castor är väl etablerat och tillgängligheten till systemet god 
stödjer en ökad digitalisering handläggningsprocessen och kontorets tillgång till sina 
allmänna handlingar. Förslaget kan också effektivisera administrationen då beroendet 
av att hantera och bevara pappershandlingar på sikt kan minimeras.  

Juridik 

Enligt arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av dessa allmänna handlingar. 
Myndigheten ska se till att dessa handlingar bevaras, vårdas och hålls ordnade på ett 
sätt som tillgodoser rättsskipningens, förvaltningens och forskningens behov samt 
allmänhetens rätt att ta del av handlingar. Arkivvården syftar till att upprätthålla 
ordning och bevarande. Ansvaret faller på den aktuella myndigheten tills dess att 
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handlingarna genom överenskommelse levererats till arkivmyndigheten. Förvaltning 
av digital information skiljer sig från bevarandet av pappershandlingar. En arkivlokal 
ersätts av systemlösningar och handlingar bildar information och datamängder. 
Samtidigt ska samma lagmässiga krav kunna upprätthållas. Arkivvården bör således 
implementeras i systemförvaltningen så att aspekter av bevarande (även över lång 
tid), beständighet, integritet (skydd mot skada, förstörelse och obehörig åtkomst) och 
tillgänglighet kan bevakas. Arkivmyndigheten ser att vikten av kontinuerlig och 
grundlig systemförvaltning ökar där ovan nämnda aspekter tas i beaktande. Bevarande 
ska kunna garanteras inte bara i Castor utan även i den tänkta mellanlagringen (digitala 
mellanarkivet).   

I en allt mer digitaliserad förvaltning försvagas begreppet handling och originalinnehåll 
får större betydelse. Arkivmyndigheten kan se ett större behov av loggning av 
händelser i den digitala miljön som påverkat framförallt originalinnehållet. Detta för 
att kunna fastställa vilken informationsmängd som utgör originalinnehållet samt 
kunna spåra ändringar, skada, förstörelse och obehörig åtkomst. I och med en ökad 
tillgång till original ökar också behovet av loggning av händelser och åtgärder samt 
kunskap inom förvaltningen för systemets funktion som förvaringsplats för original.  

De i förstudien presenterade handlingstyper som inte kan genomgå 
ersättningsskanning, och även i fortsättningen bevaras i pappersform, utgör en 
utgångspunkt för nämnden så att den kan bevaka både sina och enskildas 
rättsintressen. Nämnden bör skapa rutiner för att säkerställa att dessa handlingstyper 
kan identifieras och bevaras i sin ursprungliga form. Nämnden bör också fortlöpande 
analysera behovet av att undanta andra handlingstyper från ersättningsskanning i takt 
med att t ex nya handlingstyper hanteras eller de juridiska förutsättningarna ändras. 
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot det som i förstudien benämns som 
”Handlingar som behövs för bevisvärde, för att styrka ett legalt förhållande eller för att 
styrka rättigheter och skyldigheter” (jfr det juridiska begreppet urkund).  

Nämnden bör undersöka sitt behov av att kunna signera handlingar digitalt så att 
juridiskt giltiga handlingar kan upprättas. Genom införande av digital signatur (som 
juridiskt kan likställas med egenhändig namnteckning) kan nämnden nå en ökad 
digitalisering och mer effektiv förvaltning samtidigt som rättssäkerheten bibehålls.   

Förhållande till andra styrdokument 

Dokumenthanteringsplanen utgör myndighetens främsta styrdokumentet för 
hanteringen av de allmänna handlingarna. Styrdokumentet ska hållas uppdaterad och 
stödja myndighetens arbete och det digitala bevarandet.  

Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen (KS 19/0488) anger att 
myndigheternas och de enskilda verksamheternas arkiv ska kunna avgränsas. 
Arbetsmaterial ska kunna särskiljas från de allmänna handlingarna och de allmänna 
handlingarna ska hållas ordnade på ett sådant sätt att de kan återsökas. Det är av vikt 
att ordningen bibehålls även vid överföring till det digitala mellanarkivet.  

I föreskriften finns också krav på format enligt nedanstående.   
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Kontorsdokument SS-ISO/IEC 8859-1:2004 8-bits kodade teckenmängder, 
del 1 Latinska alfabetet eller SS-ISO 19005-1:2005 PDF/A-
1 

E-post Som databas eller register (se ovan) eller strukturerade 
dokument, XML (se ovan) eller kontorsdokument (se 
ovan)   

Elektroniskt 
underskrivna 
handlingar 

IETF RFC 2315, PKCS #7 (Cryptograpic Message Syntax 
Version 1.5) eller XML-signatures för strukturerade 
dokument i XML 

Digitala bilder  SS-ISO 10918 JPEG eller ISO 12639:2004 TIFF eller 
ISO/IEC 15948:2004 PNG 

Skannade bilder  Som digitala bilder (se ovan) eller SS-ISO 19005-1:2005 
PDF/A-1 

Digitala kartor och 
ritningar 

SS-ISO 19136:2007 GML eller ISO 24517-1:2008 PDF/E-1 

Tabell 1. Utdrag från Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen (KS 19/0488).      

Formaten ovan stödjer långtidsbevarande. Arkivmyndigheten rekommenderar Bygg- 
och miljönämnden att i första hand använda dessa format för att undvika framtida 
kostsamma behov av konvertering, t ex i samband med leverans till arkivmyndigheten.    

Upplands-Bro kommun befinner sig i en stark digital utveckling. Därför 
rekommenderas Bygg- och miljönämnden att följa utvecklingen inom kommunens 
centrala funktioner då nya eller förändrade föreskrifter gällande digital 
informationshantering kommer att arbetas fram och beslutas.   

Interna rutiner   

Nya förutsättningar skapar behov av att se över arbetssätt. Nämnden bör se över om 
rutiner behöver upprättas. Det kan avse t ex rutiner för skanning, ansvarsfördelning, 
kontroll, konvertering, överföring till det digitala mellanarkivet eller rutiner för 
säkerhet.  

Teknik  

Vid konvertering av analoga handlingar till digitala format ställs krav på den digitala 
handlingens kvalitet. Utifrån förstudien har Bygg- och miljönämnden tagit hänsyn till 
grundläggande tekniska förutsättningar som krävs för att digitalisera 
pappershandlingar. Utöver dessa krav bör nämnden i det fortsatta arbetet bl a klargöra 
hur andra analoga format än pappershandlingar i A4-format kan digitaliseras och 
bevaras. Det bör finnas en beredskap för att hantera t ex större ritningar, modeller och 
föremål som är att betrakta som allmänna handlingar. I så stor utsträckning som 
möjligt bör nämnden också använda sig av dokumentmallar som lämpar sig för 
digitalisering, då främst med tanke på format, färger, gråskalor och kontraster. Det blir 



38  ALL.2021.128 Ersättningsskanning - BMN 21/0004-1  ALL.2021.128 Ersättningsskanning : Yttrande ersattningsskanning

 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-02-25 
 

KS 21/0162 

 
 

i det här sammanhanget viktigt att vid skanning bedöma handlingarnas digitala kvalitet 
och om den digitala versionen, utifrån ovan nämnda aspekter, kan tjäna som en fullgod 
bild av det analoga originalet. I det här sammanhanget bör man ta fasta även på 
informationsförlust som inte enbart är i textform (handlingens kvalitéer i sig eller som 
urkund). Rutiner för detta bör tas fram. Bedömningen ska också ta fasta på om 
digitaliseringen medför förändringar i sökbarhet eller möjligheter till sammanställning 
av information.    

Metadata 

Bevarande av digital information ställer större krav på att metadata påförs. Detta för 

att optimera ordningen och därmed också sökbarheten. Arkivmyndigheten bedömer 

att de typer av metadata som sedan tidigare registreras i samband med diarieföring i 

Castor är fullt tillräcklig. Bygg- och miljönämnden bör fortsätta att tillämpa en 

noggrann diarieföring. Därtill bör det registreras data som sammanhänger med 

överföringen till digitalt format, lämpliga data på handlingsnivå framgår av 

nedanstående lista. Överföring till mellanlagring får inte medföra förlust av metadata.    

 Unik beteckning (gärna automatiserad)  

 Datum/tid för skanning 

 Vem som skannat 

 Vilken hårdvara användes 

 Vilken mjukvara användes  

 Ev redigeringar  

 Gallringstidpunkt för analog handling och/eller digital handling  

Gallring  

Förslaget till ersättningsskanning med digitalt bevarande föreslår en gallringsfrist på 
sex månader för analoga handlingar som digitaliserats. Arkivmyndighetens bedömning 
är att detta är en tillräcklig tidsfrist, men att en utvärdering och förnyad bedömning 
bör göras efter förslagsvis ett år. De analoga handlingarna ska fram till gallring hållas 
ordnade på ett sådant sätt att effektiv återsökning möjliggörs samtidigt som det lätt 
ska kunna fastställas vilka handlingar som är äldre än sex månader för att underlätta 
gallring.  

Nämndens dokumenthanteringsplan fastställer om, och i så fall när, allmänna 
handlingar kan gallras. Dokumenthanteringsplanen ska styra den egentliga gallringen 
av både information i digitalt och analogt format. Det är en fördel om gallringen i 
Castor kan automatiseras i så stor utsträckning som möjligt. Gallring bör vara 
genomförd innan överföring till mellanlagring.   

Bevarande  

Nämnden rekommenderas att ta fram en strategi för bevarande (RA-FS 2009:1 
Elektroniska handlingar, upptagningar för automatiserad behandling kan utgöra 
underlag).   
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ALL.2021.125 - Remiss, detaljplan för Del av 
Tång 2:5 m.fl., nr 1906 

Förslag till beslut 

Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

daterad den 11 mars 2021 till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 3 februari 2021 § 1, sänds 

förslag till detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., nr 1906, ut för samråd enligt 

regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 

efter den 1 januari 2015. 

Bygg- och miljönämnden har den 17 februari 2021 fått samrådshandlingarna 

för yttrande. Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen  

har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Avdelningarna anser att detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., nr 

1906 kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet 

beaktas. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 17

februari 2021

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2021

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 3 februari 2021 § 1, sänds 

förslag till detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., nr 1906, ut för samråd enligt 

regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 

efter den 1 januari 2015. 
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Planområdet utgörs av Del av Tång 2:5 m.fl och i dagsläget är planområdet 

planlagt för golfbaneändamål och består av golfbanor, skog, grönytor samt 

dammar. Det förekommer fladdermöss och salamandrar inom planområdet som 

är skyddade av artskyddsförordningen. Området ligger delvis inom en grönkil. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och 

tillhörande verksamheter) inom planområdet och därmed utöka befintligt 

verksamhetsområde i Brunna. Syftet är också att säkra livsmiljöer för 

fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander inom 

planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Bygg- och miljönämnden har den 17 februari 2021 fått samrådshandlingarna 

för yttrande. Samrådstiden är från och med onsdag den 17 februari 2021 till 

och med onsdag den 17 mars 2021. Bygg- och miljönämnden har ansökt om 

förlängd svarstid och planavdelningen har beviljat förlängd svarstid t o m den 1 

april 2021. 

Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Avdelningarna anser att detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., nr 

1906 kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet 

beaktas. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

På plankartan finns det två olika höjdbestämmelser på byggnader. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att det finns två olika bestämmelser för 

samma sak. Detta behöver ses över för att säkerställas och kontrolleras. 

Det är svårt för lovhandläggare att kontrollera f1-bestämmelsen och vilken del 

av byggnad som får vara 50 %. Den bestämmelsen som finns på plankartan 

öppnar för att den högre delen kan hamna närmre E18 än vad som anges i 

illustrationerna och därmed synas mer.  

Kan bestämmelsen om bygglovsplikt för fasadbelysning och belysningsstolpar 

preciseras så att det framgår vem som ska utföra utredningen? 

För att säkerställa att idéerna om utformning och gestaltning följer med i det 

som byggs kan det vara lämpligare att tydligare beskriva det som bestämmelser 

direkt i plankartan. Om bestämmelser finns beskrivet där blir det ett mer 

stringent krav på utformningen, men det medför också att detaljplanen blir 

mindre flexibelt.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter ur miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv.  

Buller och vibrationer  

Bullerutredningen, sidan 8; ”Utöver trafikflöden beräknas det på 

uppställningsytan för lastbilar kunna stå 15 lastbilar samtidigt (oavsett tid på 

dygnet) varav hälften på tomgång med kylaggregat påslagna. Resterande 

lastbilar på området förväntas kunna anslutas till elnätet.”  

Det framgår inte hur länge lastbilarna tillåts stå på tomgång. Kylaggregat kan 

ge upphov både till lågfrekvent buller samt utsläpp. Tomgångskörning bör inte 

vara en primär lösning.  

Det framgår inte tydligt hur trafiken till området kommer att ledas. Går den via 

Effektvägen finns det risk att de bostäder som eventuellt kommer att byggas i 

det nya bostadsområdet i Viby 19:3 påverkas av det ökade trafikflödet. Även 

om det är två separata planprocesser och de ännu inte är genomförda går det 

inte att komma ifrån att människor kan komma att påverkas av det ökade flödet 

av tung trafik i framtiden. Det framgår inte heller hur bostäderna öster om 

Granhammarsvägen (instrumentvägarna) påverkas av den ökade trafiken med 

anledning av etableringen. Antalet tunga fordon beräknas öka mellan 600–1600 

st per dag beroende på veckodag enbart till denna nyetablering 

(planbeskrivning sidan 51).  

Dagvatten 

Vattenverksamhet behöver anmälas/ansökas till kommunen/länsstyrelsen. 

Anläggning av dagvattendammar anmälas till kommunen. Efter exploatering 

och färdigställande kommer flödena och volymer som ska till sekundära 

skyfallsleder kunna öka betydligt vilket kan förvärra nedströmsliggande 

områden. Påverkan på nedströmsområde och den lågpunkt som finns söder om 

planområdet bör utredas vidare för att säkerställa att planen inte försämras för 

nedströms bebyggelse. Miljö- och livsmedelsavdelningen anser att en sådan 

utredning behövs. Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar redovisning av 

områden utanför detaljplanområdet som kan påverka eller påverkas av 

planområdet. Tex ska dagvatten kunde ledas till torrdammen och Örnäs 

dagvattendammen. Samt befintliga dagvattenrörs kapacitet om flera områdens 

dagvatten kopplas på befintliga rör i området. 

Det är önskvärt att det finns tillräckligt med yta inom detaljplanen för att ta 

hand om dagvattnet. Viktigt att yta inte tas bort för hantering av dagvatten.  

I nuläget finns ingen information om grundvattennivån inom planområdet och 

därför är det oklart om infiltration från magasin kommer vara möjlig. 

Grundvatten i området behöver utredas om man ska kunna veta om infiltration 

från magasin kommer vara möjlig. 
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 Göra geoteknisk markundersökning i området för att utreda närmare 

hur genomsläppligheten är i området. För att kunna ha bra 

dagvattenanläggningar.  

 Se till att dagvattenanläggningar som anläggs klarar behovet i området 

så att man ska kunna uppnå MKN samt att de inte ska bli sämre.  

Föroreningar  

Sulfidförande bergarter och jordmassor; 

Bergarter är uppbyggda av olika mineraler som kan innehålla spårelement av 

metaller och sulfidförande mineral med giftiga tungmetaller. Dessa bergarter är 

vanligtvis stabila så länge de befinner sig i syrefattiga miljöer och inte utsätts 

för andra oxiderande ämnen. Vid sprängning av sulfidförande berg uppstår fler 

exponerade ytor vilket leder till att en större yta som utsätts för kemisk vittring 

och nedbrytning om den utsätts för syre, nederbörd eller grundvatten. 

Reaktionen kan även frigöra vätejoner som bidrar till sänkt pH och surt vatten. 

Även andra grundämnen, tex arsenik kan frigöras till närliggande mark, 

vattendrag och grundvatten. Sekundärt kan processen bidra till ökad vittring 

hos andra mineral.  

Enligt planprogrammet, sidan 38 anges det ”att prover ska komma att tas i 

samband med den geotekniska undersökningen inför granskningsskedet”. 

Enligt ”PM Geoteknik” anges det att ”inga undersökningar har gjorts av 

bergmassan utan enbart baserad på analys av befintligt material”. Hur 

säkerställs det att detta befintliga material är representativt för det område som 

ska exploateras? Det framgår inte hur eventuella problem med sulfidförande 

bergarter ska komma att tas omhand om det upptäcks att det finns ett större 

område inom planen.  

Dessa problem har ökat enormt inom många lokaler i Stockholms län under 

senare år och flera detaljplaner har avbrutits eller minskats ner på grund av 

sulfidhaltigt berg som medfört allt för stora kostnader, tex Rosenhill i Fullersta, 

2019. Miljö- och livsmedelsavdelningen anser därför att det ska finnas en 

upprättad plan för att ta hand om sulfidförande berg och jordmassor innan 

projektet påbörjas. 

Förorenade massor 

Det har under tidigare år uppförts en vall inom fastigheten Tång 2:5. Det har 

tillkommit massor i flera omgångar till denna vall, det bör säkerställas att dessa 

massor inte innehåller några föroreningar. 

 

Naturvärden  

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, bedöms naturvärdena 

sammantaget inom området som höga och att ett genomförande av detaljplanen 

riskerar att medföra stor negativ påverkan på skyddade arter och höga 

naturvärden om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Miljö- och 
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livsmedelsavdelningen bedömer därför att de föreslagna åtgärderna för att 

motverka negativa konsekvenser bör genomföras. Alternativt bör en annan 

lokalisering utredas vidare. 

Vid anläggandet av den skyddande ridå av växtlighet som planeras som skydd 

mot ljusspill från fordon, bör man även se till årstidsväxlingar, vilket kan 

förändra förhållandet på platsen och leda till att skyddet riskerar att utebli delar 

av året.   

Enligt slutsatserna i Lokaliseringsutredningen uppges att landskapsbild, 

kulturhistoriska värden och fornminnen kommer att påverkas. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att det även finns risk för att växt- och djurliv 

kommer att påverkas negativt vilket också bör hanteras. 

Exploatering av jordbruksmark  

Cirka 4 hektar av planområdet består av jordbruksmark klass 5 och 4. De 

högsta klasserna av jordbruksmark i denna del av landet. Jordbruksmarken 

ligger i anslutning till annan jordbruksmark av klass 5. 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen, sid 72, har ett PM tagits fram för att 

utreda om marken inom planområdet kan klassas som brukningsbar. Enligt 

PM:et kan marken inte anses vara brukningsbar eftersom marken inte varit i 

produktion under en längre tid samt eftersom den har planlagts för annat 

ändamål och omges av bland annat en golfanläggning. Enligt PM:et bedöms 

marken därför som icke brukningsvärd jordbruksmark. Att marken ska vara 

brukningsvärd är ett kriterium för att lokaliseringsprövning behöver göras 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 

Med tanke på ett ökat behov av brukningsbar jord i Sverige bedömer miljö- 

och livsmedelsavdelningen att, även om marken inte rättsligt anses vara 

brukningsvärd, har den ett högt värde utifrån brukningsbar jord. Även om 

marken inte skulle lämpa sig för storskaligt jordbruk skulle den kunna vara 

lämpad för småskaligt jordbruk. 

I planbeskrivningen, sid 33, framgår dock att efter planläggningen för golfbana 

har jordbruksmarken bearbetats med bland annat fyllnadsmassor, vilket 

försvårar en eventuell återskapande process eller brukning av marken. 

Risker 

Det anges under punkt 5.2.2.2 i lokaliseringsutredningen att ”tillkommande 

trafik bedöms inte skapa allmänna kapacitetsproblem i trafiknätet”. 

Hanteringen med långa köbildningar har reducerats genom att 

Granhammarsvägen byggts om och cirkulationsplatser införts.  

Dock har inte problemet med ökad köbildning och tillhörande risker vid 

Mätarvägen utretts fullt ut. 
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Punkt 2.2.5 i trafikutredningen ”Utredning – Utformningsalternativ 

Mätarvägen-Granhammarsvägen, Norconsult (2019), påvisar att det kommer 

att krävas ytterligare åtgärder för att minimera riskerna med trafiken. Förslag 

som ges är förlängning av Mätarvägen till Kockbackavägen, vilket kommer att 

resultera i en ökning av trafik i andra änden av nya planen för Viby 19:3, där 

det enligt planen inte finns några avgränsningar mellan tänkta hus och vägen 

som stoppar upp buller och luftföroreningar (avgaser). Det andra förslaget som 

ges är en ny avfartsramp mellan Brunna och E18. Lejondals naturreservat är 

utpekat som rekreationsområde i ÖP 2010. Kommunen behöver säkerställa att 

Lejondals naturreservat inte påverkas negativt av åtgärden. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Jonny Hellman Ylva Malm 

Miljö- och livsmedelschef  Bygglovschef 

 

Linda Edgren  

Tf. Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Bilagor 

 Remisshandlingarna finns här: https://www.upplands-bro.se/dptang2-5 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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MIL.2020.976, Kompletterande Yttrande 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande 

överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
kompletterande synpunkter gällande Sand- och Grus AB 
Jehanders ansökan om utökad täktverksamhet m.m. daterat den 
9 mars 2021 till Mark- och miljödomstolen.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning 

Under föregående nämndsammanträde den 25 februari 2021 beslutades i punkt 

3 att Erik Karlssons (V) tilläggsyrkande skulle behandlas vid ett kommande 

nämndsammanträde. Miljö- och livsmedelsavdelningen har med anledning av 

beslutet och på uppdrag från nämnden tagit fram ett förslag till yttrande med 

utgångspunkt i Erik Karlssons tilläggsyrkande. Yttrandet föreslås skickas till 

Mark- och miljödomstolen som kompletterande synpunkter till redan inlämnat 

yttrande daterat den 19 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

 Erik Karlssons (V) tilläggsyrkande i protokollsutdrag daterat den 25

februari 2021

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till

kompletterande yttrande daterat den 9 mars 2021.

Ärendet 

Under föregående nämndsammanträde den 25 februari 2021 beslutades i punkt 

3 att Erik Karlssons (V) tilläggsyrkande skulle behandlas vid ett kommande 

nämndsammanträde. Miljö- och livsmedelsavdelningen har med anledning av 

beslutet och på uppdrag från nämnden tagit fram ett förslag till yttrande med 

utgångspunkt i Erik Karlssons tilläggsyrkande.  
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Lokalisering 

Under beredningen till nämndsammanträdet den 25 februari framkom 

önskemål om att undersöka om de 4 km som sökande uppgett som avstånd från 

täkten till Bro tätort är korrekt angett. Miljö- och livsmedelsavdelningen har 

gjort egna mätningar med hjälp av inskickat ritningsunderlag och kommit fram 

till att befintlig infart till täkten är belägen ganska precis 4 km ifrån Bro tätort 

men att själva täkten är belägen ca 3 km ifrån varav det nya 

verksamhetsområdet endast kommer att vara beläget ca 2 km ifrån Bro tätort. 

Den nya infart som Jehanders planerar skulle hamna på ett avstånd om ca 3 km 

ifrån Bro tätort.  

Kulturvärden 

Tilläggsyrkandet yrkar på ett tillägg om de fornlämningar som nyligen 

upptäckts i närheten av sökt verksamhet och att länsstyrelsens kommande 

beslut gällande arkeologisk utredning i området ska ingå i domstolens 

bedömning samt att kommunen ges möjlighet att yttra sig i detsamma. Miljö- 

och livsmedelsavdelningen har med utgångspunkt i tilläggsyrkandet tagit fram 

ett förslag på nytt stycke med kompletterande synpunkter rörande kulturvärden.  

 

Buller, damm och transporter 

Tilläggsyrkandet yrkar på två nya stycken gällande buller. Det första stycket 

gäller en hänvisning till Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar 

från väg. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att första stycket inte är 

aktuellt då närmaste skolgård finns belägen söder om E18. Trafiken från E18 

kan antas verka mer störande än den ökning av trafik som skulle komma av en 

ökad trafik från sökt verksamhet. Andra stycket refererar till Boverkets 

konsekvensutredning BFS 2020:2, Boverkets allmänna råd om 

omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet 

med likartad ljudkaraktär, hur buller kan påverka barns uppfattning av tal. 

Miljö- och livmedelsavdelningen har tagit fram ett förslag till nytt stycke med 

kompletterande synpunkter gällande buller, damm och transporter och med 

hänvisning till konsekvenser för barn beskrivna i konsekvensutredning BFS 

2020:2. 

 

Avrinning 

I tilläggsyrkandet ifrågasätts om det är positivt att länshållningsvatten släpps 

norr ut mot Sigtunafjärden. Miljö- och livsmedelsavdelningen har gjort en ny 

granskning av den hydrologiska utredningen och funnit att det finns skäl att 

ifrågasätta utsläppspunkten av länshållningsvatten. I utredningen görs bland 

annat antaganden om överdimensionerade diken. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen har efter den nya granskningen och utifrån 

tilläggsyrkandet formulerat ett nytt stycke med nya synpunkter och 

resonemang gällande lämpligheten i att släppa länshållningsvattnet norr ut mot 
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Sigtunafjärden. Avdelningen väljer att inte resonera kring lämpligare 

utsläppspunkter då dessa inte framstår som helt givna. Avdelningen föreslår 

Bygg- och miljönämnden att ifrågasätta utsläppspunkten för 

länshållningsvatten.  

 

Vattenpåverkan 

Tilläggsyrkandet tar upp krav på ansvar för verksamheten om att åtgärda 

eventuella försämringar av tillgång och kvalité på dricksvatten. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen har lagt till ett stycke om krav på ansvar och att 

verksamheten vidtar åtgärder om så skulle behövas. 

 

Säkra fastighetspriserna 

Tilläggsyrkandet tar upp krav på att bolaget ska vara skyldigt att ersätta 

fastighetsägare som tvingas sälja till underpris. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen har inte tagit med detta i sitt förslag till yttrande då det 

ligger utanför miljöbalkens område. 

 

Barnperspektiv 

De kompletterande synpunkterna värnar om barns rätt till en hälsosam och god 

miljö.    

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonny Hellman  

Miljö- och livsmedelschef Tove Engleson 

Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till kompleterande yttrande daterad 9 

mars 2021 

 

Beslut sänds till 

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

Mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Mål 8144-20 
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 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning                        Er beteckning  

  

Bygg- och miljönämnden 
2021-03-09 MIL.2020.976     M8144-20  

mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

 

 

 

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 
 

 

Kompletterande synpunkter till inlämnat yttrande 

daterat 19 februari 2021 gällande Sand och Grus AB 

Jehanders ansökan om utökad täktverksamhet m.m. 

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den dd månad 2020 

Bygg- och miljönämnden önskar komplettera redan inlämnat yttrande daterat 

den 19 februari 2021 enligt Bygg- och miljönämndens beslut § 23 daterat den 

25 februari 2021 med nedan angivna synpunkter. Nämnden är medveten om att 

tidsfristen för att lämna synpunkter passerat men bedömer att synpunkterna är 

av sådan karaktär att de bör beaktas i tillståndsprocessen varför bygg- och 

miljönämnden hoppas att mark- och miljödomstolen ska ta dessa nya 

synpunkter i beaktande.  

 

Bygg- och miljönämndens kompletterande synpunkter 

Lokalisering 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma mark- och miljödomstolen på att 

avståndet till Bro tätort i miljökonsekvensbeskrivningen är missvisande. I 

inskickat underlag står att täkten är belägen drygt 4 kilometer ifrån Bro i 

Upplands-Bro kommun. Detta gäller infarten till befintlig täkt som ganska 

precis är belägen 4 km ifrån. Själva täkten är belägen ca 3 km ifrån varav det 

nya verksamhetsområdet endast kommer att vara beläget ca 2 km ifrån Bro 

tätort. Den nya infart som Jehanders planerar skulle hamna på ett avstånd om 

ca 3 km ifrån Bro tätort.  

 

Kulturvärden 

Den arkeologiska utredning som gjorts tyder på att området för sökt 

verksamhet är rikt på fornlämningar som kan skriva om Håbo-Tibble och Bros 

historia från bronsålder och framåt. Det vore olyckligt om delar av den 

historien skulle raderas ut, i synnerhet före det att den har dokumenterats. 

Bygg- och miljönämnden utgår ifrån att den arkeologiska utredning som gjorts 

av Kraka kulturmiljö kompletteras till beslutsunderlaget innan mark- och 

miljödomstolen meddelar beslut i ärendet. Bygg- och miljönämnden önskar 

också möjlighet att yttra sig över de resultat som framkommit i etapp 2 av den 

arkeologiska utredningen. 
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Buller, damm och transporter 

Det nya verksamhetsområdet kommer att innebära fler och större öppna ytor 

med en mångdubbelt utökad verksamhet varför de som störs av buller redan 

idag kan förväntas uppleva en ökad olägenhet i framtiden om verksamheten 

blir av enligt ansökan. Med hänsyn till normala vindförhållanden kan Håbo-

Tibble, det vill säga de fastigheter som ligger norr och öster om 

verksamhetsområdet förväntas drabbas hårt av damm- och bullerproblematik. 

Bygg- och miljönämnden pekar särskilt på konsekvenser för barn, beskrivna i 

Boverkets Konsekvensutredning BFS 2020:2. 

Länshållningsvatten 

Bygg- och miljönämnden vill med utgångspunkt i ytterligare överväganden 

komplettera och justera slutsatserna i inlämnat yttrande gällande bortledandet 

av länshållningsvatten. Vattnet från täktverksamheten är under driftskedet tänkt 

att släppas norr ut mot Sigtunafjärden. I den hydrologiska utredningen framgår 

att Sigtunafjärden har måttlig ekologisk status med bland annat 

övergödningsproblematik. Recipienten är också klassad som ESKO-område. 

De markavvattningsföretag dit vattnet är tänkt att ledas går igenom framförallt 

jordbruksmark vilket också framgår i utredningen. Det finns därför en risk för 

att ett ökat flöde genom området kommer leda till en ökad urlakning av 

näringsämnen till fjärden och därmed bidra till ökad övergödningsproblematik. 

Redan i dag påtalas problematik kring översvämmad åkerareal som främst 

under vårflödena sätts under vatten. Detta medför ytterligare näringsgivor till 

de strandområden som redan idag påvisar problem med igenväxning. I den 

hydrologiska utredning som gjorts av Bergab står att läsa på sidan 46 att 

markavvattningsföretaget i norra avrinningsområdet ungefär vid 

beräkningspunkt 3 enligt figur 24, beräknats ha ett högvattenflöde på ca 700 l/s 

och att diket rekommenderas dimensioneras därefter vid täckdikning. Det 

beräknade värdet på 700 l/s skiljer sig stort från det medelhögvattenflöde på 

210 l/s som är det värde som Bergab kommit fram till för ungefär samma 

punkt. Bergab skriver att deras beräknade värde baserar sig på flödesmätningar 

gjorda av SMHI och att dessa bedöms som tillförlitliga. Bergabs slutsats är 

därför att diket är överdimensionerat och att diket också kan antas vara 

överdimensionerat i övriga delar där man inte hittat information. Bygg och 

miljönämnden ser att det finns en osäkerhet i det resonemanget och att det görs 

flera antaganden. Med hänvisning till att recipienten redan idag har 

övergödningsproblematik och att det ökade flödet skulle gå genom 

jordbruksmark med påtalade översvämningar ifrågasätter Bygg- och 

miljönämnden Bergabs slutsats och därmed lämpligheten i att leda 

länshållningsvatten till norra avrinningsområdet med slutrecipient i 

Sigtunafjärden. 

 

 

Vattenpåverkan 

Med anledning av att närliggande områden inte är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp finns en större sårbarhet för eventuell påverkan på tillgången 

till vatten och dess kvalité. Bygg- och miljönämnden yrkar därför att Jehanders 

garanterar att vattentillgång och kvalité inte försämras och att företaget åläggs 
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ett ansvar om att vidta åtgärder om så skulle behövas för de som drabbas av 

försämringar. 

 

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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  Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Ylva Malm 
Tf Bygglovschef 
Bygglovsavdelningen 
   
ylva.malm@upplands-bro.se 

2021-03-15     

Bygg- och miljönämnden 
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ALL.2021.192 Underlag till budget 2022-2024 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden tackar Samhällsbyggnadskontoret för underlag till 
Budget 2022–2024 och sänder det vidare till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.  

 

Sammanfattning 
Den 3 februari 2021 beslutade Kommunstyrelsen (KS §15 2021-02-03) om 
Anvisningar budget 2022–2024.  

För år 2020 visar Bygg- och miljönämnden ett negativt resultat på 4 380 tkr. 

Underskottet 2020 beror framförallt på mindre intäkter förhållande till budget 
inom Bygglovsavdelningen och ökade personalkostnader samt minskade 
tillsynsintäkter inom Miljöavdelningen. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att avdelningen i 
huvudsak uppfyller sina mål för året och att verksamheten har kunnat fortgå 
enligt plan. 

De prioriterade insatserna för att nå målen under åren 2022–2024 blir att: 

Fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna genom ett ökat samarbete med 
kontaktcenter. Förutom bättre service så frigör det tid för handläggaren att 
handlägga ärenden. Nämnden kommer jobba med att ytterligare förstärka 
samarbete inom Samhällsbyggnadskontoret för att minska genomloppstiden för 
bygglov. En ökad delaktighet i planarbetet kommer att ske för att säkerställa att 
detaljplanens syfte kommer med i byggskedet. Nämnden kommer effektivisera 
tillsynsarbetet inom Bygglovsverksamheten då utökade resurser kommer 
läggas på tillsynsprocessen. Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer 
optimal prioritering och effektivare resursutnyttjande. 

Utifrån behovsutredningen som gjorts under 2020 behöver en 
resursförstärkning med två inspektörer göras på miljösidan. Vidare behöver 
verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett 
stort antal enskilda avlopp. Under kommande år ska verksamheten komma 
ikapp med tillsynsskulden på livsmedelstillsynen. 
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Beslutsunderlag 
• Underlag till budget 2022 Bygg- och miljönämnden 

• Tjänsteskrivelse daterat 2021-03-15 

Ärendet 
Den 3 februari 2021 beslutade Kommunstyrelsen (KS §15 2021-02-03) om 
Anvisningar budget 2022–2024  

Anvisningarna är starten på budgetprocessen för åren 2022–2024. 
Anvisningarna består av flera delar. Den första delen är en beskrivning av 
samhällsekonomiska förutsättningar för planperioden. Den andra delen är 
anvisningar till både nämnder och bolag. Nämnder och bolag ska dels lämna en 
nulägesbeskrivning, dels en beskrivning inför planperioden. Nämnderna ska 
inte ta hänsyn till volymförändringar, då dessa hanteras separat. 

Utifrån anvisningarna sker en KSO-dialog tillsammans med PLG, med 
respektive ordförande angående budgetunderlag under mars 2021. 

I nämndernas budgetunderlag ska två områden analyseras och beskrivas, analys 
av nuläget samt budget 2022–2024 – fokus på det som ska göras beskrivas. 

Analys av nuläget  
För år 2020 visar Bygg - och miljönämnden ett negativt resultat på 4 380 tkr. 

Underskottet 2020 beror framförallt på mindre intäkter förhållande till budget 
inom Bygglovsavdelningen och ökade personalkostnader samt minskade 
tillsynsintäkter inom Miljöavdelningen. 

Utfallet 2020 visade ett kraftigt underskott och inför budgetarbetet för 2021 har 
en omfattande analys gjorts. Av analysen framkom att åtgärder behöver vidtas 
för att antingen minska på kostnaderna eller öka intäkterna. För år 2020 
budgeterades kostnad och intäkt för bygglovsverksamheten till 9 107 tkr 
respektive 8298 tkr innebärande en självfinansieringsgrad om ca 92 %. Den 
höga självfinansieringsgraden har varit en effekt av det fanns gynnsamma 
möjligheter att få en högre självfinansieringsgrad tack vare höga intäkter för 
bygglov i nya detaljplaner i industriområden. Kommunfullmäktige beslöt då 
om en budget med högre självfinansieringsgrad istället för att Bygg- och 
miljönämnden skulle gå med stort ekonomiskt överskott. Kring 2015 låg den 
budgeterade självfinansieringsgraden på mellan 40–60%. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att avdelningen i 
huvudsak uppfyller sina mål för året och att verksamheten har kunnat fortgå 
enligt plan. 
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Vad fungerande bra under året?  
Nämndens verksamhet har trots pandemin kunna bedriva tillsyn, dock inte i 
den omfattning som planerats under 2020. Pandemin har även inneburit nya 
rutiner för verksamheten i form av möten, restriktioner vid tillsynsbesök och 
arbete i stor utsträckning från hemmet vilket i stort har fungerat bra. Under året 
har trängseltillsyn utförts med anledning av Pandemin, cirka 250 timmar har 
lagts på den. Bygglovsavdelningen samt verksamheten inom 
livsmedelsinspektion och serveringstillstånd har haft ett högt NKI. 

Vad kan utvecklas och förstärkas?  
Under 2020 har ett arbete med att kartlägga processer påbörjats inom SBK. 
Detta arbete fortsätter och under 2021 ska processarbetet och översyn av 
rutiner genomföras i syfte att få ett effektivare arbetssätt. Det interna 
samarbetet vid remisshantering mellan avdelningar är en del av detta som kan 
utvecklas.  

Budget 2022–2024 - Fokus på det som ska göras 
De uppsatta nämndmålen är: 
 
• Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 

 
• Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar och 

attraktiv boende- och livsmiljö 
 

• Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 
samhällsbyggnadsprocesses 

 
De prioriterade insatserna för att nå målen blir att: 
 
Fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna genom ett ökat samarbete med 
kontaktcenter. Förutom bättre service så frigör det tid för handläggaren att 
handlägga ärenden. Nämnden kommer jobba med att ytterligare förstärka 
samarbete inom Samhällsbyggnadskontoret för att minska genomloppstiden för 
bygglov. En ökad delaktighet i planarbetet kommer att ske för att säkerställa att 
detaljplanens syfte kommer med i byggskedet. Nämnden kommer effektivisera 
tillsynsarbetet inom Bygglovsverksamheten då utökade resurser kommer 
läggas på tillsynsprocessen. Verksamheten kommer skapa förutsättningar för 
en mer optimal prioritering och effektivare resursutnyttjande. 
Utifrån behovsutredningen som gjorts under 2020 behöver en 
resursförstärkning med två inspektörer göras på miljösidan. Vidare behöver 
verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett 
stort antal enskilda avlopp. Under kommande år ska verksamheten komma 
ikapp med tillsynsskulden på livsmedelstillsynen. 

Barnperspektiv 
Genom att prioritera nämndens ekonomiska medel för kommande år ger vi 
barnen en bättre förutsättning att få en god bebyggd miljö att växa upp i. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Linda Edgren 

 

Tf Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Tf bitr Samhällsbyggadschef 

 

 
 
 

Jonny Helllman Ylva Malm 

Miljö- och Livsmedelschef Tf Bygglovschef 

Bilagor 
• Underlag till budget 2022 Bygg-och miljönämnden 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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1 Analys av nuläge 
Verksamhetens utfall 2020 
För år 2020 visar Bygg - och miljönämnden ett negativt resultat på 4 380 tkr. 
Kostnaderna har ökat med 236 tkr (1,2%) och intäkterna har minskat med 4 144 tkr 
(29,7%). 
Underskottet 2020 beror framförallt på: 

• Mindre intäkter förhållande till budget inom Bygglovsavdelningen, som beror på 
att karaktären av bygglovsansökningarna är annorlunda än tidigare. 

• Ökade personalkostnader inom Miljöavdelningen för hantering av 
strandskyddsärende och flera föräldraledigheter, men för att minska underskottet 
så har ersättare inte tagits in för alla föräldraledigheter (avser bygglov) 

• Minskade tillsynsintäkter inom Miljöavdelningen 
Budget för 2021 
Beskrivning av skillnader mellan utfall 2020 och budget 2021 
Ramen för 2020 har 2021 utökats med 2,6% vilket motsvarar 150 000 kr. Utfallet 2020 
visade ett kraftigt underskott och inför budgetarbetet för 2021 har en omfattande analys 
gjorts. Av analysen framkom att åtgärder behöver vidtas för att antingen minska på 
kostnaderna eller öka intäkterna. Den största utgiftsposten är personalkostnader och att 
minska på resurserna vad gäller personal innebär att målen med handläggningstiden inte 
kommer att hållas. Åtgärden blir då se över åtgärder för att höja intäkterna. Den 
beslutade ökningen i budgetramen på 150 000 kr bedöms inte vara tillräcklig för att 
avdelningen ska uppnå budgetmålet för 2021. 
Nedan beskrivs Bygglovsavdelningen och Miljö- och Livsmedelsavdelningen 
Bygglovsavdelningen 
Analys och kommentarer av verksamhetens utfall 2020 samt orsak till underskott 
För år 2020 budgeterades kostnad och intäkt för bygglovsverksamheten till 9 107 tkr 
respektive 8298 tkr innebärande en självfinansieringsgrad om ca 92 %. Den höga 
självfinansieringsgraden har varit en effekt av det fanns gynnsamma möjligheter att få 
en högre självfinansieringsgrad tack vare höga intäkter för bygglov i nya detaljplaner i 
industriområden. Kommunfullmäktige beslöt då om en budget med högre 
självfinansieringsgrad istället för att Bygg- och miljönämnden skulle gå med stort 
ekonomiskt överskott. Kring 2015 låg den budgeterade självfinansieringsgraden på 
mellan 40–60%. 
Prognosen för 2020 baserades på studier av föregående budgetresultat (särskilt resultatet 
från 2019). Budgetuppföljning för 2020 visar att kostnader och intäkter landande på 
9135 tkr (avvikelse om – 28 tkr) respektive 4 773 tkr (avvikelse om - 3 525 tkr) 
innebärande en självfinansieringsgrad om ca 52 % och nettounderskott på -3 553 tkr i 
förhållande till budget. 
Kostnader under året har främst utgjorts av personalkostnader och här har ett större 
underskott förebyggts då två vakanser i bemanningen under större delen av året ej 
ersatts med vikarier. 
Såsom framgår av redovisade siffror beror underskottet på minskade intäkter. Intäkter 
för bygglovsverksamheten är svåra att prognostisera då verksamheten finansieras med 
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taxeintäkter från bygglovssökanden efter utförd tillståndsprövning. Intäkterna styrs av 
ytstorleken på den byggnad som sökande önskar uppföra enligt nuvarande taxa. 
Det innebär att större ytkrävande byggnader medför högre intäkter, vilket leder till att 
det kan bli ett ekonomiskt underskott trots att den totala ärendemängden för året är hög. 
Verksamhetsår 2019 var antalet stora nyproduktionsärenden hög. Verksamhetsår 2020 
minskade antalet stora nyproduktionsärenden. Minskningen bedöms bero på dels att 
utbyggnadsområden med större nyproduktionsärenden har börjat nå sin gräns och det 
har inte kommit några lagakraftvunna detaljplaner under 2020 och dels på grund av 
rådande pandemi då det noterats en avvaktan hos företagarna i kommunen under det 
ekonomiska osäkra läget. 
Måluppfyllelse 2020 och kommentarer 
Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att avdelningen i huvudsak 
uppfyller sina mål för året och att verksamheten har kunnat fortgå enligt plan. 
Detta trots vakanser i bemanningen, att ärendeinströmningen har legat på en högre nivå 
under 2020 jämfört med 2019 samt den snabba omställning till arbete på distans som 
skett till följd av pandemin. 
Omställningen har varit möjlig tack vare digitaliseringen av handläggnings- och 
kommunikationsverktyg som genomförts under året samt tidigare år. 
Ärendeinströmningen har legat på en högre nivå under 2020 jämfört med 2019 och 
intäkterna har inte speglat det arbete som bygglovsverksamheten lagt ned under året. 
Ett arbete med att se över bygglovstaxan har därför inletts under början av 2021 och 
förhoppningsvis kan det leda till att intäkter för ärenden blir rättvis i förhållande till 
nedlagd handläggningstid. 
Det råder i nuläget stor osäkerhet på grund av rådande pandemi varför det bedöms svårt 
att prognostisera intäktsnivå för 2022-2024. 
En realistisk intäktsnivå är dock att utgå från ekonomiskt resultat för 2020. Det bedöms 
vidare finnas ett behov av utredningsbudget för utredningar inom nämndens verksamhet 
såsom exempelvis konsulthjälp. 
Vad fungerande bra under året? 
Under 2020 har Bygglovsavdelningen haft en hög kundnöjdhet, som har mätts i 
indikatorn NKI. I den har företag som har sökt bygglov fått svara på frågor om hur de 
har upplevt vårt bemötande under ansökningsprocessen. 
Vi har haft korta handläggningstider, målet har varit tre veckor från komplett ansökan 
vilket har uppnåtts för helåret 2020. 
Under 2020 har Bygglovsavdelningen behövt ställa om till distansarbete pga pandemin 
och tack vare digitala verktyg har det fungerat bra. 
Vad kan utvecklas och förstärkas? 
Det interna samarbetet vid remisshantering mellan avdelningar kan bli bättre och 
smidigare. Vi kan utveckla en större förståelse för helheten på 
Samhällsbyggnadskontoret. Genom att analysera rättsfall från högre instans kan vi 
under kommande år göra mer korrekta bedömningar i ärenden. 
Vilka lärdomar ska vi ta med oss till kommande år? 
Det fungerar bra att jobba på distans, tack vare anpassade processer och digitala 
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verktyg. Det har varit viktigt att hålla kvar i mötesrutiner under distansarbete för att 
bibehålla. Under året har ett arbete med processer och därmed omprövat arbetssätt och 
rutiner för att se om de verkligen fyller ett syfte. 
Under året har Bygglovsavdelningen konstaterat att bygglovstaxan är inte anpassad till 
mindre ärenden hos privatpersoner 
Under början av 2020 infördes e-tjänster för bygglovsansökningar. Det har fungerat bra 
och det har underlättat för vår handläggning. 
Kommentarer budget 2021 samt beskrivning av skillnad mellan utfall 2020 och 
budget 2021 
2021 läggs extra fokus på att utveckla digitala delar, vilket på sikt antas leda till 
ytterligare effektiviseringar. Arbete på distans kommer troligtvis fortsätta under hela 
2021 och ställer krav på att det digitala arbetssättet fungerar. På grund av pandemin är 
det fortsatt svårt att uppskatta vilken typ av ärenden som kommer in. Under 2020 har 
färre antal större ärenden kommit in, vilket har påverkat intäkterna negativt. Ett 
antagande har gjorts att den avvaktande situationen kommer att ta slut under början av 
2021, och att fler större ärenden kommer komma in allteftersom större byggprojekt 
startar upp. Utfallet för 2020 innebär en självfinansieringsgrad på ca 52%, budgetar var 
91%. Budget 2021 innebär en självfinansieringsgraden för bygglovsverksamheten på 
90 %. 
Vilka prioriterade insatser finns 2021? 
Under 2021 kommer avdelningen jobba med beslutsunderlag till ny bygglovstaxa som 
förväntas antas inför budgetåret 2022. 
Utveckling och förfining av e-tjänster för bygglov som finns idag kommer göras. 
För att uppnå bästa effektivitet och kortast möjliga handläggningstid samtidigt som vi 
gör rätt saker i rätt steg i processen. Under 2020 kommer bygglovsavdelningen lägga 
fokus på det. 
Under kommande år ska handläggningstiden börja mätas på den totala tiden, dvs 
omloppstiden, för en ansökan. Fokus kommer därför läggas på att korta den tiden. 
Avdelnings juridiska kompetens kommer stärkas upp under året. Det kommer öka 
rättssäkerheten på avdelningen 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
Analys och kommentarer av verksamhetens utfall 2020 samt orsak till underskott 
Miljö: Det ekonomiska utfallet visar ett underskott på 902 tkr. (intäkter -505 och 
kostnader –396) Personalkostnader (3 föräldralediga och utökning avseende 
strandskydd). Intäkter (bortfall av tillsynsintäkter). Finns brister i 
uppföljningsmöjligheterna av b la intäkter, svårt att se var intäktsbortfallet är. Kommer 
att förändras under 2021. 
Livs: Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 75 tkr. (intäkter -113 och kostnader 
189) 
Måluppfyllelse 2020 och kommentarer 
Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att avdelningen i huvudsak 
uppfyller sina mål för året och att verksamheten har kunnat fortgå enligt plan. NKI för 
miljöavdelningen var lågt 58 (målvärde 65). Analys och åtgärdsprogram ska arbetas 
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fram under 2021.Inom livsmedelsenheten var NKI väldigt högt med värde på 89 på 
livsmedel (målvärde 80) och 100 på serveringstillstånd (målvärde 80). 
Under året har avdelningen haft flera föräldraledigheter som medfört rockader i 
arbetsuppgifter och vikarier. 
Pandemin har inneburit många nya utmaningar. Omställningen har varit möjlig tack 
vare digitaliseringen av handläggnings- och kommunikationsverktyg som genomförts 
under året. 
Ärendeinströmningen har legat på en högre nivå under 2020 jämfört med 2019 där antal 
ärenden ökat från 729 till 934 st samt antalet klagomål ökat från 50 till 73 st. 
Det råder i nuläget råder stor osäkerhet på grund av rådande pandemi varför det bedöms 
svårt att prognostisera intäktsnivå för 2022-2024. 
En realistisk intäktsnivå är dock att utgå från ekonomiskt resultat för 2020. Det bedöms 
vidare finnas ett behov av utredningsbudget för utredningar inom nämndens verksamhet 
såsom exempelvis juridiskt stöd. 
Vad fungerande bra under året? 
Avdelningen har trots pandemin kunna bedriva tillsyn, dock inte i den omfattning som 
planerats under 2020. Pandemin har även inneburit nya rutiner för avdelningen i form 
av möten, restriktioner vid tillsynsbesök och arbete i stor utsträckning från hemmet. 
Under året har trängseltillsyn utförts med anledning av Pandemin, cirka 250 timmar har 
lagts på den. 
Vad kan utvecklas och förstärkas? 
Under 2020 har ett arbete med att kartlägga processer påbörjats inom SBK. Detta arbete 
fortsätter och under 2021 ska processarbetet och översyn av rutiner genomföras. 
Avdelningen ska se över och uppdatera sina blanketter och mallar, detta b la med 
anledning av att ny grafisk profil införts. Uppdateringen ska också utgå från ett 
användarperspektiv, där det ska bli enklare att förstå och nyttja mallar och blanketter. 
NKI mäts och livsmedel och serveringstillstånd har ett mycket högt värde. Miljö har 
under 2019 visat på ett lägre värde än önskat. Under 2021 ska NKI resultatet analyseras 
och förslag på tänkbara åtgärder arbetas fram för att höja värdet. Utvecklingen av fler E-
tjänster ska undersökas, detta för att förenkla för sökanden, men även minska 
administrationen på sikt inom avdelningen. Nämndprocessen ska ses över, detta för att 
säkerställa och effektivisera arbetet mellan olika avdelningar. 
Vilka lärdomar ska vi ta med oss till kommande år? 
Viktiga lärdomar från 2020 är att avdelningen har fått nya rättsfall som blir vägledande 
för det fortsatta arbetet. Utvecklingen av digitaliseringen och verktyg för att kunna 
arbeta hemifrån i spåren av Covid 19 har varit en viktig lärdom. 
Livsmedelsenheten ser också över möjligheten att utföra tillsyn på distans, detta t ex via 
utskick av enkäter och insamlande av kontroll dokument. Detta för att sedan 
kontrolleras på kontoret. 
Kommentarer budget 2021 samt beskrivning av skillnad mellan utfall 2020 och 
budget 2021 
För miljöenheten är utfallet 2020 avseende kostnader något högre jämfört med budget 
2021, lägre personalkostnader förväntas under 2021. Intäkterna förväntas öka under 
2021 jämfört med utfall 2020. Detta med bakgrund att mer tillsyn kommer utföras och 
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antalet debiterbara ärenden fortsätter öka t ex planrelaterade frågor. 
För livsmedelsenheten är kostnader och intäkter marginellt högre, medan nettobudgeten 
för 2021 är i enlighet med nettoutfall 2020 och 2019. 
Översyn av hur intäkter kontoförs kommer att leda till bättre uppföljning av 
verksamheten. Vilket i sin tur skapar bättre möjlighet att identifiera och förändra. 
Vilka prioriterade insatser finns 2021? 
Viktiga parametrar under 2021 är att se över och uppdatera mallar, blanketter och 
processer. Detta för att säkerställa en rättssäker process och ge tydlig information till 
kommunens innevånare och verksamhetsutövare. Avdelningen ska analysera NKI och 
gemensamt med Näringslivsenheten se över hur avdelningen kan arbeta för att höja NKI 
till målbilden. 

1.1 Goda exempel, internkontroll och inspirerande jämförelser 
  
Områden för förbättringar och utveckling 
Bygglovavdelningen 
Under 2021 kommer den totala handläggningstiden mätas och utmaningen där ligger i 
att hitta ett bra processflöde i handläggningsskedet. Särskilt fokus ska läggas på 
remisshantering både internt och externt. 
Bygglovsavdelningen är del av Bygglovsalliansen, ett nätverk i Stockholm län där 
erfarenheter byts och inspiration ges. Under 2021 kommer ett arbete läggas på att 
benchmarkering för att hitta förebilder inom handläggning och remisshantering. Detta 
kommer ge bra grund för att hitta kommuner som inspirerar till ett gott arbete. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
NKI för avdelningen (miljö) ligger lågt. Där ska analys göras och under 2021 för att 
identifiera vad avdelningen kan förbättra.  Utifrån analysen ska Beanchlearning göras 
med verksamheter som har goda exempel. 
Arbetet med tillsyn ska kontinuerligt stärkas, detta görs via olika samverkans forum för 
olika frågor. Viktiga aktörer är Miljösamverkan Stockholm, men även samverkan med 
enskilda kommuner i specifika frågor. 
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2 Budget 2022-2024 – fokus på det som ska göras 
Nyttjande av befintlig ram, prioriteringar 2022 
Bygglovsavdelningen 2022 
Under 2022 kommer fokus ligga på att ett förstärkt samarbete inom 
Samhällsbyggnadskontoret vilket gör att omloppstiden för bygglov kommer att bli 
kortast möjliga. 
Under 2022 kommer  delaktighet i planarbetet bli en större del av Bygglovsavdelningen 
för att säkerställa att detaljplanens syfte kommer fram i byggskedet också. 
Tillsynsarbetet kommer bli mer effektivt under 2022 då utökade resurser kommer 
läggas på tillsynsprocessen. 
För att uppnå bättre resultat kommer ett ökat samarbete med kontaktcenter tas. Syftet är 
att kontaktcenter ska kunna ta större delen av inkommande telefonsamtal och 
epostkommunikation så att handläggarna kan fokusera på handläggning till större del. 
Miljö, hälsa och livsmedelsavdelningen 
Avdelningen kommer under 2021 mäta och följa upp hur aktiviteter och tid fördelas på 
avdelningen, detta kommer att ge underlag för att kunna prioritera och nyttja resurser 
inom avdelningen. Även uppföljning av hur intäkter fördelas kommer att ses över och 
förtydligas. Samhällskontoret har under 2020 inlett ett arbete med processer, som ska 
förtydliga och förstärka samverkan mellan avdelningar inom hela Samhällskontoret. 
Avdelningen har under 2020 utfört en behovsutredning som visar att avdelningen är i 
behov av ytterligare 2 resurser under de kommande två åren. Behovsutredningen utgör 
grund för den tillsyn som behöver genomföras för att lagstiftningen ska upprätthållas 
utifrån de tillsynsobjekt som finns i kommunen. 
Kommun har ca 1 700 små avlopp varav många inte uppfyller dagens krav på rening. 
Tillsynsbehovet av enskilda avlopp bedöms vara mycket stort och åtgärdstakten 
behöver ökas för att minska risken för påverkan på enskilda vattentäkter och för att 
minska närsaltsbelastningen på recipienterna. Kommande krav på miljökvalitetsnormer 
och förändrade krav från Vattentjänstlagen kan också komma att påskynda tillsyn och 
åtgärder. Enligt Havs- och vattenmyndigheten behöver åtgärdstakten vara 5% vilket i 
Upplands-Bro kommun skulle innebära 85 avloppsanläggningar per år och en 
genomförande tid om 20 år. Vilket är en mycket lång tid för åtgärd. Förslagsvis så 
skulle åtgärdstakten vara 10% vilket skulle då innebära 170 anläggningar per år, vilket 
motsvarar en resurs för att arbeta med frågan. 
Under 2021 kommer avdelningen att se över hur en implementering av Upplands-Bros 
version av  "Rättviksmodellen" skulle kunna utföras. En del i den modellen är att 
efterdebitera utförd tillsyn. Detta kommer påverka intäkterna beroende på omfattning av 
efterdebitering. Idag fördelas tillsynstiden över flera år på många objekt och medför en 
jämn fördelning av intäkterna. Vid efterdebitering kommer detta påverkas utifrån 
tillsynsbesök och planering. En viktig del i modellen är att arbeta med service och 
tydlighet i tillsyn och debitering, detta arbete är påbörjat. 
Utifrån det kontrollprogram som livsmedelsenheten har tagit fram planerades resurserna 
vara tillräckliga under 2022 under förutsättning att inte lagstiftning eller pandemin 
kommer att påverka. Vid ingången av 2021 har enheten drabbats av 
personalförändringar vilket kommer påverka möjligheten att hinna med tillsynen under 
2021. Detta medför att vid ingången av 2022 kommer det finnas en tillsynsskuld på 
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livsmedelstillsynen. 

2.1 Investeringar 2022-2024 
Investeringar, redan beslutade 

Tkr År 2022 År 2023 År 2024 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskrivn
ing per 

år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

        

        

        

Summa        

Kommentarer, redan beslutade investeringar 
Investeringar, nya investeringsbehov 

Tkr År 2022 År 2023 År 2024 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskrivn
ing per 

år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

        

        

        

Summa        

Kommentarer  nya investeringsbehov 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-02-01 - 2021-02-28

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-02-26 Tillförordnad bygglovschef Bygglovschef, B §1: BeviljatADB.2021.11

Tillförordnad bygglovschef 2021

GRANHAMMAR 5:10

Granhammar Lindesvik 1

2021-02-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 20: BeviljatBYGG.2018.70

Bygglov för nybyggnad av kontorbyggnad

EKEBY 2:124

Krusvägen 2

2021-02-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 21: BeviljatBYGG.2017.138

Rivningslov för rivning av garage och bygglov för nybyggnad av komplementsbyggnad på fastigheten EKEBY 2:124,
Krusvägen 2

FINNSTA 2:44

Buxbomsvägen  7

2021-02-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 22: BeviljatBYGG.2016.70

Anmälan för ändrad användning av bostadshus (inredning övreplan) på fastigheten FINNSTA 2:44, Buxbomsvägen  7

BRO PRÄSTGÅRD 3:25

Prästvägen 3A

2021-02-01 Avvisning Bygglovhandläggare, § 23: NekatBYGG.2020.73

Bygglov för ändrad användning av förråd till hobbyrum

FINNSTA 1:269

Norrgrindsvägen 4

2021-02-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 23: BeviljatBYGG.2020.122

Rivningslov för rivning av förskola

BRUNNA 4:839

Banjovägen  11

2021-02-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 24: BeviljatBYGG.2015.509

Anmälan för inglasning av uteplats på fastigheten BRUNNA 4:839, Banjovägen  11

2021-03-09 Sida 1 av 5
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:64

Ringuddsslingan 50

2021-02-01 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 24: BeviljatBYGG.2021.31

Rivningslov för rivning av fritidshus

BROGÅRD 1:173

2021-02-01 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 25: BeviljatBYGG.2020.479

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

ÖRÅKER 2:40

Kronogårdsvägen 14

2021-02-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 25: BeviljatBYGG.2019.275

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:1

Hjortronvägen 117

2021-02-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 26: BeviljatBYGG.2020.459

Anmälan för ändring av brandskydd och planlösning av förskola

SPÅNGA 2:1

Jurstagårdsvägen 2

2021-02-03 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 26: BeviljatBYGG.2021.30

Bygglov för tillbyggnad av golfbilsgarage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:403

2021-02-18 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 27: BeviljatBYGG.2017.7

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:403,

ÅDÖ 1:77

Gräsholmen 24

2021-02-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 27: BeviljatBYGG.2021.12

Bygglov för tillbyggnad av uterum

2021-03-09 Sida 2 av 5



 Delegationslista Bygg 2021-02-01- 2021-02-28 - BMN 21/0002-11 Delegationslista Bygg 2021-02-01- 2021-02-28 : Delegationslista Bygg 2021-02-01- 2021-02-28

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:23

Mätarvägen 18

2021-02-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 28:
Beviljat

BYGG.2020.465

Bygglov för fasadändring, nya parkeringsplatser inkl. ny in- och utfart (även hyresgästanpassning)

BJÖRKNÄS 2:35

Sågbacken 21

2021-02-22 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 28: BeviljatBYGG.2020.193

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivningslov för rivning av befintligt enbostadshus

KOCKBACKA 2:6

Kaktusvägen 4

2021-02-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 29: BeviljatBYGG.2020.76

Bygglov för nybyggnad av garage

Brogård 1:161

2021-02-22 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 29: BeviljatBYGG.2018.378

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

FINNSTA 1:229

Blomstervägen 2

2021-02-26 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 30: BeviljatBYGG.2020.110

Bygglov för uppförande av fläktrum

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-02-09 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 30: BeviljatBYGG.2021.39

Bygglov för uppställning av 3 nya tankar

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:250

Furustigen 7

2021-02-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 31:
Beviljat

BYGG.2020.471

Bygglov för byte av taktäckning

2021-03-09 Sida 3 av 5
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:6

Postgårdsvägen 9

2021-02-12 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 32: BeviljatBYGG.2021.24

Marklov för trädfällning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2021-02-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 33: BeviljatBYGG.2020.427

Bygglov för inglasning av balkong

TIBBLE KYRKBY 17:4

Ålstavägen 1

2021-02-15 Avvisning Bygglovhandläggare, § 34: NekatBYGG.2019.371

Förhandsbesked för nybyggnad av förskola

BJÖRKNÄS 2:39

Sågbacken 29

2021-02-18 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 35: BeviljatBYGG.2021.4

Bygglov för ändrad placering av förråd

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331

Rågångsvägen 6

2021-02-18 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 36: BeviljatBYGG.2020.402

Bygglov för uppställning av fristående skylt

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 22

2021-02-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 37: BeviljatBYGG.2021.71

Bygglov för uppsättning av fasadskyltar

BROGÅRD 1:39

Lertagsvägen 7

2021-02-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 38: BeviljatBYGG.2021.48

Marklov för anläggande av dagvattendammar

2021-03-09 Sida 4 av 5
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BROGÅRD 1:200

2021-02-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 39: BeviljatBYGG.2021.49

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:204

2021-02-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 40: BeviljatBYGG.2021.50

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen

2021-02-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 41: BeviljatBYGG.2021.51

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:212

2021-02-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 42: BeviljatBYGG.2021.52

Marklov för anläggande av dagvattendammar

ÖRNÄS 1:11

Mätarvägen 41

2021-02-26 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 43: BeviljatBYGG.2021.34

Bygglov för fasadändring och håltagning

Antal ärenden 33

2021-03-09 Sida 5 av 5
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:19

Laggaruddsvägen 16

2021-02-02 Beslut om avgift Miljöchef, § 9: AVGNAT.2020.678

Ansökan om strandskyddsdispens, gäststuga och bastu

ÖRÅKER 3:2

Öråkersvägen 5

2021-02-02 Tillst minireningsverk Miljöinspektör, § 10: BAVL.2020.821

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning Öråker 3:2

STORA ULLEVI 1:1

2021-02-04 Beslut MSA Miljöinspektör, § 11: MSAADM.2020.957

Beslut om miljösanktionsavgift

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2021-02-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 12: AVGMIL.2019.53

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, biltvätt

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:76

2021-02-10 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 13: MSAADM.2020.877

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

TIBBLE KYRKBY 15:12

Gröna vägen 8

2021-02-15HAL.2020.685

Anmälan, farhåga om Legionella i bostad.

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2021-02-16 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 15: FÖRELMIL.2014.501

Kontrollprogram för grundvatten

2021-03-09 Sida 1 av 2
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STÄKET 1:32

2021-02-17 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 16: AVGMIL.2013.306

Efterbehandling av täkten

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:1

Hjortronvägen 117

2021-02-19 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 17: BEVILJAHAL.2020.117

Anmälan om förskoleverksamhet, Tellusbarn Upptäckaren

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Ringvägen 17

2021-02-19 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 18: BEVILJAHAL.2020.988

Anmälan om förskoleverksamhet, Ringblomman

SKRÅMSTA 1:1

2021-02-22 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 19: AVGLANTBRUK.2021.87

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:60

Kraftvägen 34

2021-02-22 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 20: FÖRELMIL.2019.484

Tillsyn enligt miljöbalken 2019

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:64

Ringvägen 16

2021-02-25 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 21: BEVMIL.2021.55

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 89

2021-02-26 Beslut om att avsluta ärende och avgift Miljöinspektör, § 22: AVGMIL.2020.865

Klagomål på utsläpp av olja

Antal ärenden 13

2021-03-09 Sida 2 av 2
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DELEGATIONSBESLUT B §1

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Ylva Malm

Datum Vårt diarienummer

2021-02-26 ADB.2021.11

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

Beslut tillförordnad bygglovschef
Under perioden 2021-03-01 till 2021-03-07 är Hany Touman utsedd att vara tillförodnad
bygglovschef.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Beslut sänds till

· Förvaltningschefen och ledningsgrupp SBK

· Ekonomiavdelningen

· Bygglovsavdelningen

· Kansliet och Bygg- och miljönämnden

· Kontaktcenter

· Personalavdelningen
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