
PROTOKOLL 2 (29) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-22 

Utses att justera Jan Lannefelt (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
2021-04-22 kl. 16:50 

Paragraf  § 43 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Emine Korkmaz 

Ordförande 
 ...................................................................  
Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ...................................................................  
Jan Lannefelt (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-04-22 

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-22 Datum för anslags nedtagande: 2021-05-13 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Emine Korkmaz 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-04-22 15:00-16:50 

Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Börje Wredén, ordförande (L) 
Andreas Åström, 1:e vice ordförande 
(M) 
Jan Lannefelt, 2:e vice ordförande (S) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Erling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Jarl Teljstedt (KD) 
Per Lindahl (C) 
Erik Karlsson (V) §§44-52 

Kristina Henriksson (V) §43
Närvarande ersättare

Jan-Erik Björk (KD) 
Kristina Henriksson (V) §§44-52 
Agneta Holmenmark (S) 
Bo Nersing (SD) 
Leif Johansson (S)

Övriga deltagare Emine Korkmaz, Sekreterare, Ylva Malm, tf bitr Samhällsbyggnadschef, 
Olof Forsberg, Bygglovchef, Jonny Hellman, avdelningschef, Tomislav 
Dragoja, Bygglovhandläggare §45-46, Michael Weldai, ingenjör §50, 
Camilla Ranlund, VA-ingenjör §50, Cecilia Andersson, miljöinspektör, §50.  
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§ 43 MIL.2021.167, Remiss, anmälan om 
vattenverksamhet, anläggande av 
våtmark, Upplands-Bro kommun. L.st 
10193-2021. Jädra 3:1, JÄDRA 3:1, 
Jädra byväg 3 

 Dnr BMN 21/0005 

Beslut 

Länsstyrelsens beteckning: dnr 10193–2021 

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

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.  

Jäv  
Erik Karlsson (V) meddelar jäv och lämnar rummet, Kristina Henriksson (V) 
går in som ersättare. 

Sammanfattning 

En remiss avseende anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 3 mars 2021. Yttrande ska lämnas 
till Länsstyrelsen senast den 23 mars 2021, Bygg- och miljönämnden har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 27 april 2021. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamheter gällande anläggande av våtmark på 0,5 ha 
inom fastigheten Jädra 3:1.  

Den aktuella fastigheten ligger utanför ett detaljplanelagt område. Platsen för 
våtmarken är idag konventionellt brukad åkermark uppe på postglacial lera. 
Våtmarken kommer att anläggs på en brukad åkermark, nedströms en naturlig 
bäck, Grodbäcken, som kommer från högre belägen betes- och skogsmark. 
Syfte med anläggning av våtmarken är att förbättra biologisk mångfald i 
området. Från och med 2021 ställs åkermarken kring våtmarken om till 
ekologisk odling.  

Miljö- och livsmedelsavdelning har tagit del av handlingarna i rubricerat 
ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 
Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Miljöbalken.  

Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att nyanläggande av våtmarker bidrar 
till bättre vattenkvalitet samt till att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden i landskapet.  
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Den planerade vattenverksamheten inte bör innebära någon miljöpåverkan av 
betydelse under förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i 
anmälningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.  
Anläggningen anses inte hota några biologiska värden i närområdet.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 4 april 2021. 

 Remiss, anmälan om vattenverksamhet, anläggande av våtmark, 
Upplands-Bro kommun, inkom den 3 mars 2021. 

 Underlag till miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald   

 Beskrivning 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 

Förslag till beslut 

Länsstyrelsens beteckning: dnr 10193–2021 

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

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Henriksson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 

har beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se   
  

 
  




