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Nämndens tillgång till handlingar 

Förslag till beslut 

1. Nämndens ledamöter och ersättare har rätt att ta del av samtliga

handlingar inom nämndens verksamhetsområde.

2. Nämndens presidium ges tillgång till ärendehanteringssystemet med

möjlighet att läsa samtliga handlingar, samt att motsvarande möjlighet

för övriga ledamöter och ersättare tas upp för prövning 3 kvartalet 2020

efter utvärdering av presidiets erfarenheter.

Sammanfattning 

Ordförande i Bygg- och miljönämnden har 2019-12-12 inkommit med ett 

initiativ angående nämndens tillgång till handlingar.  

Bygg- och miljönämnden återremitterade ärendet till kontoret för att utreda 

ordförandes förslag. Kommunledningskontoret har skrivit fram yttrande i 

ärendet ifråga. Yttrande bifogas ärendet som bilaga. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020.

 Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 12 december 2019 §

131 – Nämndens tillgång till handlingar.

 Yttrande från kommunledningskontoret den 17 december 2019.

Ärendet 

Ordförande i Bygg- och miljönämnden har 2019-12-12 inkommit med ett initiativ 

angående nämndens tillgång till handlingar. Han skriver följande  

”Bygg- och miljönämnden är en myndighet. För verksamhetens bedrivande och 

som ett led i ordförandens, presidiets och nämndens ansvar och ordinarie uppgifter 

behövs tillgång till alla handlingar inom nämndens verksamhetsområde.  

Som ledamot i ett organ har en förtroendevald därvid rätt till sådan 

sekretessbelagd information som behövs för skötseln av hans eller hennes 

ordinarie uppgifter, till exempel som grund för beslutsfattande i ett ärende som 

behandlas i organet, för att följa verksamheten och för att föra dialog med 

väljarna. Nämndens ledamöter och ersättare har samma ansvar som enskilda 

tjänstemän att hantera handlingar m h t Offentlighets- och sekretesslagen. Det 
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är för alla straffbart att bryta sekretess och tystnadsplikt. Som Upplands-Bro 

kommun uttrycker det på sin hemsida under rubriken Ditt uppdrag som 

förtroendevald; ”Om en handling omfattas av sekretessreglerna ska du inte 

sprida den vidare, varken skriftligen eller muntligen.”  

För att smidigt och med minsta arbetsinsats kunna följa verksamheten kan 

nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att följa ärenden och läsa 

handlingar i ärendehanteringssystemet. För att säkerställa en väl fungerande 

hantering ges nämndens presidium i ett första skede tillgång till systemet.”  

Med detta som bakgrund vill han att Bygg- och miljönämnden beslutar 

följande: 

1. Nämndens ledamöter och ersättare har rätt att ta del av samtliga handlingar
inom nämndens verksamhetsområde.

2. Nämndens presidium ges tillgång till ärendehanteringssystemet med

möjlighet att läsa samtliga handlingar, samt att motsvarande möjlighet för

övriga ledamöter och ersättare tas upp för prövning 3 kv 2020 efter

utvärdering av presidiets erfarenheter.

Bygg- och miljönämnden återremitterade ärendet till kontoret för att utreda 

ordförandes förslag. Kommunledningskontoret har skrivit gram yttrande i 

ärendet ifråga. Yttrande bifogas ärendet som bilaga. 

Barnperspektiv 

Ärendet är framskrivet med hänsyn till barnens bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Börje Wredén (L) angående nämndens tillgång till

handlingar.

2. Yttrande från kommunledningskontoret den 17 december 2019.

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen

 Kommundirektör

 Kommunjurist
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Nämndens tillgång till handlingar 

Förslag till beslut 

1. Nämndens ledamöter och ersättare har rätt att ta del av samtliga handlingar inom

nämndens verksamhetsområde.

2. Nämndens presidium ges tillgång till ärendehanteringssystemet med möjlighet att

läsa samtliga handlingar, samt att motsvarande möjlighet för övriga ledamöter och

ersättare tas upp för prövning 3 kv 2020 efter utvärdering av presidiets erfarenheter.

Motivering 

Bygg- och miljönämnden är en myndighet. För verksamhetens bedrivande och som ett 

led i ordförandens, presidiets och nämndens ansvar och ordinarie uppgifter behövs 

tillgång till alla handlingar inom nämndens verksamhetsområde. 

Som ledamot i ett organ har en förtroendevald därvid rätt till sådan sekretessbelagd 

information som behövs för skötseln av hans eller hennes ordinarie uppgifter, till 

exempel som grund för beslutsfattande i ett ärende som behandlas i organet, för att 

följa verksamheten och för att föra dialog med väljarna.  Nämndens ledamöter och 

ersättare har samma ansvar som enskilda tjänstemän att hantera handlingar m h t 

Offentlighets- och sekretesslagen. Det är för alla straffbart att bryta sekretess och 

tystnadsplikt. Som Upplands-Bro kommun uttrycker det på sin hemsida under 

rubriken Ditt uppdrag som förtroendevald; ”Om en handling omfattas av 

sekretessreglerna ska du inte sprida den vidare, varken skriftligen eller muntligen.” 

För att smidigt och med minsta arbetsinsats kunna följa verksamheten kan nämndens 

ledamöter och ersättare ges möjlighet att följa ärenden och läsa handlingar i 

ärendehanteringssystemet. För att säkerställa en väl fungerande hantering ges 

nämndens presidium i ett första skede tillgång till systemet. 
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1 Frågeställningar föremål för yttrandet 
På bygg- och miljönämnden den 12 december 2019 återremitterades två 

ärenden. I det ena ärendet har ordförande i nämnden föreslagit följande beslut: 

1. Nämndens ledamöter och ersättare har rätt att ta del av samtliga

handlingar inom nämndens verksamhetsområde.

2. Nämndens presidium ges tillgång till ärendehanteringssystemet med

möjlighet att läsa samtliga handlingar, samt att motsvarande möjlighet

för övriga ledamöter och ersättare tas upp för prövning 3 kv 2020 efter

utvärdering av presidiets erfarenheter.

I det andra ärendet har ordförande i nämnden föreslagit att revidera 

delegationsordningen med bland annat följande förslag: 

• delegera beslut om begäran om allmän handling till sig själv,

• att ansvarig chef ska samråda med nämndens utskott vid anställning av

avdelningschef,

• förändringar i delegationsordningens inledning samt

• delegera till arbetsutskott att besluta om ärenden när ett beslut i ärendet

inte kan fattas vid nämndsammanträde utan komplettering av underlag

eller av annat skäl.

Kommunledningskontoret har ombetts att yttra sig avseende de förslagen till 

beslut. 

2 Kommunledningskontorets synpunkter 

2.1 Frågan om nämndens presidium ska ges tillgång till 
ärendehanteringssystemet 

Det finns inga lagregler som direkt förbjuder förtroendevalda att ha tillgång till 

det ärendehanteringssystem som används av förvaltningen även om det kan 

uppstå juridiska problem i och med att förtroendevalda ges denna behörighet. 

Det finns därmed inget enkelt ja eller nej-svar på frågan om det är rätt eller fel 

att förtroendevalda ska ha tillgång till ärendehanteringssystemet. 1 

Frågan om uppdrag, samspel och gränsdragningar mellan ledande politiker och 

tjänstemän var en av de prioriterade frågor som styrelsen för Sveriges 

kommuner och landsting (SKL, numera SKR, Sveriges kommuner och 

regioner) pekade ut under 2011 och 2012. Denna prioritering resulterade bland 

annat i en rapport där dessa frågor diskuteras. Rapporten är från 2012 men är 

1 Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, av Helena Linde, Lena 

Lindgren, Lennart Hansson och Germund Persson, © Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012, ISBN/: 978-91-7164-812-9  
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fortfarande aktuell vad gäller dessa frågeställningar. Rapporten innehåller en 

beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för samspelet på ledningsnivå i 

kommuner, landsting och regioner. Beskrivningen baseras på hur det lokala 

arbetet fungerade vid tiden för rapporten och innehåller också internationella 

utblickar. Arbetet avslutas med tankar kring i vilken riktning ett 

utvecklingsarbete bör ta. 

I rapporten konstateras att gränsdragningen är komplicerad, dels på grund av 

att det ledarskap som delas mellan den politiska nivån och den professionella 

saknar formaliserade spelregler. Ansvarsfördelningen mellan den politiska 

nivån och tjänstemannanivån regleras inte alls. Den betraktas som en 

samarbetsfråga av intern karaktär. I rapporten går att läsa att det tycks finnas ett 

svenskt arbetssätt som karakteriseras av lokala och informella 

överenskommelser och som vuxit fram under många år. Det finns undantag på 

vissa håll i landet där man har överenskommelser för att skapa tydlighet i 

uppdrag, ansvar och sampel genom att kommuner i en bilaga till reglementena 

tagit in en text för att mer utmejsla ansvarsfördelningen mellan den poliska 

nivån och tjänstemannaledningen. 

Rapporten konstaterar vidare att för att styrning, ledning och demokratin ska 

fungera har det vuxit fram en tydlig praxis i kommuner, landsting och regioner. 

Sammanfattningsvis bygger den på:  

• Att tydliggöra vem som gör vad och vem som har ansvaret.

• Att etablera spelregler för kontaktvägar internt och externt.

• Att aktivt arbeta för att skapa ett bra samspel.

Den enklaste fördelningen av uppdragen och ansvaret är att skilja mellan vad 

och hur- frågor. Den politiska ledningen bestämmer vad som ska göras och 

tjänstemännen hur det ska göras. Alla vittnar emellertid om att denna 

principiella uppdelning enbart kan fungera som en utgångspunkt. Det finns en 

stor gråzon mellan vad och hur frågorna där det inte är självklart vem som ska 

göra vad. I praktiken glider vad och hur- frågorna samman och denna enkla 

modell ger ingen tydlig vägledning inför preciseringen av ansvaret. 

Enligt rapporten är dock en dominerande uppfattning är att det är viktigt att 

hålla sig ”inom systemet”. Med detta avses att det ska finnas en tydlig gräns 

mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, att 

kontakter och fördelning av uppdrag går via rätt kanaler och nivåer.  

Även om denna gränsdragning ibland kan vara svår att leva upp till i praktiken 

finns ändå en tydlig gräns i och med att förvaltningen tar fram underlag och 

bereder ärenden för beslut i nämnden och att de förtroendevalda tar det av 

material först när ärendet är berett. Risken med att ge de förtroendevalda fri 

tillgång till ärendehanteringssystemet för att på så vis kunna följa ett ärende 

helt på egen hand utan dialog med förvaltningen är att denna gräns suddas ut. 
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För den som betraktar processen utifrån blir gränsen ännu suddigare. Det 

riskerar förtroendet för både de förtroendevalda och för förvaltningen. Det är 

inom förvaltningen som tjänstepersoner med sakkunskap finns och dessa ska 

fungera som en garanti för att de förtroendevalda ska få korrekta 

beslutsunderlag och förslag till beslut som är väl utredda och vilar på 

professionella kunskaper i enskilda sakfrågor. I den bredare meningen är det en 

central transparensfråga, som spelar roll exempelvis för att skydda mot 

maktmissbruk och korruption. Som exempel kan nämnas situationen kring jäv. 

En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte vara med och fatta beslut i 

ärendet i nämnden. Den förtroendevalda ska lämna sammanträdet när ärendet 

ska diskuteras. En förtroendevald som på egen hand är inne i ett ärende som 

inte är färdigberett riskerar att ta del av information som hen inte skulle ha fått 

på grund av jäv om informationen presenterades när ärendet var färdigberett 

för att hanteras vid nämndsammanträdet. Oavsett att det kan förutsättas att en 

förtroendevald är professionell nog att inte utnyttja denna information för att 

påverka beslut i ärendet finns ändå risken att så sker indirekt och framför allt 

finns en stor risk för att detta skapar misstro och ifrågasättande från den som 

betraktar förfarandet utifrån. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att ge de 

förtroendevalda tillgång till förvaltningens ärendehanteringssystem utan istället 

arbeta fram former för gott samarbete och kommunikation mellan politiken och 

förvaltningen så att de förtroendevalda kan följa ärende på det sätt som önskas. 

2.2 Frågan om nämndens ledamöter och ersättare har rätt 
att ta del av samtliga handlingar inom nämndens 
verksamhetsområde samt frågan om lämpligheten att 
delegera beslut gällande begäran om allmän handling 
till nämndens ordförande 

Frågorna om nämndens tillgång till samtliga handlingar och frågan om att 

delegera beslut om begäran om allmän handling till nämndens ordförande hör 

ihop varför dessa två frågeställningar behandlas tillsammans.  

Idag är beslut att neka någon att ta del av allmän handling, vissa uppgifter i 

allmän handling eller att besluta om förbehåll delegerat till tjänsteman. Att 

lämna ut handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter är 

verkställighet eftersom det framgår av lag att dessa ska lämnas ut. 

Om en förtroendevald begär ut handlingar som inte är föremål för ärende i 

nämnd ska en prövning göras på samma sätt som när en medborgare som inte 

är förtroendevald inkommer med en begäran om allmän handling. En prövning 

görs om handlingen är allmän och om den är offentlig och kan lämnas ut eller 

om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om handlingen innehåller 

sekretessbelagda uppgifter ska den förtroendevalde få en upplysning eller ett 

beslut om att handlingen inte kan lämnas ut med en motivering om varför och 
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med en besvärshänvisning. Den förtroendevalde kan sedan överklaga beslutet 

till kammarrätten.  

Nämnden kan inte i sin delegationsordning reglera vem som ska ha tillgång till 

allmänna handlingar eftersom detta redan är reglerat i Sveriges grundlag och i 

offentlighet- och sekretesslagen. En kommunal nämnd kan inte fatta beslut som 

står i strid med svensk lag. 

Att delegera beslutet om allmänna handlingar till en förtroendevald som sitter i 

den nämnd vars handlingar ska prövas är mycket olämpligt av flera skäl: 

• Det ligger inte i uppdraget som förtroendevald. Beslut om att lämna ut

eller neka att lämna ut allmänna handlingar är beslut som typiskt sätt

delegeras till tjänstepersoner eftersom det redan är reglerat i lag att den

första prövningen av om en handling ska lämnas ut ska göras av den

som har vården om handlingen. Det är förvaltningen som har

sakkunskapen om verksamheten och som därför är bäst lämpade att

göra sekretessprövningen. Det är en sak om nämnden anser att beslutet

inte ska vara delegerat alls utan ska beslutas i nämnd men att göra en

enskild förtroendevald till delegat skulle innebära att en enskild

förtroendevald själv kan fatta ett beslut som kanske majoriteten i

nämnden inte skulle fatta. Den enskilde förtroendevalde skulle på så

sätt förhindra att majoriteten i nämnden har beslutsmandatet i frågan.

Det skulle innebära en sned maktfördelning i nämnden där möjlighet till

insyn innan beslutsfattandet undantas alla utom den enskilda

förtroendevalda som gjorts sig själv till delegat. Detta kan jämföras

med att en förtroendevald i socialnämnden skulle göra sig själv till

delegat för att fatta beslut om bistånd för att kunna bevilja sig själv och

sina nämndkollegor eller vänner ekonomiskt bistånd. Det är av denna

anledning inte lämpligt att delegera beslut som innebär

myndighetsutövning till enskild förtroendevald förutom i de fall det

finns särskilda skäl till det så som vissa brådskande beslut eller på

grund av lagkrav.

• Om en förtroendevald gör sig själv till delegat för detta beslut innebär

det att hen ska hantera samtliga begäran om allmän handling som

inkommer till nämnden. Det innebär en stor arbetsbörda. Så som det

fungerar idag är det den tjänsteman som har bäst sakkunskap om

ärendet i vilket handlingarna ingår som gör sekretessprövningen. Det är

inte en och samma tjänsteman som gör samtliga sekretessbedömningar.

Arbetsuppgiften är fördelad på flera tjänstemän eftersom det finns en

svårighet att kunna känna till alla sekretessregler i alla ärenden som

förekommer inom nämndens verksamhetsområden och därmed kunna

göra en korrekt bedömning och fatta ett rättssäkert beslut.

• Motiveringen till att delegationen ska överföras till nämndens

ordförande är att denne och andra ledamöter i nämnden ska kunna ta del

av handlingar som inte hör till ett ärende som är föremål för nämnd.

Den förtroendevalde kommer dock inte att kunna fatta beslut då hen
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själv begär ut handlingar eller då någon annan i nämnden begär ut 

handlingar på grund av att den förtroendevalde då är jävig i beslutet. 

• Den förtroendevaldes beslutanderätt i nämnd kommer sannolikt att

starkt begränsas eftersom den förtroendevalde kommer att få ta del av

handlingar som inte ingår i ett ärende som är föremål för nämnd i sin

sekretessprövning och därmed kommer det uppstå diskussioner och

misstankar om jäv i andra ärenden eftersom det inte kommer vara

möjligt att kontrollera vilka handlingar den förtroendevalde tagit del av

i sin sekretessbedömning. För att undvika dessa misstankar är det svårt

att se någon annan utväg än att den förtroendevalde inte längre kan sitta

kvar i nämnden och samtidigt vara delegat för dessa beslut.

Vad gäller denna fråga har kommunledningskontoret varit i kontakt med SKR 

(tidigare SKL) som delar kontorets uppfattning både avseende hanteringen av 

begäran om allmän handling och frågan om att ge förtroendevalda tillgång till 

förvaltningens ärendehanteringssystem. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt med ett beslut 

om att presidiet har rätt att ta del av samtliga handlingar eller att beslutet 

gällande begäran om allmän handling delegeras till ordförande i nämnden. 

2.3 Frågan om att delegera vissa beslut till arbetsutskottet 

För att delegation till arbetsutskott ska kunna ske måste beslutet vara av sådant 

slag att delegation kan ske. Det råder delegationsförbud för vissa typer av 

beslut, till exempel sådana beslut som anses vara principiella och därför ska 

beslutas i nämnd. I vissa fall framgår det av lag att delegation endast kan ske 

till just utskott men i övrigt gäller att då delegationsförbud råder gäller det även 

delegation till utskott. Av detta skäl är den punkt i delegationsordningen som 

reglerar möjligheten att överföra beslutanderätten till utskott inte att 

rekommendera. Så som punkten är utformad idag ges uppfattningen att 

utskottet kan ersätta nämnden oavsett karaktär på ärendet som är föremål för 

beslut och så är inte fallet. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att delegera 

beslutanderätten till utskottet på det sätt som föreslagits. 

2.4 Frågan om att ansvarig chef ska samråda med 
nämndens utskott vid anställning av avdelningschef 
samt ändringar i delegationsordningens inledning 

Även om varje nämnd i Upplands-Bro kommun är en egen myndighet är det 

önskvärt att det finns en samverkan mellan nämnderna och en strävan efter 

enhetlighet i de frågor som nämnderna har gemensamt då kommunen 

Upplands-Bro representeras av samtliga nämnder. Exempel på sådana områden 

är en gemensam grafisk profil så att beslut från olika nämnder ändå känns igen 
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som ett beslut från Upplands-Bro kommun, gemensam layout för reglementen 

och delegationsordningar, en likvärdighet i dokument avsedda för externa 

mottagare så som yttrandet eller remissvar.  

Ett omfattande arbete har gjorts med samtliga delegationsordningar under det 

senaste året för att skapa enhetlighet i samtliga nämnder och i 

kommunstyrelsen så långt det är möjligt utifrån de olika nämndernas 

verksamhetsområde och ansvar, till exempel genom en gemensam inledning 

som förklarar och informerar om syftet med en delegationsordning eller genom 

att delegera beslut som är gemensamma i alla nämnder till delegater på samma 

nivå. Ett område där nämnderna bör sträva efter likformighet gäller nämnden 

som arbetsgivare. I kommunstyrelsens delegationsordning och i övriga 

nämnders delegationsordningar är anställning av personal förutom 

kontorschefer delegerat till tjänsteperson. Det är en logisk delegation eftersom 

tjänstepersoner ska tillsättas utifrån kompetens och inte utifrån politisk 

åskådning. Kommundirektören är den enda tjänsteperson som är politiskt 

tillsatt. Kontorschefer tillsätts i samråd mellan förvaltningen och de 

förtroendevalda och beror på att kontorschefen är länken mellan politiken och 

förvaltningen. Övriga tjänstepersoner ska utföra arbete utifrån kompetens och 

sakkunskap utan påverkan av politiska hänsyn. Objektivitetsprincipen är 

inskriven svensk grundlag och i förvaltningslagen. Det är därför olämpligt att 

ge förtroendevalda för mycket inflytande över vilka personer som ska anställas 

på förvaltningen. 

Det vore vidare mycket olyckligt om arbetet med att få enhetlighet i samtliga 

delegationsordningar går förlorat genom att en nämnd avviker från den 

enhetlighet som arbetats fram genom att ändra innehållet i inledningen och 

genom att fortsätta använda beteckningen delegationsförteckning istället för 

delegationsordning som övriga nämnder och kommunstyrelse övergått till. 

Att inte sträva efter enhetlighet i kommunstyrelsen och i 

verksamhetsnämnderna på de områden där det är möjligt håller inte ihop 

kommunen som en enhet och är väldigt svårt att motivera med objektiva skäl. 

Det kommer att framstå som att olika frågor hanteras olika beroende på vilka 

personer som finns i nämnden eller bland tjänstemännen och det är varken 

objektivt eller professionellt. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att ändra 

delegationsordningen och ge de förtroendevalda inflytandet över vilka personer 

som ska anställas som avdelningschefer. 
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Revidering av Bygg- och miljönämndens 
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 

5 § kommunallagen (2017:725), Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny 

reviderad delegationsförteckning 2020-02-20 enligt bilaga 1 för Bygg- och 

miljönämnden gäller från och med 1 mars 2020. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden beslutar att delegationsförteckning 3.8.1 U10 gäller 

från och med den 1 mars 2020. Förändringen jämfört med tidigare 

delegationsförteckning är att ett antal punkter utgår och ett antal punkter 

tillkommer.  

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-12-12 att återremittera ärendet - 

revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09 - 

till kontoret för att utreda ordförandes (Liberalernas) alternativa förslag.  

Liberalerna (L) föreslog i eget förslag att Bygg- och miljönämnden beslutar att 

med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), 

bifogat förslag, daterat 2019-12-12, till ny reviderad delegationsförteckning för 

Bygg- och miljönämnden gäller från och med den 1 januari 2020.  

Efter återremissen så har Samhällsbyggnadskontorets tidigare liggande förslag 

till delegationsförteckning 2019-12-12 nu delvis reviderats utifrån Liberalernas 

(L) förslag till förändringar. Samhällsbyggnadskontorets förslag till

delegationsförteckning framgår enligt bilaga 1.

Denna tjänsteskrivelse behandlar inte Samhällsbyggnads- och 

kommunledningskontorets synpunkter enligt återremissen. Dessa framgår 

istället av bifogade bilagor enligt följande.  

 Bilaga 2 – yttrande från bygglov

 Bilaga 3 – yttrande från miljö

 Bilaga 4 – yttrande från kommunledningskontoret (KLK) 
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Samhällsbyggnadschef Kent Olsson 
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5. Utdrag ur förordning (2012.259) om miljösanktionsavgifter med
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6. Yttrande från kommunledningskontoret

7. SBK:s tjänsteskrivelse 2019-12-12

8. Förslag till reviderar delegationsordning från SBK 2019-12-12

9. Förslag till reviderad delegationsordning från Liberalerna (L) 2019-12-
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formaterade: Färgöverstrykning

1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 

I Upplands-Bro kommun har Bygg- och miljönämnden och de andra nämndernas 

ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 

bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 

annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun 

ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till 

många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i 

kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 

även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill

säga ärenden av principiell natur.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Enligt 12 kap 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 kap 38 § KL 

inte omfatta befogenhet att: 

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller

förbud som förenas med vite,

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som

föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på

bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.
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1.4 Delegationsbeslut 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 

sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 

med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 

viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 

genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 

Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 

principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 

att det är nämnden som ska ta beslut i ärendet. 

1.5 Ersättare för delegat 

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 

frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 

längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 

vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 

delegatens närmsta chef. 

1.6 I samråd 

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 

aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 

och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 

sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 

kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 

anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Ren verkställighet 

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersonens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 

sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 

beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 

kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 

som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 

Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
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1.9 Överklagan av beslut - allmänt 

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 

överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 

nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 

specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 

överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 

emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 

beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 

laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 

exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 

befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 

anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 

ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 

Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 

uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 

begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 

återkomst inte kan avvaktas, övertas delegationen av delegatens närmsta chef. 

1.11 Omprövning av beslut 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 

beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 

personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 
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2 Angående bygg- och miljönämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 

Bygg- och miljönämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 

upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som 

angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 

ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Tjänsteperson med högre 

befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde. 

2.2 Förordnande av ersättare 

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 

ersättaren. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Avdelningschefer 

Är avdelningschef jävig övertar ordförande i Bygg- och miljönämnden delegationerna. 

2.3.2 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning 

inom Bygg- och miljönämndens verksamheter. 

2.3.3 Bygg- och miljönämndens ordförande 

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även 

nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag för 

delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 

har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 

giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

Avdch Alla Avdelningschefer inom nämndens 

verksamheter 

Avdch-bygg Avdelningschef Bygglovsavdelningen 

Avdch-livs Avdelningschef Livsmedelsavdelningen 

Avdch-miljö Avdelningschef Miljöavdelningen 

B-admin Registrator och administratör på 

Bygglovsavdelningen 

B-han Bygglovhandläggare och 

byggnadsinspektör 

B-admin Administratör, registrator 

Bygglovsavdelningen 

Kch Samhällsbyggnadschef 

KS Kommunstyrelsen 

L-insp Livsmedelsinspektör 

M-insp Miljöinspektör 

Ordf. Bygg- och miljönämndens ordförande 

1:a vice ordförande Bygg- och miljönämndens förste vice 

ordförande  

3.2 Författningar 

Afo Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR 

BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter, ändrad 2012:6, och allmänna 

råd om Funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter 
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BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 

BFS 2013:10 

Dataskyddsfo Dataskyddsförordning (GDPR, General Data 

Protection Regulation) Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livs-medel av animaliskt 

ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda bestämmelser för genomförandet av 

offentlig kontroll av produkter av animaliskt 

ursprung avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll 

av produkter av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

EU 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade 

växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 

FAM Förordningen om allvarliga miljöskador (2007:667) 

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter (2006:1165) 
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FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 

FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (1998:940) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 

(2006:814) 

FFF Förordning om fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

FGS Förordningen (1998:929) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) 

FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915 

FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(1998:905) 

FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 

FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (1998:1252)

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. 

(1998:1388) 

HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 
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LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) 

LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320) 

LGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av 

kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147 

LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

(2005:10) 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel 
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SJVFS 2010:55 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om 

dricksvatten 

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslag (1988:220) (2018:396) 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL Tobakslagen (1993:581) 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

VL Viteslagen (1985:206) 
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4 Delegationsordning 

Ärende-  
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för de förtroendevalda. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

1.2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för ordförande. 

1:a vice ordf. 

1.3 Besluta om resor utanför Sverige men inom 

EU och till Norge eller Island. 

Se KS 
delegations- 
förteckning 

1.4 Besluta om resor utanför Norden och EU. Se KS 
delegations- 
förteckning 

1.5 Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 

inte kan vänta till nästa nämndsammanträde. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

KL 6 kap. 39 § 

1.6 Underteckna avtal inom löpande förvaltning 

som inte kräver firmatecknare. 

Avdch 

1.7 Utgått 2018-06-21 

1.8 Utse röstrepresentanter i bransch- och 
intresseorganisationer i vilka Bygg- och 
miljönämnden är medlem. 

Ordf. 

1.9 Besluta om att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjandehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

Avdch 

1.10 Besluta om att sända föreläggande och 

förbud, som meddelats mot någon i egenskap 

av ägare till fastighet med mera, till 

Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret.  

Avdch MB 26 kap. 15 § 

1.11 Avvisa ett överklagande som har kommit in 

för sent. 

Avdch FL 45 § 

1.12 Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- 
och miljönämnden som första instans, och 
som är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter:  

Ordf. FL 39 § 

formaterade: Färgöverstrykning



Lila är tillägg efter decembernämnden 

Blått är borttaget efter decembernämnden 

Rött är ändringar från tidigare gällande delegationsordning 2018 

13 

formaterade: Färgöverstrykning

a) Beslut av nämnd i dess helhet.

b) Beslut av anställd hos kommunen som

fattats på nämndens vägnar.

Avdch 

1.13 Besluta om att ett överklagande har kommit 

in i rätt tid och att lämna överklagandet till 

prövande instans. 

B-han

M-insp

L-insp

FL 45 § 

1.14 I egenskap av en myndighet bestämma att ett 

beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

M-insp MB, LL och PBL 

1.15 Avvisa ett ärende som inte är komplett och 

besluta om att skriva av avskriva ett ärende 

utan ytterligare åtgärder.  

Avdch FL 

MB 22 kap. 2 § 

1.16 Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att 

föra nämndens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättningar, 

sammanträden och besiktningar av olika slag.  

Avdch 

1.17 Besluta att inte lämna ut en allmän handling 

eller en sekretessbelagd handling och en 

handling med visst förbehåll.  

Avdch TF 2 kap. § 14-
15 och 

OSL 6 kap. 3§ 

1.18 Fastställa en dokumenthanteringsplan och 

arkivbeskrivning för Bygg- och 

miljönämndens handlingar.  

Kch 

1.19 Ta emot och kvittera delgivningar som är 

ställda till Bygg- och miljönämnden.  

Avdch  6 kap 36 § KL 

1.20 Polisanmäla brott mot kommunen inom 

nämndens ansvarsområde.  

Avdch 

1.21 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 

dataskyddsombudet 

Kch Dataskyddsfo 

Art 37 

1.22 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch Dataskyddsfo 

Art 28 

1.23 Rätt att ta ut avgift för information Avdch Dataskyddsfo 

Art 12 punkt 5 

1.24 Rätt till tillgång Avdch Dataskyddsfo 
Art 15 

1.25 Rätt till rättelse Avdch Dataskyddsfo 
Art 16 

1.26 Rätt till radering Avdch Dataskyddsfo 
Art 17 

1.27 Rätt till begränsning av behandling Avdch Dataskyddsfo 
Art 18 

1.28 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, Avdch Dataskyddsfo 
Art 19 
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radering och begränsning  

1.29 Rätt till dataportabilitet Avdch Dataskyddsfo 
Art 20 

1.30  Rätt att göra invändningar Avdch Dataskyddsfo 
Art 21 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden 

2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget.  

Avdch 

2.2 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning.  

Kch 

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut 

värdehandling.  

Avdch 

2.4 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 

delegations- 

förteckning 
2.5 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 

exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch 

2.6 Sälja kommunens lösa egendom. Se KS 

delegations- 

förteckning 
2.7 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget. 

Avdch 

2.8 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning. 

Kch 

2.9 Utfärda fullmakt att kvittera ut 

värdehandling. 

Avdch 

2.10 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 

delegations- 

förteckning 
2.11 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 

exempel statsbidrag och EU-bidrag. 

Avdch 

2.12 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget. 

Avdch 

2.13 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning. 

Kch 

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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2.14 Utfärda fullmakt att kvittera ut värdehandling. Avdch 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

3 Personal 

3.1 Besluta om organisationsstruktur för Bygg- 

och miljönämndens förvaltning.  

Kch 

3.2 Anställa: 

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid

Samhällsbyggnadskontoret. 

Kch 

b) Övrig personal Avdch 

3.3 Besluta om löne- och anställningsvillkor för: 

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid

Samhällsbyggnadskontoret.

Kch 

b) Övrig personal. Avdch 

3.4 Besluta om lönetillägg och lönesättning som 

avviker från kommunen personalpolitiska 

riktlinjer.  

Se KS 

delegations- 

förteckning 

3.5 Förändra sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställning.  

Se KS 

delegations- 

förteckning 
3.6 Utfärda skriftlig varning eller avstängning. Kch 

3.7 Säga upp eller avskeda arbetstagare. Kch 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

4 Yttranden 

4.1 Lämna yttrande över detaljplaner vid 

standardförfarande (enkelt planförfarande 

enligt tidigare lagstiftning) om det inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt.  

Avdch-bygg 

Avdch-miljö 

4.2 Lämna yttrande över detaljplaner i 

utställningsskedet/granskningsskedet om 

inget nytt av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt tillkommit i ärendet.  

Avdch-bygg 

Avdch-miljö 

formaterade: Färgöverstrykning
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4.3 Lämna yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbeskrivning  

M-insp MB 6 kap. 6 § 4 

4.4 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 

och miljödomstolen i fråga om verksamhet 

eller åtgärd som kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Detta inklusive den så kallade 

kompletteringsremissen vid prövning om 

ansökan av tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet.  

Avdch MB 6 kap.5 § 22 
kap. 4,6 och 

10§§ 

4.5 Lämna yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i mål eller 

ärende.  

M-insp MB kap 6 kap. 8 
§ MB

och FMKB 

12 § 

4.6 Lämna yttrande om 

miljökonsekvensbeskrivning i samband med 

att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller 

program upprättas.  

M-insp. MB 6 kap. 

12-14 §§ och

FMBK 8 § 

4.7 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 

och miljödomstolen i frågor om 

vattenverksamhet  

M-insp MB 11 kap. 

9a-b och MB 

13 §§, 21, § 

FVV 

4.8 Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det 

gäller mindre ändring i tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet och 

anmälningsärenden om tillståndspliktig 

verksamhet.  

M-insp FMH 5,22 och 
26 §§  

4.9 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende om 

dispens för djurhållning och gödselhantering. 

att ta jordbruksmark ur produktion. 

M-insp MB 12 kap 9 § 

4.10 Lämna yttrande till Länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 

anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 

som väsentligt kan komma att ändra eller 

skada naturmiljön.  

M-insp  MB 12 kap 6 § 

4.11 Lämna yttrande till Länsstyrelsen om 

regionalt program för efterbehandling av 

förorenade områden.  

M-insp

4.12 Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttranden begärs om kemiska produkter eller 

biotekniska organismer  

M-insp

4.13 Lämna yttrande i ärende om dispens från 

förbud att sprida kemiska och biologiska 

Avdch-miljö MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket 
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bekämpningsmedel över skogsmark. 

4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport eller 

annan hantering av avfall.  

M-insp Afo 26-33, 34-
36,37 §§ 

36, 42, 46 och 
47 §§ 

4.15 Lämna yttrande om radonbidrag. M-insp

4.16 Lämna yttrande om ansökningar om 

skottlossningstillstånd.  

M-insp

4.17 Lämna yttrande om militärövningar. M-insp

4.18 Lämna yttrande i beslut om tillstånd att 

hantera, överföra eller importera explosiva 

varor eller att yrkesmässigt eller i större 

mängd hantera brandfarliga varor.  

M-insp LBEV 16-19 §§  

4.19 Lämna yttrande om placering av 
bygglovbefriade underjordsbehållare för 
avfall.  

B-han

4.20 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om dispens från andra föreskrifter än 
områdesskydd.  

Avdch 

4.21 Lämna yttrande till Polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd och anmälan.  

M-insp

L-insp

OL 

4.22 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
enligt lagen om gaturenhållning och skyltar. 

B- han

M-insp

LGS 9 §, 
FGS 6 4 § första 

stycket 

4.23 Lämna yttrande till Socialstyrelsen om 
tillstånd att inrätta hem för vård eller 
boenden som drivs av en enskild utförare 
eller en sammanslutning.  

M-insp Socialtjänst-
lagen (2001:453) 

4.24 Besluta om att inte lämna yttrande i frågor 
som inte berör kommunen inom nämndens 
ansvarsområde.  

Avdch 

4.25 Innan en ansökan om licens att tillhandahålla spel 

på värdeautomater på andra platser än på ett 

kasino beviljas, ska den kommun där spelet ska 

tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Avdch-livs Spelförordningen 

Kap 3, 11 § 

Ärende- 

 grupp nr 
Ärendetyp Beslutande/ 

delegat 

Lagrum 

/notering 

5 Avgifter 

5.1 Besluta om avgifter enligt kommunens taxa 

för verksamhet inom Bygg- och 

B-han Kommunens taxa 
och föreskrifter 
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miljönämndens verksamhetsområde. K-han

M-insp

om avgifter 

5.2 Besluta om att sänka eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa inom Bygg- och 

miljönämndens verksamhet.  

Avdch Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.3 Besluta om klassning och fast årlig avgift 

enligt kommunens taxa för prövning och 

tillsyn enligt MB.  

M-insp MB 27 kap. 1 § 

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.4 Besluta om att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.  

M-insp FAPT 27 kap. 1 
§ 

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.5 Besluta att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB omfattande mer än 15 

tillsynstimmar.  

Avdch-miljö FAPT 27 kap. 1 
§ och

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

6 Viten 

6.1 Besluta om att förena föreläggande eller 

förbud med vite upp till 20 000 kronor för 

respektive adressat i varje enskilt ärende.  

B-han

L-insp
M-insp

PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 §  

6.2 Besluta om att förena föreläggande och 

förbud med vite över 20 000 kronor men 

högst 50 000 kronor för respektive adressat i 

varje enskilt ärende.  

Avdch PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 §  

6.3 Ansöka om utdömande av vite hos Mark- och 

miljödomstolen respektive 

Förvaltningsrätten.  

Ordf. 
Avdch 

MB 21 kap. 1 § 
tredje stycket och  

VL 8 resp 
6 § 

6.4 Besluta att förena föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 20 000 kronor per 

överträdelse eller om 50 000 kronor per 

månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds.  

Avdch LM 23§ 
VL 4 § 

Ärende- Ärendetyp Beslutande/ Lagrum 

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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 grupp nr delegat /notering 

7 Plan- och byggdelegation 

 Bygglovsbeslut 
7.1 Förelägga den som söker bygglov, marklov, 

rivningslov eller förhandsbesked att rätta till 

brister inom en viss tid om ansökan är 

ofullständig och riskerar att avvisas eller 

avgöras i befintligt skick.  

B-han
PBL 9 kap. 22 § 

första stycket 

7.2 Avvisa en ansökan som trots föreläggande 

enligt PBL 9 kap. 22 § första stycket är så 

ofullständig att den inte kan prövas i sak.  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket 

7.2.1 Besluta om avskrivning och avslut av ärende 

där sökande återtagit ansökan eller annat 

inträffat som gör att sakfrågan inte längre är 

aktuell för prövning. 

B-han FL 

7.3 Besluta om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i 

följande ärenden:  

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och

tvåbostadshus och verksamhetslokaler

utanför område med detaljplan, inom

ramen för de villkor som bestämts i

bindande förhandsbesked.

b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan

för komplementbyggnad och mindre

tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

och verksamhetsbyggnader om berörda

sakägare inte har någon invändning.

c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan

för handel, kontor, hantverk eller

industri om åtgärden inte innebär

betydande områdespåverkan, se nedan.

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus

inom detaljplan om nämnden tidigare

beslutat om bygglov för liknande

utformning i området eller om det rör

sig om högst två våningar.

e) Mindre tillbyggnad- och ändring av

skolor inom detaljplan av skolor och

flerbostadshus 

f) Ny-, om- och tillbyggnad inom

detaljplan av radhus, kedjehus och en-

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och 
2 
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eller tvåbostadshus. 

g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan

för komplementbyggnad.

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,

pumpstation, transformatorstation inom

och utanför detaljplan om åtgärden inte 

avses med utformning på plats med 

betydande områdespåverkan. 

Med betydande områdespåverkan menas 

betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid och i 

direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18. 

Om berörd sakägare yttrar sig negativt eller 

avstyrker, i kommunicering av ansökt åtgärd, 

ska ärendet anses som principiellt. Detta gäller 

även åtgärder som inte kan bedömas som liten 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 
7.4 Besluta om bygglov och marklov, även om den 

sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 

områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § 

respektive 9 kap. 35 § andra stycket. Om ingen 

berörd sakägare yttrat sig negativt och om det 

inte rör sig om betydande områdespåverkan, se 

punkt 7.3. 

B-han
I samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap. 
31 c och 35 §§  

7.5 Besluta om bygglov för att ta byggnad i 

anspråk för eller inreda byggnad helt eller 

delvis för väsentligen annat planenligt ändamål 

inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 

3b), 

7.6 Besluta om bygglov för att inreda någon 

ytterligare bostad eller lokal för handel, 

hantverk eller industri inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser om 

åtgärden bedöms som planenlig. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a, 

7.7 Besluta om bygglov för att inreda någon 

ytterligare bostad eller lokal för handel, 

hantverk eller industri inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser där 

berörda sakägare inte har någon invändning . 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b, 

7.8 Besluta om bygglov för att byta färg, 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 

andra åtgärder som påverkar byggnadens 

yttreutseende. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c 

och 8 §,§ 

formaterade: Färgöverstrykning
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7.9 Besluta om ingripande och inledande 

föreläggande att i område av värdefull 

kulturmiljö underhålla ett byggnadsverk eller 

ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. 

13 § i den utsträckning som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  

B-han PBL 8 kap 13 
och 14 §§och 11 
kap. 5 och 19 §§

7.10 Besluta att ändra gällande bygglov inom ramen 

för tidigare medgiven bruttoarea eller 

medgiven avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och 2 

7.11 10 Besluta om bygglov för nybyggnad eller 

väsentlig ändring av parkering, upplag eller 

materialgårdar fasta cisterner samt murar och 

plank. 

B-han PBF 6 kap. 1-2 
§§ punkt 2, 4, 7

och 8,

7.12 11 Besluta om bygglov enligt PBL 9 kap.30-32 §§ 

för att sätta upp eller väsentligt ändra 

bygglovspliktiga skyltar eller ljusanordningar. 

B-han PBF  
6 kap. 3-4 §§ 

7.1312 Besluta om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det 

omfattar inte rivning av byggnad som ur en 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt har ett större värde, eller 

rivning som kräver beslut enligt annan 

författning.  

B-han PBL 9 kap. 
10 § 

7.14 13 Besluta att godkänna marklov inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap 35 § om det inte rör 

som om  en åtgärd med betydande 

områdespåverkan enligt punkt 7.3 ovan. 

B-han PBL 9 kap. 11-13 
och 35 §§ 

7.15 14 Besluta att godkänna bygglov för åtgärder som 

inte kräver lov.  

B-han PBL 9 kap. 14 § 

7.16 15 Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked 

inom detaljplanelagt område och utanför 

detaljplanelagt område om ingen yttrat sig 

negativt till åtgärden. 

B-han
I samråd

med 
Avdchbygg 

PBL 9 kap 17 § 

7.17 16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §  

B-han PBL 9 kap. 19 § 

7.18 17 Besluta att förlänga handläggningstiden för ett 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 

veckor utöver de ursprungliga tio veckorna och 

förlänga anmälningsärenden med fyra veckor. 

Avdch-bygg 
B-han

i samråd 
med Avdch-

bygg 

PBL 9 kap. 
27 och 45 §§

7.19 18 Besluta att godkänna ett tidsbegränsat bygglov 

inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § 

PBL i de fall åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark eller om 

åtgärden har liten påverkan på omgivningen 

om kriterierna för tidsbegränsat lov är 

uppfyllda och ingen berörd sakägare yttrat sig 

negativt mot åtgärden. 

B-han PBL 9 kap 33 
§
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 Anmälningsärenden
7.20 19 Besluta att, om en anmälan av 

anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom viss tid med information om att 

anmälan kan komma att avvisas eller att 

avgöras i befintligt skick  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
 PBF 6 kap. 10 § 

7.21 20 Besluta att avvisa anmälan om föreläggande 

enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och 

anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan 

handläggas i sak.  

B-han  PBL 9 kap. 22 § 
PBF 6 kap. 10 § 

 7.22 21 Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats om det finns särskilda skäl 

till detta.   

B-han PBL 10 kap. 4 § 

7.23 22 Besluta om ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

B-han PBL 10 kap. 13 §  

 7.24 23 Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 

10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd.  

B-han PBL 10 
kap. 22 och 23 

§§ 

7.25 24 Besluta att förelägga en byggherre att lämna in 

ytterligare handlingar som behövs för att pröva 

frågan om startbesked om det enligt PBL 10 

kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.  

B-han
PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2  

7.25 Meddela om vilka handlingar som ska 

kompletteras och behov av ytterligare 

sammanträden i tekniskt samråd som underlag 

för startbesked. 

B-han PBL 10 kap. 
19 § första 
stycket 7 

7.26 Besluta att med startbesked godkänna att en 

åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:  

a) fastställa den kontrollplan som med

uppgift om vem eller vilka som är

sakkunniga eller kontrollansvariga,

b) bestämma de villkor som behövs för att

få påbörja åtgärden,

c) bestämma villkor och ungefärlig

tidpunkt för utstakning som behövs,

bestämma de handlingar som ska lämnas inför 

beslut om slutbesked ge de upplysningar om 

krav enligt annan lagstiftning som behövs ska 

gälla och ställa de krav och villkor som 

åtgärden kräver. 

Detta gäller samtliga så kallade 

Attefallsåtgärder i PBL 9 kap. 4a-ö §§

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare
ärenden

PBL 10 kap. 
23-24 §§ 

7.26.1 Besluta i startbesked att utstakning och 

lägesinmätning ska utföras av kommunens 

mättekniker vid placering i känsligt läge. 

B-han PBL 10 kap. 26 § 

7.27 Lämna anmärkning i anslutning till B-han PBL 10 kap. 
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arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 

nämndens tillsynsarbete och kontroll som 

innefattar för byggherren bindande föreskrift 

27-28

 7.28 Besluta att det inte behövs någon kontrollplan 

för rivningsåtgärder.  

B-han PBL 10 kap. 18 §  

 7.29 Besluta I ett ärende besluta om kompletterande 

villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 

för kontrollen.  

B-han PBL 10 kap. 29 §  

 7.30 Besluta om slutbesked respektive om 

interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 

och 

besluta om slutbevis och kontrollplan enligt 

Äldre PBL. Samt vilka villkor som ska gälla 

för beslutet. 

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

Ä-PBL 9 kap 10 
§ 

 7.31 Beslut om att byggnadsverk eller byggnadsdel 

får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. 

B-han PBL 10 kap. 4 § 

Tillsynsärenden 
 7.32 31 Lämna ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna och avvisa anmälningar om 

åtgärd som inte bedöms strida mot PBL då 

nämnden inte har fog för ingripande. 

B-han PBL 11 kap. 5 
och 7 §§ 

 7.33 32 Begära av polismyndigheten det biträde som 

behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §. 

Kan medföra ersättnings-skyldighet för Bygg- 

och miljönämnden enligt 14 kap. 2 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 8 
och 9 §§ 

 7.34 33 Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 

åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 

delegaten har befogenhet att besluta i 

lovärendet. Dock utan vite. 

B-han PBL 11 kap.17 § 

 7.35 34 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 

tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 

sakkunnig att utreda behovet av 

underhållsåtgärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget. Dock utan vite. 

B-han PBL 11 kap. 18 §  

7.35.1 Beslut om åtgärdsföreläggande. Dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 19 § 

7.35.2 Beslut om rättelseföreläggande, TAS BORT 

HELT! 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 20 § 
och 

11 kap. 32 a § 
7.35.3 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 21 § 

7.35.4 Beslut om föreläggande för ökad 

trafiksäkerhet, dock utan vite. Kan medföra 

ersättnings-skyldighet för Bygg- och 

miljönämnden enligt 14 kap. 3 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 22 
och 23 §§ 

 7.36 Besluta om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

för att ge slutbesked. 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 33 § 
2 

PBL 11 kap. 30-

formaterade: Färgöverstrykning
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Besluta om förbud mot fortsatt arbete och 

åtgärd. Sådant förbud får förenas med fast eller 

löpande vite om maximalt 20 000 kr respektive 

50 000 kr. 

32a §§
och PBL 12 kap. 

6 § 

 7.37 Besluta om att utse annan funktionskontrollant 

inom ramen för föreskrifterna. 

B-han PBL 11 kap. 34 §  

7.38 Besluta om att entlediga kontrollansvarig inom 

ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 

kap. 35 § PBL och, efter förslag av 

byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig.  

B-han PBL 11 kap. 35 § 

 7.39 Besluta om att ansöka om handräckning hos  

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 

kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 

arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 

honom eller henne enligt 11 kap. 19 -24 §§ 

PBL.  

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 39 § 

Plan- och byggförordningen med 
mera  

 7.40 Bestämma – i kontrollplaner eller genom 

särskilda beslut – att krav på omfattande 

ändringar av andra delar än den direkt berörda 

av en byggnad inte behöver utföras förrän en 

viss senare tidpunkt.  

B-han PBF 3 kap. 21 § 

7.41 Förelägga den som äger eller ansvarar för en 

motordriven anordning som är installerad i ett 

byggnadsverk att se till att anordningen 

kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 

att den uppfyller de krav som gäller för 

anordning enligt 8 kap. 4 §.)  

B-han PBF 8 kap. 6 § 

7.42 Besluta om längre besiktningsintervall av 

hissar med mera enligt 3 kap. 16 §.  

B-han BFS 2012:11 
(omtryck i 

BFS 2012:11 
H14) 

7.43 Besluta om anstånd med besiktning i fall där 

det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.  

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §
samt PBL 11

kap. 
33 § 

7.44  Besluta om användningsförbud för hissar och 

andra motordrivna anordningar.  

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §
samt PBL 11

kap. 
33 § 

7.45 Besluta om föreläggande mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter i 

frågor om funktionskontroll av 

ventilationssystem.  

B-han PBF 5 kap. 1- 7 
§§ med

tillhörande 
föreskrifter samt 
PBL 11 kap. 19-

20 §§  
7.46 Besluta om senareläggning av B-han  BFS 2011:16 
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besiktningstidpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 

skäl).  

1, ändrad  
2012:6, och  

OVK 2, 4 § och 
senare tillägg och 

ändringar 
7.47  Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han  BFS 2011:6 
omtryck 

2014:3BBR 
1:21 och senare 

tillägg och 
ändringar 

7.48 Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han BFS 2013:10,  
EKS 9,3 § 
Boverkets  

föreskrifter om  
tillämpning av 

europeiska 
konstruktions -

standarder  
(eurokoder) och 

senare tillägg och 
ändringar 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

8 Fastighetsbildningslagen 

8.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan fastighetsbildning sker.  

Avdch-bygg FBL 4 kap. 

25§ 

8.2 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning.  

 Avdch-bygg  FBL 15 kap. 11 §  

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

9 Anläggningslagen 

9.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan gemensamhetsanläggning 

inrättas.  

Avdch-bygg AnL 21§ 

9.2 Godkänna beslut eller åtgärd. Avdch-bygg AnL 30 § 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

10 Ledningsrättslagen 

10.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker.  

Avdch-bygg LRL 19 § 

10.2 Godkänna beslut eller åtgärd Avdch-bygg LRL 28 § 

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

11 

Lagen och förordningen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område 

som är av betydelse för friluftslivet.  

B-han LGS 5 § 

11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 

inskrift eller en jämförbar anordning för 

reklam, propaganda eller liknande ändamål 

utomhus utan tillstånd. Besluta att avge 

yttrande till Länsstyrelsen. 

B-han LGS 6,7 §§ FGS 
6 § första stycket  

11.3 Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, propaganda 

eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 

veckor.  

B-han

11.4 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han

M-insp

LGS 9 §, FGS 6 
§ 

LGS 12 § 

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

12 Lag om färdigställande skydd 

12.1 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

nybyggnad av småhus som inte ska användas 

för permanent bruk.  

B-han LFS 3 § första 
stycket andra 

meningen 
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12.2 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

tillbyggnad med mera.  

B-han LFS 3 § första 
stycket första 

meningen 

12.3 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han LGS 9 §, FGS 6 
§
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

13 Miljöbalkens område 

13.1 Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av 

de allmänna hänsynsreglerna.  

M-insp MB 2 kap. 2- 9 
§§, 26 kap.

Skydd av områden 

13.2 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter om vattenskydd som kommunen 

har meddelat eller om dispens från sådana 

vattenskyddsföreskrifter, om det finns 

särskilda skäl för det.  

M-insp MB 7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena 

13.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som Länsstyrelsen 

överlåtit på kommunen.  

M-insp MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 

andra meningen 

13.4 Besluta i tillsynsärende om områden eller 

djur- och växtart över vilka kommunen har 

tillsyn enligt MB 7 kap.  

M-insp MTF 2 kap. 9 § 

13.5 Godkänna Besluta om strandskyddsdispens 

för åtgärd som bedöms uppfylla de särskilda 

skälen i MB 7 kap. 18c.  

M-insp MB Kap.7 
18 b, 18 f, 26 §§

13.6 Besluta om dispens från föreskrifter för 

naturreservat.  

M-insp MB 7 kap 7 § 

13.6b Besluta om tillstånd med stöd av beslutade 

föreskrifter för naturreservat 

M-insp

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

13.6 

13.7 

Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd 

för enskild avloppsanläggning om högst 2000 

personekvivalenter.  

M-insp FMH 13, 14, 18 
§§  

13.8 Besluta i ärende om anmälan av inrättande av 

värmepump för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten.  

M-insp FMH 17 § 

13.9 Besluta att tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin får tas i anspråk även om det 

inte vunnit laga kraft.  

M-insp FMH 22 kap 

28 § 

13.10 Besluta i ärende om anmälan att driva eller 

arrangera:  

a) a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds hygienisk behandling som innebär

risk för blodsmitta genom användning av

M-insp FMH 38 § 
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skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 

eller andra liknande skärande eller stickande 

verktyg,  

b) b) bassängbad som är upplåtna åt

allmänheten eller som annars används av

många människor,

c) c) förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

gymnasieskola, särskola, specialskola,

sameskola, fristående skola, riksinternatskola

eller resurscenter.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

13.11 Besluta om tillstånd till: 

a) enskild avloppsanordning,

b) inkoppling av vattentoalett till befintlig

avloppsanordning, 

c) annan avloppsanordning än till vilken

vattentoalett ska anslutas

d) annat slag av toalett än vattentoalett.

M-insp LHF 2 § 

13.12 Besluta om tillstånd inom område med 

detaljplan för att hålla:  

a) nötkreatur, häst, get, får eller svin,

b) pälsdjur, eller fjäderfä som inte är

sällskapsdjur.

c) orm

M-insp LHF 3 § 

13.13 Beslut om tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin.  

M-insp LHF 6 § 

13.14 Meddela dispens från de lokala 

hälsoskyddsföreskrifterna.  

Avdch-miljö LHF 10 § 

 Förorenade områden 

13.15 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada och 

allvarlig miljöskada.  

M-insp MB 10 kap. 14 §, 
18- 21§§, FAM 3 

kap. 31 § och
MTF 2-3 §§

13.16 Besluta om ansvar för verksamhetsutövare 

eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utföra och 

bekosta efterbehandlingsåtgärder.  

Avdch-miljö MB 10 kap. 2-7 
§§  

13.16 Besluta om dispens från föreskrifter för M-insp MB 7 kap 7 § 
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naturreservat. /Flyttad 13.6/ 

13.17 Besluta i ärende om anmälan om avhjälpande 

åtgärder i förorenad mark eller byggnad.  

M-insp MB 10 kap. 

14 § och 

FMH 28 § 

Jordbruk och annan verksamhet 

13.18 Besluta om yttrande i ärende om anmälan för 

samråd. Se 4.10 

Besluta i ärende om miljöhänsyn i jordbruket 

M-insp MB 12 kap. 6 § 

 SFS 1998:915 

SJVFS 2010:55 

Kemiska produkter och biotekniska 
organismer  

13.19 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för tillsynen.  

M-insp MTF § 19 punkt 
5 

2 kap. 31 § p. 5 

13.20 Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425 

2 kap. 41 § 

13.21 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel och dispens.  

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425 
2 kap. 39, 40 §, 

NFS 2015:2 
6 kap. 1 § 

13.22 Besluta i ärende om undantag från 

informationsplikten för den som avser att 

sprida bekämpningsmedel på områden där 

allmänheten får färdas fritt.  

M-insp MB 14 kap 
13 och 16 §§ 
SNFS 1997:2 

NFS 2015:3 
4 kap. 4 § 

13.23 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor.  

M-insp MB 14 kap 
 NFS 2003:24 

NFS 2017:5 

Förordning om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  

13.24 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 

anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.  

M-insp MB 26 kap. och 
MTF 2 kap. 4, 

21, 27 och 29–32 
§§  

FGF, 
EU 517/2014 

Förordningen om PCB m.m. 

13.25 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 

att avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar.  

M-insp FPCB 18 § 

Avfall och producentansvar och 
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avfallsförordning 

Se 4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport eller 

annan hantering av avfall. 

M-insp Afo 26-33, 34-
36,37 §§ 

13.26 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall och meddela föreläggande med 

vite om sådan uppgiftsskyldighet.  

M-insp MB 15 kap. 

17 § 45 § Afo 

13.27 Besluta i ärende om anmälan om att på 

fastigheten kompostera eller gräva ned eller 

på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 

avfall än trädgårdsavfall.  

M-insp MB 15 kap. 
18 §, 

38 45 § Afo 

13.28 Besluta om tillfälliga åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra eller förebygga 

skador på människors hälsa eller miljön till 

följd av särskilda omständigheter vid 

hantering av avfall.  

M-insp MB 15 kap 

51 84 § afo 

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för tillsynen. /Flyttad 

13.19/ 

M-insp MTF § 19 punkt 
5 

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över avfall i 

övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

M-insp MB 26 kap. 3 § 

13.30 Besluta i ärende om ansökan om dispens och 

tillstånd enligt vad kommunfullmäktige 

föreskrivit i fråga om hantering av 

hushållsavfall.  

M-insp Föreskrifter om 
avfallshantering 

för Upplands-Bro 
kommun  

Prövning 

Förfarande vid miljödomstolarna i 
ansökningsmål 

13.31 Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa.  

Avdch-miljö 

M-insp

MB 22 kap. 25 §  

13.32 Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om 

det inte vunnit laga kraft.  

M-insp MB 22 kap. 28 §  

Tillstånds giltighet, omprövning med 
mera 

13.33 

Se 1.15 

Besluta att lämna anmälan eller klagomål 

utan åtgärd. 

M-insp

Tillsyn 

13.34 Besluta att meddela föreläggande utan vite M-insp MB 26 kap. 9 § 
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som behövs för att miljöbalken och 

föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av miljöbalken ska 

följas, utöver vad som nämns i 

delegationsordningen.  

13.35 Besluta att meddela förbud utan vite som 

behövs för att miljöbalken och föreskrifter, 

domar och andra beslut som meddelats med 

stöd av miljöbalken ska följas, utöver vad 

som nämns i delegationsordningen.  

Avdch-miljö MB 26 kap. 9 § 

13.36 Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller 

förelägga med försiktighetsmått, i ärende om 

anmälan av miljöfarlig verksamhet som i 

bilaga. 

M-insp MB 26 kap. 9 §, 
FMH 27 § 

MPF 

13.37 Besluta att förelägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress.  

M-insp 26 kap. 13 § 

13.38 Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller påverka 

miljön skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

M-insp 26 kap. 19 § 

13.39 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport. 

Bevilja anstånd med vissa uppgifter i 

miljörapporten 

M-insp 26 kap. 20 § 

NFS 2016:8 

13.40 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen.  

M-insp 26 kap. 21 § 

13.41 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 

upplåter byggnad för bostäder eller annat 

ändamål att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som 

behövs för tillsynen.  

M-insp 26 kap. 22 § 1 st 

13.42 Besluta att föreskriva att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar i stället skall 

utföras av någon annan och att utse någon att 

göra sådan undersökning.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 1 st.  

13.43 Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen är slutförd.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 3 st.  

13.4 Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla M-insp 26 kap. 26 § 
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omedelbart även om det överklagas. 

Miljösanktionsavgifter 

13.45 Besluta om miljösanktionsavgift: 

a) upp till 10 000 kronor.

M-insp 30 kap. 3 § 

b) över 10 000 kronor dock högst 50 000

kronor.

Avdch-miljö 30 kap. 3 § 

Tillträde m. m. 

13.46 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 

eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar (se 6.2).  

Avdch-miljö MB 28 kap. 1-5, 
7 §§ 

Strålskyddslag 

13.47 Besluta i tillsynsärende enligt 

Strålskyddslagen.  

M-insp SSL 30 § 

8 kap. 4-5 §§

13.48 Meddela förelägganden eller förbud. M-insp SSL 32 § 

8 kap. 6-7 §§

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

14 Livsmedelsområdet 

 Livsmedelsförordningen SFS 2006/813 

14.1 Besluta i ärende om registrering och 

godkännande av livsmedelsanläggning. 

L-insp Art. 31.1 a, b och 
c 

EG 882/2004 

23 § 

, 11- 

11 a §§ 

LIVSSFS 2009:5  

14.2 Besluta om villkorat godkännande av 

livsmedelsanläggning. 

L-insp Art. 31.2 d 

EG 882/2004 
23§ LF 

14.2 Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning på myndighetens bekostnad. 

L-insp   LF 8 § 

14.3 Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att ha påbörjat en verksamhet 

utan att först ha gjort en anmälan till 

 Avdch-livs 39 c § 
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kontrollmyndigheten. 

14.4 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att inte ha underrättat 

kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 

juridisk person ansvarar för en redan registrerad 

anläggning. 

 Avdch-livs 

      39 c § 

Kontrollförordningen 2017/625 – 
Bristande efterlevnad 

14.3 Besluta om att omhänderta en sändning av 

livsmedel till dess att kontrollmyndigheten 

erhållit resultat av offentlig kontroll vid 

misstanke om bristande efterlevnad. 

L-insp Art. 18 EG 

882/2004 

14.4 Besluta om att omhänderta livsmedel från 

tredje länder som inte överensstämmer med 

bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 

samt besluta om att: 

a) förordna att livsmedel destrueras, blir föremål 

för särskild behandling i enlighet med art. 20 

eller återsänds utanför gemenskapen i 

enlighet med art 21 eller vidtagande av andra 

lämpliga åtgärder. 

Beträffande livsmedel som redan släppts ut 

på marknaden, förordna om att livsmedlet 

återkallas eller dras tillbaka från marknaden 

innan någon av de åtgärder som anges i punkt 

a) vidtas.

L-insp Art. 19 i EG 

882/2004 

14.5 Besluta om att omhänderta sändning av 

livsmedel i avvaktan på destruktion eller 

vidta andra lämpliga åtgärder som är 

nödvändiga för att skydda människors och 

djurs hälsa. Beträffande livsmedel av icke-

animaliskt ursprung som är föremål för 

stängare kontroller i enlighet med art. 15.5 

och som inte kontrollerats eller hanterats i 

enlighet med art.17, se till att det därefter 

antingen destrueras eller återkallas i enlighet 

med art, 21. 

L-insp Art. 19.2 i 

EG 882/2004 

14.6 Besluta om sanering eller andra åtgärder som 

anses vara nödvändiga för att se till att 

livsmedel är säkra eller att 

livsmedelslagstiftningen följs. 

L-insp Art 54.2 a) 

EG 882/2004 

14.7 Besluta om att begränsa eller förbjuda 

utsläppande av livsmedel på marknaden och 

import eller export av livsmedel. 

L-insp Art 54.2 b) 

EG 882/2004 

 14.8 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, 

dras tillbaka från marknaden och/eller 

L-insp Art 54. 2c) EG 
882/2004 
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destrueras. 

 14.9 Besluta om tillstånd till att livsmedel används 

för andra ändamål än som de ursprungligen 

var avsedda för. 

L-insp Art 54.2. d) EG 
882/2004 

 14.10 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 

stänga hela eller delar av det berörda 

företaget under en lämplig tidsperiod. 

L-insp Art. 54.2e) EG 
882/2004 

 14.11 Besluta om att tillfälligt återkalla en 

livsmedelsanläggnings godkännande. 

L-insp Art. 52.2 f) EG 
882/2004 

 14.12 Besluta om permanent upphävande av 

godkännande av livsmedelsanläggning när 

verksamheten upphört. 

L-insp Art 31 EG 
882/2004 

 14.11 Besluta om åtgärder som avses i art 19 för 

sändningar från tredje länder. 

L-insp Art 54.2.g) EG 
882/2004 

 14.12 Besluta om andra åtgärder som den behöriga 

myndigheten anser vara motiverade. 

L-insp Art 54.2 h) EG 
882/2004 

14.5 Besluta om att varor ska behandlas, att 

märkning ändras, eller att korrigerande 

information ska förmedlas till konsumenterna. 

L-insp Art 138 2 c 

14.6 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 

unionen eller exporteras samt förbjuda att de 

återsänds till den avsändande medlemsstaten 

eller beordra att de återsänds till den 

avsändande medlemsstaten. 

L-insp Art 138 2 d 

14.7 Besluta att aktören ska öka genkontrollernas 

frekvens. 

L-insp Art 138 2 e 

14.8 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga 

fall tillåta att varorna används för andra 

ändamål än de som de ursprungligen var 

avsedda för. 

L-insp Art 138 2 g 

14.9 Besluta att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under en lämplig tidsperiod. 

L-insp Art 138 2 h 

14.10 Besluta att beordra att hela eller delar av den 

berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som 

aktören driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod. 

L-insp Art 138 2 i 

 Livsmedelslagen, SFS 2006:804 

14.11 Meddelande av förelägganden och förbud 

som behövs för att lagen, de föreskrifter och 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, 

L-insp   LL 22 § 
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de EG- bestämmelser som kompletteras av 

lagen och de beslut som har meddelats med 

stöd av EG- bestämmelserna skall följas.  

14.12 Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde antas understiga 10 000 kronor. 

L-insp LL 24 § första 
och andra stycket 

och LF 34 §  

14.13 Meddelande av föreläggande och förbud 

enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen, förenat med 

löpande vite om högst 30000 kronor per 

överträdelse eller 30000 kronor per månad. 

Avdch-livs LL 23 § 
  VL 4 § 

14.14 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 

smitta och undanröja risk för smittspridning 

efter underrättelse från smittskyddsläkaren 

om att smitta sprids eller misstänks spridas 

genom livsmedel.  

L-insp   LL 25 § 

14.15 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.  L-insp LL 24 § tredje 
stycket och LF 

34 § 

14.16 Beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

L-insp   LL 33 § 

 Livsmedelsförordning (se 14.1, 14.2) 

14.18 Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning på myndighetens 

bekostnad. 

L-insp   LF 8 § 

Föreskrifter om dricksvatten 

14.17 Besluta om att fastställa faroanalys enligt 2 c 

§ i SLVFS 2001:30 samt

undersökningsprogrammet och dess

parametrar, provtagningspunkter och

frekvensen av normal respektive utvidgad

undersökning.

L-insp SLVFS, 

2001:30, 11 § 

Avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och annan offentlig 
verksamhet FAOKL 2006:1166 

14.18 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av livsmedelsföretag samt om årlig 

kontrollavgift.  

L-insp 3-6§§ FAOKL

ART. 27 EG 

882/2004 

14.19 Besluta om avgift för godkännande och 

registrering.  

L-insp FAOKL 13- 14 
§§, Art 27 EG

och kommunens

taxa 
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14.20 Beslut om att sätta ned eller efterge avgift för 

kontroll om det finns särskilda skäl.  

L-insp FAOKL 10 § 

och kommunens 

taxa 

14.24 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranletts av bristande efterlevnad av 

regelverket. 

L-insp FAOKL 11§, art 
28 EG 882/2004 

14.21 Beslut om avgift ska tas ut för kostnader för 

offentlig kontroll som utförs efter klagomål 

och som är nödvändig för att undersöka den 

påstådda bristen. 

L-insp FAOKL 11 § 

14.22 Beslut om avgift ska tas ut för offentlig 

kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad hos samma aktör påvisats. 

L-insp FAOKL 11 a § 

14.25 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, 

styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar. 

L-insp FAOKL 18 § 

och kommunens 

taxa 

Sanktionsavgift för underlåten 
registrering eller oanmält ägarbyte 

Se 14.3 14.4 

14.25 Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att ha påbörjat en 

verksamhet utan att först ha gjort en anmälan 

till kontrollmyndigheten. 

 Avdch-livs 39 c § 

livsmedelsförordni

ngen (2006:813). 

14.26 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att inte ha underrättat 

kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 

juridisk person ansvarar för en redan 

registrerad anläggning. 

 Avdch-livs 

39 c § 

livsmedelsförord

ningen 

(2006:813). 

Lagen om foder och animaliska 
biprodukter 2006:805 

14.23 Besluta att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen och 

de beslut som har meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna.  

L-insp

M-insp

LFAB 23 § och 
FFAB 12 § 

14.24 Beslut att ta hand om en vara som – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 10 000 

kronor.  

L-insp LFAB 25 § 
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14.25 Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av kontrollen 

eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger.  

L-insp LFAB 27 § 

Förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska 
biprodukter FAOKL 2006:1165 

14.26 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av foderföretagare som befattar sig med 

animaliska biprodukter samt beslut om årlig 

kontrollavgift.  

L-insp 3-6 FAOKF Art. 
27 EG 882/2004 

och 

kommunens 

taxa 

14.27 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften om särskilda skäl föreligger.  

L-insp FAOKF 11 § 

och kommunens 

taxa 

14.28  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranleds av bristande efterlevnad av 

regelverket.  

L-insp FAOKF 12 § art 
28 EG 882/2004 

14.29 Beslut om att en sanktionsavgift ska betalas 

av den som  

1. påbörjar en verksamhet som är

registreringspliktig utan att någon anmälan 

om registrering har gjorts, eller  

2. brister när det gäller att uppfylla krav på

journalföring eller annan dokumentation. 

L-insp LFAB 30 § a-f 

FFAB 22 § a-f 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

15 Alkohollagen 2010:1622 

15.1 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd 

med sortiment och/eller lokalyta.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.2 Beslut om utökning av serveringstiden 

utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00. 

efter klockan 01.00.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.3 Beslut om tillfällig utökning av 

serveringstiden utanför normaltiden klockan 

11.00 – 01.00 

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.5 Beslut om permanent serveringstillstånd för 

slutna sällskap.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 
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15.6 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.7 Beslut om stadigvarande tillstånd till 

arrangerande av provsmakning.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.8 Beslut om tillstånd till arrangerande av 

provsmakning för enstaka tidsperiod.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.9 Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej inkommit med begärda 

handlingar.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.10 Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej är behörig att söka.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.11 Beslut att avskriva ansökan på grund av att 

sökanden återtar sin ansökan.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.12 Beslut om tillstånd för verksamheter med 

förändrad bolagssammansättning och 

personer med betydande inflytande.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.13 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 

erinran eller varning   

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

En kommun får meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 

1. uppfyller de krav som gällde för
tillståndets meddelande, eller 

2. följer de bestämmelser som gäller för
servering enligt denna lag eller de villkor 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. 

Avdch-livs AL 9 kap. 17 § 

15.14 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

1. på verksamhetens egen begäran och

tillståndet inte längre utnyttjas

Avdch-livs AL 9 kap. 18 § 

15.15 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

2. det med tillståndshavarens vetskap har

förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta 

utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag

eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på 

ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt 

ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller 

flera varningar utan att de förhållanden som 

föranlett varningen har rättats till.   

Ordf. AL 9 kap. 18 § 
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15.16 Beslut om att förbjuda servering av 

alkoholdrycker på särskilda boenden. 

Ordf. AL 9 kap. 20 § 

15.17 Beslut att lämna uppgift ur kommunens 

tillståndsregister.  

L-insp AL 13 kap. 3 § 

15.18 Beslut om att kommunen får för visst tillfälle 

förbjuda eller inskränka försäljning av 

alkoholdrycker om det anses påkallat för att 

upprätthålla ordningen.  

Avdch-livs AL 3 kap. 10 § 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

16 Tobakslagen 

16.1 Besluta i tillsynsärende. L-insp

M-insp

TL 19a § 2 a 

16.2 Meddela förelägganden eller förbud. L-insp

M-insp

TL 20 § 

16.3 Beslut att meddela varning. L-insp TL 20 a § 

16.4 Beslut att omhänderta tobaksvaror. L-insp TL 21 § 

16 

Lag om tobak och liknande 
produkter LTLP 2018:2088 

16.1 Besluta om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror och liknande produkter 

Avdch-livs   LTLP 5 kap, § 
1 

16.2 Besluta om att avslå ansökan om tillstånd att 

bedriva detaljhandel eller partihandel med 

tobaksvaror eller liknande produkter 

Avdch-livs   LTLP 5 kap, § 
1 

16.3 Besluta om att återkalla tillstånd på 

tillståndshavarens begäran 

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 1 

16.4 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 

grund av att den tillståndspliktiga 

försäljningsverksamheten upphört 

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 1 

16.5 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 

grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för 

samma försäljningsställe 

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 1 

16.6 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd i 

övriga fall 

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 2-4 

16.7 Beslut om varning Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 

11 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

17 
Lagen om handel med receptfria 
läkemedel 

17.1 Kontroll. L-insp HRL 20 § 

17.2 Begära upplysningar och handlingar. L-insp HRL 21 § 

17.3 Rapportera brister till läkemedelsverket. L-insp HRL 21 § 

17.4 Beslut om kontrollköp. L-insp HRL 21a § 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef  

SSamhällsbyggnadskontoret 

08 - 58169163 

Olof.Forsberg@upplands-bro.se 

2020-02-05 ALL.2019.66 

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 

Bygglovsavdelningens bedömning gällande 

konsekvenser av ordförandes förslag till beslut och 

frågor om ändringar som avhandlades vid nämnden 

den 12 december 2019  
Bygglovsavdelningens förslag på ändringar i delegationsordningen avsnitt 7 för 

Bygg- och miljönämnden har varit med fokus på effektivisering och 

förtydligande av verksamhetens beslutsfattande på delegation. Det är 

bygglovsavdelningens bedömning att ordförandes förslag till beslut om 

delegationsordning i vissa punkter har konsekvenser som hindrar en effektiv 

hantering av nämndens bygglovsärenden. 

För delegationsärenden har vi idag en handläggningstid om ca 1-2 veckor efter 

det att ansökan bedömts som komplett för beslut. Ibland kan beslut tas samma 

dag som komplettering inkommer. 

För nämndärenden är handläggningstiden strax under de lagstadgade 10 

veckorna efter komplett ärende och det händer att tidsfristen överskrids vilket 

leder till lägre intäkter för nämnden. 

Tidsåtgången för ett nämndärende kan uppskattas till det dubbla av ett 

delegationsärende då detta behöver beredning, svar på frågor och dragning för 

ledamöter och ersättare. Den upplevda servicen från nämndens verksamheter 

kommer vara mer utdragen och sämre. 

Bygglovsavdelningen bedömer att vissa punkter kan ändras efter det att 

ordförande lagt fram sitt förslag till nämndens sammanträde den 12 december 

2019. Nedan listas de förändringar som bygglovsavdelningen kan bedöma som 

rimliga och en motivering till detta. 

1. Inledning

1.3 I kapitel 1 avsnitt 3 läggs information till om delegationsparagrafen i plan- 

och bygglagen om vad som inte kan delegeras i plan- och bygglagen. Enligt 

ordförandes förslag. 

1.4, 1.8 och 1.9 förslag på ändring i inledning med tillägg i ordförandes förslag. 

Bygglovsavdelningen bedömer att utöver den ändring som gjorts i 1.3 så ska 

inte inledningsavsnittet ändras ytterligare då detta är en inledningstext som ska 

gälla för kommunens samtliga nämnder. 
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4. Delegationsordning

Punkt 1.5b föreslås av ordförande för att ordförandebeslut eller att AU ska 

kunna ta beslut som inte kunnat beslutas på nämndens sammanträde. Tidigare 

har nämnden tagit beslut att delegera till ordförande att fatta beslut i ärendet 

efter att en viss komplettering inkommit. Nämnden bör ta ställning till om detta 

förslag bedöms som lämpligt. Bygglovsavdelningen gör inget ställningstagande 

i frågan. 

Punkt 1.7 Ordförande föreslår att delegation för beslut om att inte lämna ut 

handling ska tillfalla ordförande. Utlämnande av handling ska utföras av 

verksamhet och vägran av utlämnande på grund av sekretess ska beslutas av 

ansvarig chef inom förvaltning. Sekretess och öppenhet bör beslutas av 

tjänsteperson, inte politiker då detta är juridisk hantering av ärenden som rör 

offentlighets- och sekretesslagen och där det inte föreligger behov av politisk 

inblandning i detalj. Risk för jäv, sekretessintrång och ökad belastning för 

verksamhetens arbetsmiljö föreligger. Dessa risker gäller även vid politikers 

möjlighet att fritt läsa i verksamhetens ärendehanteringssystem. 

Till exempel personuppgifter eller uppgifter om persons eller företags 

ekonomiska förehavanden förekommer ofta i ärenden och som ofta omfattas av 

sekretess. Inom sekretessen för detta ryms även företags frågor om 

affärsutveckling. Bygglovsavdelningen bedömer att risk för förtroendeskada 

föreligger om till exempel en ledamot är verksam inom en bransch och fritt kan 

få tillgång till andra aktörers information om affärsutveckling eller ekonomi. 

Bygglovsavedlningen bedömer att en sådan hantering kan och bör ifrågasättas 

av kommunens medborgare. 

Punkt 2.7 - 2.14 stryks då det rör sig om dubletter av tidigare punkter 2.1-2.6. 

Avsnitt 6 - viten tas bort från avdelningschef och beslut om viten får istället 

fattas av nämnden. 

Punkt 7.3 h) text tas bort som anger utanför och inom detaljplanelagt område. 

Delegation blir gällande för båda. 

Punkt 7.3 sista och näst sista stycket gällande betydade områdespåverkan 

bedöms vara kvar. Orfördande föreslår här ett tillägg om andra större vägar 

vilket blir svårdefinierat vilka vägar det ska gälla. 

Punkt 7.13 läggs till enligt ordörandes förslag " om det inte innebär en 

betydande områdespåverkan enligt punkt 7.3 

Punkt 7.15 gällande förhandsbesked inom detaljplan och utanför detaljplan. 

Den del som omfattar delegation för förhandsbesked utanför detaljplan stryks. 

Punkt 7.35.2 rättelseförelägganden stryks och ska beslutas av nämnden. 
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Punkt 7.36 förbud mot användning tas bort sedan tidigare och ersätts med 

förbud mot fortsatt arbete. Skilladen från decembernämnden är att vite helt tas 

bort gällande plan- och bygglagen och att dessa beslut får tas i nämnd. 

Motivering 

Med föreslagna ändringar är syftet att fortsatt ha en effektiv delegationsordning 

som bringa balans för verksamhet och nämnd. Verkställande och ärenden som 

kan tas på delegation inom en myndighetsnämnd ska ligga hos nämndens 

förvaltning. En balans bör finnas för att nämnden ska kunna fokusera på 

principiella eller på annat sätt viktiga ärenden, mål, inriktning och det politiska 

uppdraget från kommunfullmäktige. 

Från tjänsteskrivelse till decembernämnden 

Inom plan- och bygglagstiftningen föreslås förändringar inom samtliga 

områden, bygglovsbeslut, anmälningsärenden och tillsyn för att skapa 

förutsättningar för en effektivare hantering för att möta de lagkrav som finns 

för handläggningstider. Kontorets bedömning är även att nämndsammanträden 

ska fokuseras på ärenden av stor vikt och principiell karaktär så att 

verksamheten kan arbeta med god service och ta de beslut som mer effektivt 

kan tas på delegation av tjänstepersoner.  

Små tillbyggnader av verksamhetslokaler utanför detaljplan ska enligt 

bygglovsavdelningens bedömning delegeras till handläggare, vilket saknats 

tidigare 7.3. 

Ett förtydligande gällande beslut om bygglov för flerbostadshus och 

verksamhetslokaler föreslås 7.3. 

Ett förtydligande av förutsättningarna för delegation av handel, hantverk och 

industri där delegation inte ska gälla vid betydande områdespåverkan. Med 

betydande områdespåverkan menas betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid i direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18 7.3. 

Anmälningsärenden har utökats med delegation för administratör och 

registrator i samråd med inspektör, att fatta beslut om start- och slutbesked. 

Detta för kompetensutveckling och möjlighet att effektivisera processen i 

enklare ärenden. Med enklare ärenden menas enkla anmälningsärenden som 

eldstad och enklare Attefallsåtgärder 7.26, 7.30.  

Förbud mot användning föreslås tas bort från delegationsordningen och bör 

istället tas av nämnden. Vissa förelägganden läggs in för att stärka 

verksamhetens möjligheter att driva tillsynsärenden framåt utan att behöva ta 

upp första föreläggandet till nämnd. Ett exempel är rättelseföreläggande. 

Detta föreslås för att effektivisera tillsynsprocessen och delegeras till 

avdelningschef 7.35.1-4. 
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Viten föreslås delegeras till avdelningschef för Bygglovsavdelningen i ärenden 

som påkallar förbud mot fortsatt arbete och åtgärd. Beslut om förbud mot 

fortsatt arbete och åtgärd föreslås även och ska ersätta användningsförbudet. 

7.36. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 

Åsa Bergström 

Miljöchef  

Samhällsbyggnadskontoret 

08-581 692 29

asa.bergstrom@upplands-bro.se

2020-02-06 ALL.2019.66 

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 

Revidering av Bygg- och miljönämndens 

delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09  
Bygg- och miljönämnden återremitterade ärendet till kontoret för att utreda 

ordförandes förslag, § 129, 12 december 2019. 

Miljöavdelningens synpunkter 

I denna bilaga belyser vi några viktiga förhållningssätt för att bygg- och 

miljönämnden ska kunna utföra tillsyn och prövning enligt miljölagstiftningen 

på ett rättssäkert, tidseffektivt, kostnadseffektivt och objektivt sätt. 

Stora delar av bilagan har nämnden redan fått ta del av, tillägg är markerad 

med röd text, vissa omformuleringar kan också förekomma. 

Bakgrund 

Grunderna för Bygg- och miljönämndens delegationsordning är framtagen med 

stöd av underlag från SKL i samband med att miljöbalken trädde i kraft år 

2000. Den har inte genomgått några större förändringar sedan dess. 

Avdelningen har inte fått några anmärkningar på missbruk av beslutsrätten 

eller att beslut inte har stått sig vid överklagan. Beslut som rör 

myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt tas alltid till nämnd för beslut, också andra beslut som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt tas alltid till nämnd för 

beslut. Jämför gärna med Sollentunas och Järfällas delegationsordningar, 

länkar till dessa finns som bilaga 1 och 2. 

Av 9 § första stycket Förvaltningslagen framgår att ett ärende ska handläggas 

så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 

eftersätts. Ordet ”kostnadseffektivt” har ersatt termen ”billigt” i 7 § Äldre 

förvaltningslag. Med detta avser man markera att kostnadsaspekterna för såväl 

den enskilde som för det allmänna ska beaktas. 

I 11 § Förvaltningslag anges att om en myndighet bedömer att avgörandet i ett 

ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska 

myndigheten underrätta parten om detta. I underrättelsen ska myndigheten 

redovisa anledningen till förseningen. 

Legalitetsprincipen innebär ett krav på att en myndighets agerande ska ha stöd 

i någon av de källor som tillsammans bildar rättsordningen i vidsträckt mening. 

Denna princip finns redan uttryckt i regeringsformen (RF), där det anges att 

”den offentliga makten utövas under lagarna” (1 kap. 1 § RF). Vad som krävs 
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enligt legalitetsprincipen är alltså att det ska finnas någon form av normmässig 

förankring för all typ av verksamhet som en myndighet bedriver. Exempel på 

sådant författningsstöd kan vara de allmänna bestämmelserna i en lag eller 

detaljerad reglering i tillämplig speciallagstiftning. Även bindande föreskrifter 

utfärdade av statliga myndigheter utgör en del av rättsordningen.  

Objektivitetsprincipen innebär en skyldighet för en myndighet att iaktta 

saklighet och opartiskhet. Principen finns uttryckt i 1 kap. 9 § RF, men även i 

vanlig lag i form av exempelvis jävsregler. Nu införs alltså också i 

förvaltningslagen ett allmänt krav på saklighet och opartiskhet. Bestämmelsen 

innefattar även ett krav på respekt för allas likhet inför lagen.  

Proportionalitetsprincipen innebär att ett ingripande i ett enskilt intresse ska 

vara ägnat att tillgodose det åsyftade ändamålet, vara nödvändigt för att uppnå 

detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada 

som åtgärden förorsakar. Proportionalitetsprincipen är central inom det EU-

rätten och Europakonventionen. Avsikten med bestämmelsen är emellertid inte 

att uppnå absolut rättvisa i varje enskilt fall. 

Vid beslut ska också en rimlighetsavvägning enligt 7 § miljöbalken göras. 

Kraven i miljöbalkens hänsynsregler, 2-5 §§ och 6 § första stycket miljöbalken, 

gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 

denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och 

andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  När det 

är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för 

totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Trots 

detta ska de krav ställas som behövs för att följa bestämmelser kring 

miljökvalitetsnormerna 5 kap. 4 och 5 §§ Miljöbalken. 

Av Prop. 1997/98:45 framgår att när det gäller angelägenhetsgraden av att 

förebygga eller begränsa miljöpåverkan har olägenhetens karaktär, såsom 

farlighet och omfattning, naturligtvis betydelse. Dessutom är graden av 

känslighet i det område där påverkan sker och känsligheten hos dem som 

utsätts för störningen faktorer som skall beaktas. 

Upplands-Bro kommuns förvaltningsorganisation har ett politiskt uppdrag att 

arbeta effektivt. Delegationsordningen har vi för att arbetet ska fungera i 

vardagen på ett säkert och effektivt sätt. Vi uppfyller rättssäkerheten genom en 

avdelning som besitter hög kompetens och lång erfarenhet. Alla 

miljöinspektörer har 3-5 års utbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

med inriktning på naturvetenskap och miljöbalken, därtill har vi nära 80 års 

erfarenhet. Själv har jag 5 års studier på universitet inom naturvetenskap och 

rättskunskap inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet samt 22 års erfarenhet 

av miljö- och hälsoskyddsyrket inom kommunal verksamhet på 4 olika 

kommuner. Nämnden har en kompetent avdelning med 

tjänstepersoner/inspektörer som har en stor, bred och hög kompetens vilket 

också borgar för att ett stort ansvar kan och ska tas. 
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Rollfördelningen mellan nämnd och avdelning är inte fast till formen. De 

politiska frågorna borde vara i fokus som förtroendevald. Frågor där det 

handlar om att sätta upp mål och ange färdriktning. Ofta talar man om de 

politiska frågorna som VAD-frågor. Vad ska uppnås? Vad behöver göras? Men 

det räcker inte med att tala om vad, den politiska nivån måste också tala om när 

det ska vara klart och vilka resurser som finns. HUR målen ska uppnås är 

avdelningens ansvar att verkställa. En vanlig beskrivning av rollfördelning: 

Förtroendevalda 

• Styra (VAD)

• Besluta om mål, policy och

riktlinjer

• Detaljbeslut endast i

undantagsfall

• Följa upp och utvärdera

Avdelningen 

• Leda och utföra – verkställa

enligt satta mål (HUR)

• Utreda, lägga förslag, delta i

processerna kring mål, policy

och riktlinjer

• Ta detaljbeslut (delegation)

• Rapportera resultat

Grunden är ett kollektivt ansvar för ledamöterna. Om nämndens verksamhet 

inte fungerar är det oftast hela nämnden som är ansvarig. Nämnden har det 

yttersta ansvaret oavsett om avdelningen beslutar på delegation eller om 

nämnden beslutar. För att upprätthålla rättssäkerhet behöver nämnden 

avdelningens kompetens. Nämndens ledamöter fick via epost den 12 december 

2019 en dom i Mål B3204-2002, Svea HovR, som kallas ”Enköpingsfallet” 

vilken är bra att ha kännedom om. Som ledamot är det viktigt att reservera sig 

vid beslut om man inte delar uppfattning. 

Skillnad mellan nämndbeslut och delegationsbeslut. 

När avdelningen skriver fram ärenden till nämnden för avgörande är det en 

något annorlunda process jämfört när den enskilde eller verksamheten kan 

delges ett avgjort delegationsbeslut.  

Delegationsbeslut 

Vid delegationsbeslut ligger tyngden i skrivelsen under motivering till beslut. 

Det ska finnas en välformulerad motivering med hänvisning till lagstiftning 

som är lätt för mottagaren att förstå samt en möjlighet att överklaga beslutet. 

Ärendebeskrivning och bakgrund är redan känt av mottagaren och behöver i 

lite utsträckning formuleras. 

Exempelvis om ett delegationsbeslutet expedieras den 4 september, får 

mottagaren ta del av beslutet så snart det har nått fram, kring den 6-9 

september vid ordinarie postgång. Eventuell besvärstiden påbörjas så snart 

hen/sakägare har tagit del av beslutet och beslutet vinner laga kraft, det vill 

säga ”börjar gälla”, så snart de tre veckorna passerat och i vissa fall kan 

beslutet tas i anspråk omedelbart. 

Av miljölagstiftningen, principen om att förorenaren betalar, och kommunens 

föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att 
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handläggningen ska debiteras. I andra styrdokument framgår att avdelningen 

ska ha en hög självfinansieringsgrad. I vårt exempel blir handläggningstiden 10 

timmar, mottagaren ska i detta fall betala 12800 kr. 

Nämndbeslut 

Vid nämndbeslut ligger självklart en tyngd i motivering och hänvisning till 

lagstiftning även här. Den stora skillnaden är att inspektören utöver detta 

behöver lägga stor vikt vid ärendebeskrivning och bakgrund för att ledamöter i 

nämnden ska ha möjlighet att förstå vad ärendet gäller och vad förslag till 

beslut innebär. Ärendebeskrivningen behöver formuleras på ett utvecklat och 

tillgängligt sätt så att alla förstår. Eftersom de flesta ärendena är olika omfattar 

ärendebeskrivningen i de flesta fall minst en A4-sida men ofta mer vilket 

innebär en utökad handläggningstid för inspektören att skriva. 

Ärendet ska också sammanfalla med nämndsammanträde men blir alltid 

förskjutet minst 4 veckor jämfört med delegationsbeslut, kanske upp till 8 

veckor beroende på hur handläggning ligger i förhållande till 

nämndsammanträden. Inspektören är färdig med skrivelsen till exempel den 4 

september, då ska avdelningschef ha tid att granska handlingarna därefter ska 

Kansliet sammanställa handlingar för kallelse och utskick (10-12/9) inför 

beredning (19/9) och planerad nämnd, i detta fall 26 september. När nämnd är 

genomförd blir beslutet upprättat och klart för expediering först efter justering 

som vanligtvis sker tisdagen i veckan efter nämnd, i exemplet den 1 oktober, 

och kan därefter expedieras så att mottagaren får del av beslutet omkring den 

7-11 oktober, vid normal postgång, alltså ca 1 månad senare. Precis som vid

delegationsbeslut påbörjas eventuell besvärstid så snart hen/sakägare har tagit

del av beslutet och beslutet vinner laga kraft, det vill säga ”börjar gälla”, så

snart de tre veckorna passerat och i vissa fall kan beslutet tas i anspråk

omedelbart.

I detta exempel blir handläggningstiden ca 20 timmar, samma typ av ärende 

men olika process. I det räknas 10 timmar för grundbedömningen och 

motivering, tid för att utveckla en godtagbar skrivelse som är av en annan 

karaktär (+7 t), presentation vid beredning, nämndtid och protokollsjustering 

(ca 2-3 t extra). Mottagaren ska i detta fall betala ca 25 600 kr. 

Utan delegation tar handläggningen mer tid vilket innebär ett behov av mer 

personal, verksamheten blir ineffektiv och kostar mer. 

Mot bakgrund att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts och att 

avdelningen besitter nödvändig kompetens bör ärenden i stor utsträckning vara 

möjliga att delegera till avdelningen. I många fall är det den enskilde 

medborgaren som påverkas i tid och pengar, i andra fall är det en 

verksamhetsutövare vars projekt har ett pressat tidsschema som gynnas av att 

vi har en enkel och snabb handläggning utan att rättssäkerheten eftersätts. 
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Utredning av ordförandes förslag 

Punkt 4.4 

Länsstyrelsen skickar remiss inför beslut om att en verksamhet eller åtgärd 

antas medföra betydande miljöpåverkan där väger vi in kommunala intressen 

som kan ha betydelse. Kompletteringsremissen rör tillståndsprövning av 

miljöfarlig verksamhet. När verksamhetsutövaren har lämnat in sin ansökan så 

får kommunen och andra myndigheter möjlighet att granska och lämna 

synpunkter om ansökan behöver kompletteras i någon del.  

Remisserna har ofta korta svarstider och vi får sällan förlängd tid att svara, 

vanligtvis på grund av att prövande myndighet vill komma vidare i processen 

och att kommunen ändå får ärendet på remiss i ett senare skede. Vi behöver tid 

till att sätta oss in i ärendet, ta fram till underlag inför beredning, se ovan, för 

att ha en rimlig chans att handlägga och möjlighet att planera vårt jobb behöver 

vi ca 14 dagar innan utskick. Handläggningstiden blir längre utan delegation 

och förslag om yttrande, där nämnden ska förlita sig på avdelningens 

kompetens, skiljer sig inte från ett delegerat yttrande.  

Sollentuna och Järfälla har delegerat yttrande. 

Antal yttranden under 2019: 6 st 

När ansökan bedöms vara komplett så får nämnden en remiss med den 

kompletta ansökan med utredningar och möjlighet att yttra sig över om vi anser 

att tillstånd kan ges eller inte och om särskilda villkor ska ställas. Dessa 

yttranden behandlas vid nämndsammanträde. 

Punkt 4.7 

Se ovan, vanligtvis anger länsstyrelsen 3 veckors svarstid på den tiden hinner 

vi inte mer än skicka ut handlingar med förslag på yttrande. Att begära 

förlängd svarstid innebär en extra administrativ belastning. I slutet är det den 

sökande som påverkas i tid och pengar. 

Ett ärende som aktualiserats under de senaste dagarna är Länsstyrelsens beslut 

om vattenverksamhet i Sätrabäcken inom detaljplan för Trädgårdsstaden. 

Länsstyrelsen är i det här fallet en egen myndighet som handlägger "Anmälan 

om vattenverksamhet" i enlighet med 11 kap. Miljöbalken. I den processen 

remitterar Länsstyrelsen ärendet till den lokala myndigheten med ansvar för 

miljö- och hälsoskyddsfrågor, det vill säga bygg- och miljönämnden och 

miljöavdelningen har lämnat yttrande på delegation. I det yttrandet är vårt 

ställningstagande inte annorlunda än det nämnden ställde sig bakom i samband 

med yttrande över detaljplan för Trädgårdsstaden.  

Sollentuna och Järfälla har delegerat yttrande. 

Antal yttranden under 2019: 8 st 
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Punkt 6.2, 6.4 

Se kommentarer under punkt 13.34-13.36 

Antal beslut under 2019: 2 st 

Punkt 6.3 

Ansökan om utdömande av vite kan anses vara verkställighet och bör vara 

delegerat till miljöchef. Det finns särskilda regelverk kring vitesförfarande. 

Tillsynsmyndigheten beslutar om vitesbelopp och när vite ska dömas ut men 

det är endast domstolen som kan utdöma vitet. Enligt 21 kap. 1 § p. 8 

miljöbalken (1998:808) är det mark- och miljödomstolen som, på ansökan av 

tillsynsmyndigheten, prövar mål om utdömande av vite. I mål om utdömande 

av vite är det tillsynsmyndigheten som i sin ansökan om utdömande av vite ska 

bevisa att föreläggandet överträtts. Skälet till att det är annorlunda bevisbörda i 

denna situation är att vitet har straffrättslig karaktär. 

Antal ansökningar om utdömande av vite under 2019: 1 st 

Punkt 13.5 

Jag anser det fortfarande är motiverat att avdelningen har delegation på att 

bevilja strandskyddsdispenser, förslag om avslag ska fortsättningsvis beslutas 

av nämnd. 

Avdelningen har inte fått några anmärkningar på missbruk av beslutsrätten 

eller att beslut inte har stått sig vid överklagan. Beslut som rör 

myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt tas alltid till nämnd för beslut också andra beslut som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt tas alltid till nämnd för 

beslut. Vid beslut om strandskyddsdispens finns särskilda skäl som ska ligga 

till grund för beslutet. Ärendena är inte sällan oproblematiska, de kräver 

mycket dialog med fastighetsägaren, kompletteringar, revideringar och ibland 

återtagen ansökan, den handläggningen ligger inom ramen för avdelningens 

dagliga arbete. Alla beviljade dispenser ska skickas till länsstyrelsen för 

granskning, om de till exempel anser att skäl för dispens saknas så kan de 

upphäva kommunens beslut. Av 23 ärenden som avdelningen har beslutat på 

delegation har 2 upphävts av länsstyrelsen vilket ska tolkas som att 

länsstyrelsen bedömer att vi formulerar väl avvägda beslut med en motivering 

som står sig.  

I den här typen av ärende är det vanligtvis den enskilde medborgare som på ett 

betydande sätt påverkas i tid och pengar. Beredning, nämndtid och att 

skrivelsen är av en annan karaktär vilket innebär ökad handläggningskostnad. 

Det blir minst 4 veckors fördröjning efter ärendet är färdig utrett. Idag har vi 

ändå något för långa handläggningstider som vi arbetar aktivt för att korta ned. 

Antal beslut under 2019: 8 st 
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Punkt 13.6 

Ärenden om dispens i naturreservat har till exempel rört Kräftfiske och 

orienteringstävling i Lejondals naturreservat, upprustning av Ängsuddsvägen 

inom Broängarnas naturreservat och båt inom Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat. Dessa dispenser är av enklare karaktär som absolut bör kunna 

beslutas på delegation. Det är den enskilde människan som kommer i kläm, de 

får vänta onödigt länge på beslut och det blir onödigt hög kostnad. Avslag på 

dispensansökan beslutas alltid av nämnden. 

Antal beslut under 2019: 2 st 

Punkt 13.29 

Omfattar ärenden som handlar om felaktig hantering av avfall som ingår i det 

löpande dagliga arbetet, oftast ärenden av mindre karaktär till exempel 

dumpning, eldning, nedgrävning. Därtill tillkommer specialregler kring 

avfallsförbränning som huvudsakligen rör kraftvärmeanläggningen där 

tillsynsbeslut krävs i det löpande arbetet. 

Punkterna 13.34-13.36 

26 kap 9 § miljöbalken är av central betydelse för tillsynsverksamheten. Den 

reglerar när en tillsynsmyndighet kan vidta åtgärder vid överträdelser i enskilda 

fall. Möjligheten för tillsynsmyndigheten att meddela förelägganden och 

förbud blir genom bestämmelsen densamma för all verksamhet som omfattas 

av miljöbalken. En tillsynsmyndighet kan enligt första stycket meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att stadgandena i miljöbalken eller 

föreskrifter, tillstånd, villkor eller andra beslut som meddelats med stöd av 

balken skall efterlevas. 

Tillsyn enligt miljöbalken utgör del av kärnverksamheten. Besluta i 

tillsynsärende innebär det samma som att förelägga om åtgärder. Föreläggande 

är ett av våra verktyg i verktygslåda, utan verktyg - ingen verkstad. 

Vid tillsyn är det av stor vikt att inspektörer kan ställa krav på åtgärder eller 

dokumentation. Detta görs på ett rättssäkert sätt genom beslut om 

förelägganden om till exempel; hantering av olika avfallsfraktioner däribland 

farligt avfall, journalföring, sanering, åtgärder för att minska miljö- och/eller 

hälsopåverkan eller rättelse om domar och beslut åsidosätts, för möjlighet att 

följa verksamheten. Förbud kan bli aktuellt, och behöva fattas med kort varsel, 

vid akuta pågående verksamhet som innebär en fara för hälsa och miljö eller 

som vidtas i strid mot gällande bestämmelser eller om behövliga tillstånd 

saknas.  

I samband med att miljöbalken infördes år 2000 tryckte utredningar, lagstiftare 

och vägledning på att inspektörerna måste bli bättre på att fatta rättssäkra beslut 

eftersom historiskt skickades andra typer av dokument; till exempel ”Råd” och 

”Information” och ”Inspektionsrapporter”, med långt gående krav på åtgärder 

utan att mottagaren hade möjlighet att ha synpunkter inför ställningstagande 
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eller överklaga kraven vilket är direkt felaktigt. Miljöavdelningen genomför ett 

ständigt förbättringsarbete mot rättssäkra beslut där föreläggande ska användas. 

Ärenden gällande "Anmälan enligt 9 kap. Miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen" har en stor bredd och är av skilda karaktärer, se 

gärna i miljöprövningsförordningen verksamheter med prövning C. När 

anmälan inkommer ska vi granska, de statliga och kommunala myndigheter 

samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall 

på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en 

anmälan. Därefter svarar vi med att lämna anmälan utan åtgärd eller förelägga 

med försiktighetsmått. I dessa fall är det oftast en verksamhetsutövare vars 

projekt har ett pressat tidsschema som gynnas av att vi har enkel och snabb 

handläggning utan att rättssäkerheten eftersätts, med hänvisning till 

avdelningens kompetens. Det senaste året har vi till exempel haft flera ärenden 

om krossning och sortering inom exploateringsprojekt. 

Antal beslut under 2019: 26 st, varav ett förbud 

Kombinera föreläggande vid vite (punkt 6.2 och 6.4) 

Som en grundförutsättning för att förelägga med vite brukar i normalfallet 

anses gälla att den förelagde tidigare visat en ovilja att utföra de berörda 

åtgärderna (eller följa ett förbud). Det kan vara så att ett tidigare föreläggande 

utan vite inte följts. Eller så kan krav ha framställts i meddelanden eller andra 

kontakter. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten dokumenterar sådana 

framställda krav och att de nämns i motiveringen till ett beslut om 

vitesföreläggande. Även i vissa andra fall kan vite användas. Det kan vara för 

att markera allvaret i en situation, men framför allt när det är särskilt viktigt att 

förelagda åtgärder utförs inom rätt tid. Enligt 26 kap. 9 § andra stycket 

miljöbalken får inte mer ingripande tillsynsåtgärder tillgripas än vad som 

behövs i det enskilda fallet. Även detta gör att man behöver kunna motivera 

varför man väljer ett vitesföreläggande istället för ett vanligt föreläggande. För 

att kunna nå framgång i domstolen med en ansökan om att döma ut vite måste 

föreläggandet med tillhörande vitesbelopp vara mycket tydligt utformat.  

Vi har inte använt den här möjligheten i någon stor utsträckning men under 

senare år, i vissa fall, när vi inte fått in de kvitton eller följesedlar som vi 

behöver för att avsluta ett ärende, i de fallen är ett löpande vite att föredra. Det 

är oftast ett litet belopp, till exempel 1000 kr, med löpande vite per vecka så är 

det ekonomiskt motiverat att lämna in med de underlag som vi behöver för 

tillsynen. 

Styrkan att ha möjlighet till föreläggande med vite på delegation är att korta 

tiden till ingripande åtgärder. Om sådana ingripande åtgärder behövs har 

ärende ofta pågått en längre tid och det kan bli obegripligt för mottagaren. 

Ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt 

utan att rättssäkerheten eftersätts och avdelningen besitter nödvändig 

kompetens att dessa ärenden i stor utsträckning kan vara möjliga att delegera 

till avdelningschef med bibehållna beloppsgränser. Ärenden av principiell 

beskaffenhet eller stor vikt kommer fortfarande att beslutas av nämnd. 
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Storlek på vitesbeloppet 

Enligt 3 § Lag (1985:206) om viten ska vitesbeloppet 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 förläggandet. 

Vitesbeloppet ska vara så stort att det från adressatens synpunkt är 

fördelaktigare att följa föreläggandet än att bryta mot det. Vitesbeloppet 

bestäms därför ofta till den kostnad som det blir att följa föreläggandet eller 

strax över. Viktigt att tänka på är även att om kraven på åtgärder utgår från de 

allmänna hänsynsreglerna så krävs det att verksamheten eller åtgärden ska vara 

av någon betydelse och att det görs en skälighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § 

miljöbalken (1998:808). Information om adressatens ekonomiska förhållanden 

kan t.ex. begäras från skattemyndigheten (t.ex. inkomst, skulder, förmögenhet). 

Någon mer djupgående utredning behövs dock inte, det viktiga kan vara att 

veta om det finns  

Fast eller löpande vite 

Ett fast vite sätts till en engångssumma. Enligt 4 § lag (1985:206) om viten kan 

vite föreläggas som löpande vite. Det är ett vite som beslutas vid ett tillfälle 

men som kan falla ut vid flera tillfällen. T.ex. ett vite som döms ut för varje 

vecka som adressaten underlåter att göra något eller för varje gång ett förbud 

överträds. Ett löpande vite kan ha relativt långa tidsperioder, till exempel 20 

000 kronor för varje påbörjad sexmånadersperiod som anläggningen finns kvar, 

eller en kortare tidsperiod om det är mer brådskande, till exempel 5 000 kronor 

för varje kalendervecka som förflyter utan att anläggningen tas bort. Fördelen 

med löpande vite jämfört med engångsvite är att inte ett nytt beslut behöver 

skrivas och gå igenom processen med delgivning ännu en gång om det är 

uppenbart att mottagaren inte tänker fullfölja sina ålägganden. Om 

föreläggandet förbjuder en åtgärd finns nackdelar med löpande vite. Då får 

domstolen bara döma ut för en tidsperiod i taget och det är därför lönlöst att 

ansöka om utdömande av vitet för mer än en överträdelse åt gången (av samma 

punkt). En separat ansökan behöver alltså göras för varje tidsperiod eller 

överträdelse. Om föreläggandet däremot innebär en uppmaning att göra något, 

kan man ansöka om utdömande av flera tidsperioder samtidigt. Även om man 

kan ansöka om utdömande för flera tidsperioder samtidigt för så kallade 

påbudsviten kan man – när man bestämmer längden av tidsperioderna – tänka 

på att det kan vara en fördel att hinna göra ansökningar om utdömande löpande 

efter varje separat tidperiod eftersom det är en signal om att 

tillsynsmyndigheten menar allvar. Det är möjligt att kombinera fast och 

löpande vite, så att en person föreläggs att innan ett visst datum utföra en 

åtgärd vid vite om XXX kronor och därefter vid vite om YYY kronor för varje 

tidsperiod, t.ex. månad.  

Punkt 13.45 

Ärenden om miljösanktionsavgifter anser jag, med stöd av SKR (Sveriges 

Kommuner och Regioner, fd SKL), vara av typen verkställighet och ska ligga 
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kvar enligt tidigare. Det finns tydlig reglering med belopp i bestämmelser 

ingen bedömning i sakfrågan ska göras. 

Tillsynsmyndigheten är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot 

miljöbalkens bestämmelser. Den 1 januari 2007 trädde nya straffbestämmelser 

i miljöbalken i kraft. En utgångspunkt var att straffbestämmelserna i 

miljöbalken skulle bli mer effektiva och att endast de allvarligaste 

överträdelserna ska omfattas av straffansvar. De mindre allvarliga 

överträdelserna omfattas istället av till exempel miljösanktionsavgifter. Dubbla 

sanktioner i form av både straff och miljösanktionsavgift har försvunnit. Som 

ett led i tillsynen ska vi därmed pröva och besluta om miljösanktionsavgifter. I 

förordningen om miljösanktionsavgifter regleras närmare för vilka 

överträdelser som miljösanktionsavgift ska tas ut och med vilka belopp, vilket 

minskar utrymme för bedömningar. Den som överträtt reglerna behöver inte ha 

gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska 

besluta om avgiften. Vi kan låta bli att ta ut avgiften om det vore oskäligt med 

hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff 

enligt miljöbalken men i övrigt ingen nedsättningsmöjlighet. Vårt beslut kan 

överklagas till miljödomstolen.  

Under de senaste åren har en satsning på tillsynen på köldmedieaggregat och 

den årliga rapporteringen blivit bättre. Det innebär att det finns verksamheter 

med aggregat som inte har varit registrerade i rätt ordning hos oss eller är sena 

med rapporten. Vi har också haft ett projekt med tillsyn på märkning av vissa 

kemikalier i handel (CLP). För dessa verksamheter finns inskrivet vissa 

miljösanktionsavgifter som blivit aktuella att besluta om. Exempel på beslutat 

och överklagat ärende finns i bilaga 3. 

Fattade beslut omfattar i dagsläget sanktionsavgifter om 1000-15000 kronor 

men högre belopp kan bli aktuella. 12 kap. 1-5 §§ förordning om 

miljösanktioner kan också bli aktuella eftersom vi har tillsyn på A- och B-

verksamheter. Av 3-4 §§ samma förordning framgår också att 

miljösanktionsavgiften ska dubbleras om överträdelse fortsätter eller upprepas 

varför delegationen bör kvarstå som hittills. 

Utdrag från Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter men exempel på 

miljösanktionsavgifter som varit aktuella (gulmarkerade), bifogas i bilaga 4. 

Mot bakgrund att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts borde dessa 

ärenden i stor utsträckning ska vara möjliga att delegera till avdelningen. Utan 

delegation tar handläggningen mer tid vilket innebär, med stöd av kommunens 

styrdokument där det framgår att avdelningen ska ha en hög 

självfinansieringsgrad, att handläggningen ska debiteras. Följden blir att den 

här typen av ärende kostar verksamheten eller medborgaren avsevärt mer i 

handläggningsavgift än själva miljösanktionsavgiften. 

Antal beslut under 2019: 19 st 
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Miljöavdelningen 

Åsa Bergström 

Miljöchef 

Bilagor 

1. https://www.sollentuna.se/globalassets/kommun-och-politik/sa-styrs-

sollentuna/sollentuna-forfattningssamling-

sfs/delegationsordningar/delegationsordning-for-miljo--och-

byggnadsnamnden.pdf

2. https://www.jarfalla.se/download/18.412b66e516d00a15d79f062b/1568710

524762/delegeringsordning-miljo-och-bygglovsnamnden-2019-04-09.pdf

3. Dom i mål nr M 5676-18 angående miljösanktionsavgifter

4. Utdrag ur Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med exempel.
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Börjes Tingsryd AB, 556074-9151, Storgatan 66-68,362 30 Tingsryd 

Motpart 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

SAKEN 
Miljösanktionsavgift 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommuns beslut 2018-07-27 i ärende 
nr MIL.2017.635, se bilaga 1 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Dok.Id 562128 

Postadress 

Box69 
131 07Nacka 

Besöksadress 

Sicklastråket 1 

Telefon 

08-561 656 40

Telefax 

E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditions tid 

måndag - fredag 
08:00-16:30 
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Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 
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Sid 2 
M 5676-18 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (nämnden) beslutade den 27 juli 
2018 att påföra Börjes Tingsryd AB en miljösanktionsavgift om 10 000 kronor för 
att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven kännbar 
(taktil) varningsmärkning. I beslutet hänvisade nämnden bl.a. till 1 kap. 3 § och 
7 kap. 4 § 1 förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Börjes Tingsryd AB har överklagat nämndens beslut till mark- och miljödomstolen. 

YRKANDEN M.M. 

Börjes Tingsryd AB har, som bolaget :far förstås, yrkat att mark- och 
miljödomstolen ska upphäva nämndens beslut om miljösanktionsavgift. 

Till stöd för sin talan har Börjes Tingsryd AB hänvisat till en skrivelse från 
Kemikalieinspektionen till Labritt AB (daterad den 18 februari 2018) samt har 
anfört sammanfattningsvis följande. 

Enligt den svenska leverantörden och importören Labritt AB har etiketterna fatt 
ett godkännande av Kemikalieinspektionen. Några brister finns därför inte. 

DOMSKÄL 

Rättslig reglering 
Tillämpliga bestämmelser har redovisats i det överklagade beslutet. Därutöver kan 
följande tilläggas. 

Av 7 kap. 4 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att en 
överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) genom 
att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil 
varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor, om 
den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäljare som inte samtidigt är en 
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till 
Sverige. Av artikel 35.2 CLP-förordningen framgår att om förpackningen innehåller 
ett ämne eller en blandning som uppfyller kraven i avsnitt 3.2.1 i bilaga Il till 
förordningen ska den vara försedd med en taktil varningsmärkning. I avsnitt 3 .2.1 i 
bilaga Il framgår att förpackningar med ämnen eller blandningar som tillhandahålls 
allmänheten och är klassificerade bl.a. för akut toxicitet, ska förses med en taktil 
varningsmärkning. Av det klassificerings- och märkningsregister som upprättas 
av ECHA, j fr artikel 40 CLP-förordningen, framgår bl.a. att ämnet alkohol C 16-18 
etoxilerad är klassificerat för akut toxicitet. 

En miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet, se 30 kap. 2 § miljöbalken. Men en miljösanktionsavgift 
behöver inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till exempelvis vad den avgifts-
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Mark- och miljödomstolen 
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Sid 3 
M 5676-18 

skyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, se 30 kap. 2 § 
andra stycket 3 miljöbalken. Enligt lagmotiven syftar uppräkningen i 30 kap. 2 § 
andra stycket på undantagssituationer och då främst fall där överträdelsen inträffat 
på grund av ett ursäktligt misstag. Det är inte heller oskäligt att ta ut avgift när 
överträdelsen berott på att den avgiftsskyldige inte känt till de regler som gäller, 
se prop. 2005/06: 182, s. 52. 

Mark- och miljödomstolens bedömning 
Utredningen i målet ger vid handen att Börjes Tingsryd AB till allmänheten har 
tillhandahållit en förpackning av produkten Stiibben Hamanol som saknat kännbar 
(taktil) varningsmärkning och som innehåller ett sådant ämne (alkohol C16-18 
etoxilerad) som klassificerats för akut toxicitet enligt bestämmelser i CLP-förord
ningen. Det har alltså funnits grund för att besluta om miljösanktionsavgift. 

Den 20 mars 2018 påfördes Börjes Tingsryd AB en miljösanktionsavgift om 5 000 
kronor för att tillhandahållit till allmänheten produkten Stiibben Hamanol trots att 
förpackningen saknade en kännbar (taktil) varningsmärkning. Vid en ny inspektion 
drygt tre månader senare konstaterades att bolaget fortfarande tillhandahöll 
produkten Stiibben Hamanol till allmänheten trots att förpackningen saknade en 
kännbar (taktil) varningsmärkning. Enligt mark- och miljödomstolen har Börjes 
Tingsryd AB efter det första beslutet om att påföra en miljösanktionsavgift :fatt 
skälig tid för att vidta rättelse. Förutsättningarna för att nu ta ut en miljösanktions
avgift med dubbelt belopp är därför uppfyllda. 

Börjes Tingsryd AB har som skäl för att miljösanktionsavgift inte ska tas ut 
hänvisat till en skrivelse från Kemikalieinspektionen ställd till importören av 
produkten Stiibben Hamanol avseende avslut av ett inspektionsärende. Av 
skrivelsen, daterad den 18 februari 2015, kan inte utläsas att det inspektionsärendet 
avsåg nu aktuell produkt eller att Kemikalieinspektionen vid den inspektionen inte 
funnit brister beträffande en etikett. Det kan även tilläggas att CLP-förordningen 
trädde i kraft år 2009 och har under en övergångstid successivt ersatt äldre regler 
om klassificering och märkning. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter 
som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt 
CLP-förordningen. Vad bolaget har anfört ger därför inte stöd för att underlåta 
att ta ut en miljösanktionsavgift. 

Det anförda innebär att samtliga förutsättningar för att ta ut en miljösanktionsavgift 
med dubbelt belopp är uppfyllda. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 
Överklagande senast den 4 december 2018. 

Inge Karlström Ulrika Haapaniemi 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande, och 
Ulrika Haapaniemi. Föredragande har varit beredningsjuristen Alexandra Venander. 
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DELEGATIONSBESLUT § 106 
Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
Handläggare: 

Datum 

2018-07-27 
Vårt diarienummer 

MIL.2017.635 

Maria Mellander, 08-518 377 35 
NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 4 

Börjes Tingsryd AB 
Storgatan 66-68 
362 30 Tingsryd 

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1 :12 

Miljösanktionsavgift, Börjes Tingsryd AB 

Beslut 

INKOM: 2018-09-12 
MÅLNR: M 5676-18 
AKTBIL: 3 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ålägga Börjes Tingsryd AB med 
organisationsnummer 556074-9151 att betala miljösanktionsavgift med 10 
000 kronor. 
Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och med hänvisning 
till 7 kap. 4 § punkt 1 samt 1 kap. 3 § förordningen (2012:259) om 
Miljösanktionsavgifter. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om

• Miljösanktionsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter ni har delgivits
detta beslut. Betalning ska ske enligt en betalningsuppmaning som
inom kort kommer att sändas till er från Kammarkollegiet. Om
betalning inte inkommit efter sista betalningsdag :far detta beslut
verkställas såsom en dom som vunnit laga kraft, enligt 30 kap. 5 §
andra stycket miljöbalken.

• Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas
tillbaka.

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om
hur det går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut.

Bakgrund 

Miljöavdelningen inspekterade Börjes Tingsryd AB den 16 oktober 2017, den 
23 januari 2018 och den 25 juni 2018. Inspektionerna genomfördes inom 
ramen för tillsynsprojektet "Tillsyn av CLP-märkning i handeln". Projektet 
organiseras av Kemikalieinspektionen och kommuner från hela landet deltar. 

Vid inspektionen den 16 oktober 2017 konstaterade miljöavdelningen att 
produkterna Trixie Ear Care, MELP Fårskinnstvättmedel och Ariat Liquid Wax 
Leather Conditioner saknade faromärkning på svenska. 

Vid inspektionen den 23 januari 2018 konstaterade miljöavdelningen att 
produkterna Trixie Ear Care och MELP Fårskinnstvättmedel fortfarande 
saknade faromärkning på svenska samt att produkten Stilbben Hamanol 
saknade kännbar varningsmärkning. 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 

Telefon 08-581 690 00 
Fax 08-581 692 40 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Bankgiro 5420-3674 
Org. nr 01-212000-0100 
www.upplands-bro.se 196 81 Kungsängen 



Datum Vårt diarienummer 

2018-07-27 MIL.2017.635 

Vid inspektionen den 25 juni 2018 konstaterade miljöavdelningen att 
produkten Stilbben Hamanol fortfarande saknade kännbar varningsmärkning. 
Som ett led i tillsynen ska tillsynsmyndigheten pröva och besluta om 
miljösanktionsavgifter. En produkt som är avsedd för allmänheten och är märkt 
med faroangivelsen "Skadligt vid förtäring" omfattas av kraven på kännbar 
varningsmärkning. Återförsäljare som erbjuder en farlig kemisk produkt med 
faroangivelsen "Skadligt vid förtäring" i förpackning där kännbar 
varningsmärkning saknas, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. 

Kommunicering 

Miljöavdelningen har inför detta beslut kommunicerat förslag till beslut med 
Börjes Tingsryd den 5 juli till den 26 juli 2018. Börjes Tingsryd har inte 
lämnat några synpunkter. 

Lagstiftning 

Med stöd av 30 kap. miljöbalken är vissa överträdelser förenade med 
miljösanktionsavgift (MSA). 

Enligt 7 kap. 4 § punkt 1 förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
ska miljösanktionsavgift med 5 000 kr betalas av den återförsäljare som säljer 
en förpackning som inte är försedd med föreskriven kännbar 
varningsmärkning. 

Enligt 1 kap. 3 § ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det 
belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle, 
om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte upphört med överträdelsen. En ny avgift :far 
beslutas endast om den avgiftsskyldige har fatt skälig tid att vidta rättelse. 

Beslutsmotivering 
Eftersom produkten saknar kännbar varningsmärkning och har sålts till 
allmänheten anser miljöavdelningen att det finns förutsättningar för att besluta 
om miljösanktionsavgift i ärendet. I och med att miljöavdelningen påträffade 
produkten Stilbben Hamanol utan kännbar varningsmärkning vid inspektionen 
den 23 januari och utdömde en miljösanktionsavgift, BMN delegationsbeslut § 
41 daterad 2018-03-20, för överträdelsen ska en ny avgift utdömas med det 
dubbla beloppet eftersom den avgiftsskyldige inte har upphört med 
överträdelsen den 25 juni 2018. Miljöavdelningen bedömer att den 
avgiftsskyldiga har fatt skälig tid till att vidta rättelse i enlighet med 1 kap. 3 § 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljöavdelningen har 
även informerat i en inspektionsrapport daterad 2018-01-29, om att 
miljöavdelningen kommer att genomföra en uppföljande oanmäld inspektion. 
Miljösanktionsavgiften för överträdelsen av 7 kap. 4 § punkt 1 blir därför 10 
000 kr. 
Observera att miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen skett utan 
uppsåt eller på grund av okunskap om reglerna. Avgiften avser redan vidtagen 
överträdelse och påförs även om rättelse har skett eller om arbete pågår för att 
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Datum 

2018-07-27 

uppfylla kraven enligt de bestämmelser som överträtts. 

Information 

Miljösanktionsavgift 

Vårt diarienummer 

MIL.2017.635 

Miljösanktionsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter ni har delgivits detta 
beslut. Betalning ska ske enligt en betalningsuppmaning som inom kort 
kommer att sändas till er från Kammarkollegiet. Om betalning inte inkommit 
efter sista betalningsdag f'ar detta beslut verkställas såsom en dom som vunnit 
laga kraft, enligt 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken. 

CLP 
Bestämmelser om faromärkning på svenska, barnskyddande förslutning och 
kännbar varningsmärkning finns i: 
• artikel 17.2 förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)
• artikel 35.2 andra stycket CLP-förordningen
• artikel 35.2 tredje stycket CLP-förordningen

Detta beslut har fattats av miljöinspektör enligt Bygg- och miljönämndens 
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, enligt delegationspunkt 13.45 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Bilagor: 

1. Fotografier på produkt med bristfällig märkning

2. Delgivningskvitto

3. Hur man överklagar

Kopia: 

Akt 

Kammarkollegiet, Advokatfiskalskontoret, Box 2218, 103 15 Stockholm 
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Utdrag ur 

Förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 
1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter 

1 §   Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken. 

Förordningen är meddelad 
1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3-5 §§ och 2-12 kap.,
2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter för överträdelser 
av föreskrifter om 

- artskydd (2 kap.),
- miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),
- verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),
- vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),
- genteknik (6 kap.),
- kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
- växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),
- fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
- brandfarliga vätskor och spilloljor (10 kap.),
- avfall och producentansvar (11 kap.), och
- tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).

Förordning (2018:1645). 

3 §   Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon 
kronor vid varje tillfälle. 

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 
rättelse. 

4 §   Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon 
kronor vid varje tillfälle. 

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det tidigare 
beslutet om miljösanktionsavgift. 

5 §   Om ett vitesföreläggande har överträtts, ska miljösanktionsavgift inte tas ut för en 
överträdelse som omfattas av föreläggandet. 



6 §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur miljösanktionsavgifter 
ska betalas. 

7 §   Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande har upphävts, ändrats 
eller fastställts genom en dom som vunnit laga kraft, ska domstolen snarast skicka en 
kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit laga kraft. 

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet, om den 
beslutar att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare inte ska gälla eller 
om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs. 

3 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1 §   För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas 

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs, 

2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett
till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett 
ansluten, och 

3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en
avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs. 

2 §   För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas 

1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en
värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat 
krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och 

2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en
värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig. 

3 §   För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots 
att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor. 

7 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 

EU-förordningen om kemikalieregistrering 

1 §   För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG genom att inte tillhandahålla säkerhetsdatablad på 
svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 



EU-förordningen om kemikalieklassificering 

2 §   För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 genom 
att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara en 
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till 
Sverige - erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar där faro- och 
skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

3 §   För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 
genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare - utan att samtidigt vara en 
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till 
Sverige - tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven 
barnskyddande förslutning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 

4 §   För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 
genom att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil 
varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas 

1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäljare
som inte samtidigt är en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in 
kemiska produkter till Sverige, och 

2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

8 kap. Bekämpningsmedel 

Förordningen om bekämpningsmedel 

9 §   För en överträdelse av 2 kap. 26 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan att det hos 
distributören finns någon som har ett giltigt utbildningsbevis ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2015:388). 

10 §   För en överträdelse av 2 kap. 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan tillstånd av den 
kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 
Förordning (2015:388). 

11 §   För en överträdelse av 2 kap. 41 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan att ha gjort en 
anmälan till den kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 
kronor. Förordning (2015:388). 

12 §   För en överträdelse av 2 kap. 52 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel genom att använda utrustning för spridning av växtskyddsmedel 
utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk ska en 



miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 
Förordning (2015:388). 

13 §   För en överträdelse av 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel genom att inte dokumentera vilka skyddsavstånd som har hållits 
vid spridning av växtskyddsmedel som sker utomhus, vilka övriga 
försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt 
i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 
000 kronor. Förordning (2015:388). 

9 kap. Växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

EU-förordningen om fluorerade växthusgaser 

1 §   För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om 
fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom 
att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift 
betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 

2 §   För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha 
installerat ett system för upptäckt av läckage ska en miljösanktionsavgift betalas med 
5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 

3 §   För en överträdelse av artikel 6.1, 6.2 eller 6.3 i förordning (EU) nr 517/2014 
genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 
5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 

4 §   För en överträdelse av artikel 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/2014 
genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering eller intyg ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 

5 §   För en överträdelse av artikel 14.1 eller 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014 
genom att inte uppfylla föreskrivna krav på redovisning och dokumentation ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 

6 §   För en överträdelse av artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 517/2014 
genom att överskrida tilldelad kvot ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 
kronor. 
Förordning (2016:1130). 

7 §   För en överträdelse av artikel 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 eller 19.5 i förordning (EU) 
nr 517/2014 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport eller 
föreskrivet granskningsdokument till Europeiska kommissionen och till den behöriga 
myndigheten, eller för en överträdelse av artikel 19.6 genom att vara försenad med 
föreskriven granskning av revisor, ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 
kronor. Förordning (2016:1130). 



Förordningen om fluorerade växthusgaser 

17 §   För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll 
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1305). 

18 §   För en överträdelse av 13 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift 
betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1305). 

19 §   För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305). 

20 §   För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser genom att vara försenad med att lämna in en rapport ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2016:1305). 

21 §   För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en 
miljösanktionsavgift betalas 

1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person
eller en ideell förening, och 

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk
person som inte är en ideell förening. Förordning (2016:1305). 

11 kap. Avfall och producentansvar 

Avfallsförordningen 

9 §   För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927) genom att i 
egenskap av lämnare eller mottagare inte se till att det finns ett transportdokument 
med uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

12 kap. Föreskrifter om tillsyn, rapportering och egenkontroll 

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 

1 §   För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon fastställd och 
dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret ska en miljösanktionsavgift 
betalas 

1. med 50 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 

2. med 25 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen. 
Förordning (2013:270). 



2 §   För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några dokumenterade 
rutiner för fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift betalas 

1. med 30 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 

2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen. 
Förordning (2013:270). 

3 §   För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon förteckning över 
kemiska produkter och biotekniska organismer ska en miljösanktionsavgift betalas 

1. med 50 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 

2. med 25 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen. 
Förordning (2013:270). 

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och 

provtagningar i vissa verksamheter 

4 §   För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om 
genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter genom att utföra 
mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation görs ska en 
miljösanktionsavgift betalas 

1. med 20 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), 

2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen, 

3. med 3 000 kronor, om "anmälningsplikt C" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen, och 

4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1-3, om verksamheten omfattas
av ett tillstånd som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken eller 
motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2013:270). 

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

5 §   För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om 
miljörapport genom att vara försenad med att lämna in en miljörapport ska en 
miljösanktionsavgift betalas 

1. med 2 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 

2. med 1 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt
miljöprövningsförordningen. 
Förordning (2018:123). 
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1 Frågeställningar föremål för yttrandet 
På bygg- och miljönämnden den 12 december 2019 återremitterades två 

ärenden. I det ena ärendet har ordförande i nämnden föreslagit följande beslut: 

1. Nämndens ledamöter och ersättare har rätt att ta del av samtliga

handlingar inom nämndens verksamhetsområde.

2. Nämndens presidium ges tillgång till ärendehanteringssystemet med

möjlighet att läsa samtliga handlingar, samt att motsvarande möjlighet

för övriga ledamöter och ersättare tas upp för prövning 3 kv 2020 efter

utvärdering av presidiets erfarenheter.

I det andra ärendet har ordförande i nämnden föreslagit att revidera 

delegationsordningen med bland annat följande förslag: 

• delegera beslut om begäran om allmän handling till sig själv,

• att ansvarig chef ska samråda med nämndens utskott vid anställning av

avdelningschef,

• förändringar i delegationsordningens inledning samt

• delegera till arbetsutskott att besluta om ärenden när ett beslut i ärendet

inte kan fattas vid nämndsammanträde utan komplettering av underlag

eller av annat skäl.

Kommunledningskontoret har ombetts att yttra sig avseende de förslagen till 

beslut. 

2 Kommunledningskontorets synpunkter 

2.1 Frågan om nämndens presidium ska ges tillgång till 
ärendehanteringssystemet 

Det finns inga lagregler som direkt förbjuder förtroendevalda att ha tillgång till 

det ärendehanteringssystem som används av förvaltningen även om det kan 

uppstå juridiska problem i och med att förtroendevalda ges denna behörighet. 

Det finns därmed inget enkelt ja eller nej-svar på frågan om det är rätt eller fel 

att förtroendevalda ska ha tillgång till ärendehanteringssystemet. 1 

Frågan om uppdrag, samspel och gränsdragningar mellan ledande politiker och 

tjänstemän var en av de prioriterade frågor som styrelsen för Sveriges 

kommuner och landsting (SKL, numera SKR, Sveriges kommuner och 

regioner) pekade ut under 2011 och 2012. Denna prioritering resulterade bland 

annat i en rapport där dessa frågor diskuteras. Rapporten är från 2012 men är 

1 Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, av Helena Linde, Lena 

Lindgren, Lennart Hansson och Germund Persson, © Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012, ISBN/: 978-91-7164-812-9  
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fortfarande aktuell vad gäller dessa frågeställningar. Rapporten innehåller en 

beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för samspelet på ledningsnivå i 

kommuner, landsting och regioner. Beskrivningen baseras på hur det lokala 

arbetet fungerade vid tiden för rapporten och innehåller också internationella 

utblickar. Arbetet avslutas med tankar kring i vilken riktning ett 

utvecklingsarbete bör ta. 

I rapporten konstateras att gränsdragningen är komplicerad, dels på grund av 

att det ledarskap som delas mellan den politiska nivån och den professionella 

saknar formaliserade spelregler. Ansvarsfördelningen mellan den politiska 

nivån och tjänstemannanivån regleras inte alls. Den betraktas som en 

samarbetsfråga av intern karaktär. I rapporten går att läsa att det tycks finnas ett 

svenskt arbetssätt som karakteriseras av lokala och informella 

överenskommelser och som vuxit fram under många år. Det finns undantag på 

vissa håll i landet där man har överenskommelser för att skapa tydlighet i 

uppdrag, ansvar och sampel genom att kommuner i en bilaga till reglementena 

tagit in en text för att mer utmejsla ansvarsfördelningen mellan den poliska 

nivån och tjänstemannaledningen. 

Rapporten konstaterar vidare att för att styrning, ledning och demokratin ska 

fungera har det vuxit fram en tydlig praxis i kommuner, landsting och regioner. 

Sammanfattningsvis bygger den på:  

• Att tydliggöra vem som gör vad och vem som har ansvaret.

• Att etablera spelregler för kontaktvägar internt och externt.

• Att aktivt arbeta för att skapa ett bra samspel.

Den enklaste fördelningen av uppdragen och ansvaret är att skilja mellan vad 

och hur- frågor. Den politiska ledningen bestämmer vad som ska göras och 

tjänstemännen hur det ska göras. Alla vittnar emellertid om att denna 

principiella uppdelning enbart kan fungera som en utgångspunkt. Det finns en 

stor gråzon mellan vad och hur frågorna där det inte är självklart vem som ska 

göra vad. I praktiken glider vad och hur- frågorna samman och denna enkla 

modell ger ingen tydlig vägledning inför preciseringen av ansvaret. 

Enligt rapporten är dock en dominerande uppfattning är att det är viktigt att 

hålla sig ”inom systemet”. Med detta avses att det ska finnas en tydlig gräns 

mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, att 

kontakter och fördelning av uppdrag går via rätt kanaler och nivåer.  

Även om denna gränsdragning ibland kan vara svår att leva upp till i praktiken 

finns ändå en tydlig gräns i och med att förvaltningen tar fram underlag och 

bereder ärenden för beslut i nämnden och att de förtroendevalda tar det av 

material först när ärendet är berett. Risken med att ge de förtroendevalda fri 

tillgång till ärendehanteringssystemet för att på så vis kunna följa ett ärende 

helt på egen hand utan dialog med förvaltningen är att denna gräns suddas ut. 
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För den som betraktar processen utifrån blir gränsen ännu suddigare. Det 

riskerar förtroendet för både de förtroendevalda och för förvaltningen. Det är 

inom förvaltningen som tjänstepersoner med sakkunskap finns och dessa ska 

fungera som en garanti för att de förtroendevalda ska få korrekta 

beslutsunderlag och förslag till beslut som är väl utredda och vilar på 

professionella kunskaper i enskilda sakfrågor. I den bredare meningen är det en 

central transparensfråga, som spelar roll exempelvis för att skydda mot 

maktmissbruk och korruption. Som exempel kan nämnas situationen kring jäv. 

En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte vara med och fatta beslut i 

ärendet i nämnden. Den förtroendevalda ska lämna sammanträdet när ärendet 

ska diskuteras. En förtroendevald som på egen hand är inne i ett ärende som 

inte är färdigberett riskerar att ta del av information som hen inte skulle ha fått 

på grund av jäv om informationen presenterades när ärendet var färdigberett 

för att hanteras vid nämndsammanträdet. Oavsett att det kan förutsättas att en 

förtroendevald är professionell nog att inte utnyttja denna information för att 

påverka beslut i ärendet finns ändå risken att så sker indirekt och framför allt 

finns en stor risk för att detta skapar misstro och ifrågasättande från den som 

betraktar förfarandet utifrån. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att ge de 

förtroendevalda tillgång till förvaltningens ärendehanteringssystem utan istället 

arbeta fram former för gott samarbete och kommunikation mellan politiken och 

förvaltningen så att de förtroendevalda kan följa ärende på det sätt som önskas. 

2.2 Frågan om nämndens ledamöter och ersättare har rätt 
att ta del av samtliga handlingar inom nämndens 
verksamhetsområde samt frågan om lämpligheten att 
delegera beslut gällande begäran om allmän handling 
till nämndens ordförande 

Frågorna om nämndens tillgång till samtliga handlingar och frågan om att 

delegera beslut om begäran om allmän handling till nämndens ordförande hör 

ihop varför dessa två frågeställningar behandlas tillsammans.  

Idag är beslut att neka någon att ta del av allmän handling, vissa uppgifter i 

allmän handling eller att besluta om förbehåll delegerat till tjänsteman. Att 

lämna ut handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter är 

verkställighet eftersom det framgår av lag att dessa ska lämnas ut. 

Om en förtroendevald begär ut handlingar som inte är föremål för ärende i 

nämnd ska en prövning göras på samma sätt som när en medborgare som inte 

är förtroendevald inkommer med en begäran om allmän handling. En prövning 

görs om handlingen är allmän och om den är offentlig och kan lämnas ut eller 

om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om handlingen innehåller 

sekretessbelagda uppgifter ska den förtroendevalde få en upplysning eller ett 

beslut om att handlingen inte kan lämnas ut med en motivering om varför och 
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med en besvärshänvisning. Den förtroendevalde kan sedan överklaga beslutet 

till kammarrätten.  

Nämnden kan inte i sin delegationsordning reglera vem som ska ha tillgång till 

allmänna handlingar eftersom detta redan är reglerat i Sveriges grundlag och i 

offentlighet- och sekretesslagen. En kommunal nämnd kan inte fatta beslut som 

står i strid med svensk lag. 

Att delegera beslutet om allmänna handlingar till en förtroendevald som sitter i 

den nämnd vars handlingar ska prövas är mycket olämpligt av flera skäl: 

• Det ligger inte i uppdraget som förtroendevald. Beslut om att lämna ut

eller neka att lämna ut allmänna handlingar är beslut som typiskt sätt

delegeras till tjänstepersoner eftersom det redan är reglerat i lag att den

första prövningen av om en handling ska lämnas ut ska göras av den

som har vården om handlingen. Det är förvaltningen som har

sakkunskapen om verksamheten och som därför är bäst lämpade att

göra sekretessprövningen. Det är en sak om nämnden anser att beslutet

inte ska vara delegerat alls utan ska beslutas i nämnd men att göra en

enskild förtroendevald till delegat skulle innebära att en enskild

förtroendevald själv kan fatta ett beslut som kanske majoriteten i

nämnden inte skulle fatta. Den enskilde förtroendevalde skulle på så

sätt förhindra att majoriteten i nämnden har beslutsmandatet i frågan.

Det skulle innebära en sned maktfördelning i nämnden där möjlighet till

insyn innan beslutsfattandet undantas alla utom den enskilda

förtroendevalda som gjorts sig själv till delegat. Detta kan jämföras

med att en förtroendevald i socialnämnden skulle göra sig själv till

delegat för att fatta beslut om bistånd för att kunna bevilja sig själv och

sina nämndkollegor eller vänner ekonomiskt bistånd. Det är av denna

anledning inte lämpligt att delegera beslut som innebär

myndighetsutövning till enskild förtroendevald förutom i de fall det

finns särskilda skäl till det så som vissa brådskande beslut eller på

grund av lagkrav.

• Om en förtroendevald gör sig själv till delegat för detta beslut innebär

det att hen ska hantera samtliga begäran om allmän handling som

inkommer till nämnden. Det innebär en stor arbetsbörda. Så som det

fungerar idag är det den tjänsteman som har bäst sakkunskap om

ärendet i vilket handlingarna ingår som gör sekretessprövningen. Det är

inte en och samma tjänsteman som gör samtliga sekretessbedömningar.

Arbetsuppgiften är fördelad på flera tjänstemän eftersom det finns en

svårighet att kunna känna till alla sekretessregler i alla ärenden som

förekommer inom nämndens verksamhetsområden och därmed kunna

göra en korrekt bedömning och fatta ett rättssäkert beslut.

• Motiveringen till att delegationen ska överföras till nämndens

ordförande är att denne och andra ledamöter i nämnden ska kunna ta del

av handlingar som inte hör till ett ärende som är föremål för nämnd.

Den förtroendevalde kommer dock inte att kunna fatta beslut då hen
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själv begär ut handlingar eller då någon annan i nämnden begär ut 

handlingar på grund av att den förtroendevalde då är jävig i beslutet. 

• Den förtroendevaldes beslutanderätt i nämnd kommer sannolikt att

starkt begränsas eftersom den förtroendevalde kommer att få ta del av

handlingar som inte ingår i ett ärende som är föremål för nämnd i sin

sekretessprövning och därmed kommer det uppstå diskussioner och

misstankar om jäv i andra ärenden eftersom det inte kommer vara

möjligt att kontrollera vilka handlingar den förtroendevalde tagit del av

i sin sekretessbedömning. För att undvika dessa misstankar är det svårt

att se någon annan utväg än att den förtroendevalde inte längre kan sitta

kvar i nämnden och samtidigt vara delegat för dessa beslut.

Vad gäller denna fråga har kommunledningskontoret varit i kontakt med SKR 

(tidigare SKL) som delar kontorets uppfattning både avseende hanteringen av 

begäran om allmän handling och frågan om att ge förtroendevalda tillgång till 

förvaltningens ärendehanteringssystem. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt med ett beslut 

om att presidiet har rätt att ta del av samtliga handlingar eller att beslutet 

gällande begäran om allmän handling delegeras till ordförande i nämnden. 

2.3 Frågan om att delegera vissa beslut till arbetsutskottet 

För att delegation till arbetsutskott ska kunna ske måste beslutet vara av sådant 

slag att delegation kan ske. Det råder delegationsförbud för vissa typer av 

beslut, till exempel sådana beslut som anses vara principiella och därför ska 

beslutas i nämnd. I vissa fall framgår det av lag att delegation endast kan ske 

till just utskott men i övrigt gäller att då delegationsförbud råder gäller det även 

delegation till utskott. Av detta skäl är den punkt i delegationsordningen som 

reglerar möjligheten att överföra beslutanderätten till utskott inte att 

rekommendera. Så som punkten är utformad idag ges uppfattningen att 

utskottet kan ersätta nämnden oavsett karaktär på ärendet som är föremål för 

beslut och så är inte fallet. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att delegera 

beslutanderätten till utskottet på det sätt som föreslagits. 

2.4 Frågan om att ansvarig chef ska samråda med 
nämndens utskott vid anställning av avdelningschef 
samt ändringar i delegationsordningens inledning 

Även om varje nämnd i Upplands-Bro kommun är en egen myndighet är det 

önskvärt att det finns en samverkan mellan nämnderna och en strävan efter 

enhetlighet i de frågor som nämnderna har gemensamt då kommunen 

Upplands-Bro representeras av samtliga nämnder. Exempel på sådana områden 

är en gemensam grafisk profil så att beslut från olika nämnder ändå känns igen 
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som ett beslut från Upplands-Bro kommun, gemensam layout för reglementen 

och delegationsordningar, en likvärdighet i dokument avsedda för externa 

mottagare så som yttrandet eller remissvar.  

Ett omfattande arbete har gjorts med samtliga delegationsordningar under det 

senaste året för att skapa enhetlighet i samtliga nämnder och i 

kommunstyrelsen så långt det är möjligt utifrån de olika nämndernas 

verksamhetsområde och ansvar, till exempel genom en gemensam inledning 

som förklarar och informerar om syftet med en delegationsordning eller genom 

att delegera beslut som är gemensamma i alla nämnder till delegater på samma 

nivå. Ett område där nämnderna bör sträva efter likformighet gäller nämnden 

som arbetsgivare. I kommunstyrelsens delegationsordning och i övriga 

nämnders delegationsordningar är anställning av personal förutom 

kontorschefer delegerat till tjänsteperson. Det är en logisk delegation eftersom 

tjänstepersoner ska tillsättas utifrån kompetens och inte utifrån politisk 

åskådning. Kommundirektören är den enda tjänsteperson som är politiskt 

tillsatt. Kontorschefer tillsätts i samråd mellan förvaltningen och de 

förtroendevalda och beror på att kontorschefen är länken mellan politiken och 

förvaltningen. Övriga tjänstepersoner ska utföra arbete utifrån kompetens och 

sakkunskap utan påverkan av politiska hänsyn. Objektivitetsprincipen är 

inskriven svensk grundlag och i förvaltningslagen. Det är därför olämpligt att 

ge förtroendevalda för mycket inflytande över vilka personer som ska anställas 

på förvaltningen. 

Det vore vidare mycket olyckligt om arbetet med att få enhetlighet i samtliga 

delegationsordningar går förlorat genom att en nämnd avviker från den 

enhetlighet som arbetats fram genom att ändra innehållet i inledningen och 

genom att fortsätta använda beteckningen delegationsförteckning istället för 

delegationsordning som övriga nämnder och kommunstyrelse övergått till. 

Att inte sträva efter enhetlighet i kommunstyrelsen och i 

verksamhetsnämnderna på de områden där det är möjligt håller inte ihop 

kommunen som en enhet och är väldigt svårt att motivera med objektiva skäl. 

Det kommer att framstå som att olika frågor hanteras olika beroende på vilka 

personer som finns i nämnden eller bland tjänstemännen och det är varken 

objektivt eller professionellt. 

Slutsats 

Av de anledningar som redogjorts för ovan är det inte lämpligt att ändra 

delegationsordningen och ge de förtroendevalda inflytandet över vilka personer 

som ska anställas som avdelningschefer. 
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Revidering av Bygg- och miljönämndens 
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 

5 § kommunallagen (2017:725), Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny 

reviderad delegationsförteckning för Bygg- och miljönämnden gäller från och 

med XX december 2019. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden beslutar att delegationsförteckning 3.8.1 U10 gäller 

från och med den 1 januari 2020. Förändringen jämfört med tidigare 

delegationsförteckning är att ett antal punkter utgår och ett antal punkter 

tillkommer. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019

• Förslag på ny reviderad delegationsförteckning 3.8.1 U10

Ärendet 

Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar framgår av 26 kap Miljöbalken, 

Miljötillsynsförordning SFS 2011:13, 8 kap. 2 § 3 p. Strålskyddsförordningen 

(2018:506), 25 § Livsmedelsförordningen (2006:813) samt 12 kap. 6 § PBL.  

Delegation innebär att beslutsrätt delegerats från en överordnad till en 

underordnad instans. En nämnd kan delegera sin beslutsrätt till presidiet (nytt 

från 2018), utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen (6 kap 37 § 

och 7 kap 5 § Kommunallagen (2017:725), Kommunallagen). Nämnden 

beslutar själv om sin delegationsordning. Kommunfullmäktige kan delegera 

delar av sin beslutsrätt till nämnd, till exempel via nämndens reglemente (5 kap 

2 § Kommunallagen)  

Delegering till en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad 

delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera 

anställda i grupp eller till anställd i kommunalt bolag. 
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Delegering kan ske till namngiven person, men mest praktiskt är att 

beslutanderätten följer ett politiskt uppdrag eller en tjänst. 

Det finns två syften med att delegera beslutanderätten: 

1. att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, samt

2. att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att

beslutsvägarna blir kortare och handläggningen kan ske snabbare.

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § Kommunallagen inte delegeras i följande 

ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige

har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till

nämnden och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och ren 

verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta ärenden av rent 

verkställande art. Rådgivning, avgiftsdebitering med stöd av fastställd taxa 

eller föreskrifter om avgift, anmäla överträdelser till polis- eller 

åklagarmyndigheter, lämna anmälan utan åtgärd, miljösanktionsavgifter osv. 

räknas enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ärenden av 

verkställande art. 

Yttranden är visserligen inte rent strikt ett beslut men SKL anser att i de fall det 

ges uttryck för nämndens uppfattning genom yttranden så ska det ändå 

delegeras. De yttranden som är av mer principiell karaktär omfattas inte av 

delegation. 

Nu gällande delegationsordning fastställdes av nämnden den 14 juni 2018. 

Det föreliggande förslaget till ny delegationsordning innebär i sak ingen 

förändring i delegationsnivå. Det är avdelningschefernas uppgift att se till att 

handläggare har kunskap om delegationsrätt. I inledningen till 

delegationsordningen finns en beskrivning av delegationens omfattning. 
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Bygglovsavdelningen 

Inom plan- och bygglagstiftningen föreslås förändringar inom samtliga 

områden, bygglovsbeslut, anmälningsärenden och tillsyn för att skapa 

förutsättningar för en effektivare hantering för att möta de lagkrav som finns 

för handläggningstider. Kontorets bedömning är även att nämndsammanträden 

ska fokuseras på ärenden av stor vikt och principiell karaktär så att 

verksamheten kan arbeta med god service och ta de beslut som mer effektivt 

kan tas på delegation av tjänstepersoner.  

Små tillbyggnader av verksamhetslokaler utanför detaljplan ska enligt 

bygglovsavdelningens bedömning delegeras till handläggare, vilket saknats 

tidigare 7.3. 

Ett förtydligande gällande beslut om bygglov för flerbostadshus och 

verksamhetslokaler föreslås 7.3. 

Ett förtydligande av förutsättningarna för delegation av handel, hantverk och 

industri där delegation inte ska gälla vid betydande områdespåverkan. Med 

betydande områdespåverkan menas betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid i direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18 7.3. 

Anmälningsärenden har utökats med delegation för administratör och 

registrator i samråd med inspektör, att fatta beslut om start- och slutbesked. 

Detta för kompetensutveckling och möjlighet att effektivisera processen i 

enklare ärenden. Med enklare ärenden menas enkla anmälningsärenden som 

eldstad och enklare Attefallsåtgärder 7.26, 7.30.  

Förbud mot användning föreslås tas bort från delegationsordningen och bör 

istället tas av nämnden. Vissa förelägganden läggs in för att stärka 

verksamhetens möjligheter att driva tillsynsärenden framåt utan att behöva ta 

upp första föreläggandet till nämnd. Ett exempel är rättelseföreläggande. Detta 

föreslås för att effektivisera tillsynsprocessen och delegeras till avdelningschef 

7.35.1-4. 

Viten föreslås delegeras till avdelningschef för Bygglovsavdelningen i ärenden 

som påkallar förbud mot fortsatt arbete och åtgärd. Beslut om förbud mot 

fortsatt arbete och åtgärd föreslås även och ska ersätta användningsförbudet. 

7.36. 

Miljöavdelningen 

Inom Miljöbalkens och Strålskyddslagens områden omfattar förslaget en 

delegation i syfte att få en effektiv handläggning. Vissa förändringar i 

lagstiftningen gällande bland annat strålskydd, cisterner, köldmedia har skett 

varför lagrum har uppdaterats. 

Livsmedelsavdelningen 

Inom livsmedelsområdet föreslås att beslut om de nya sanktionsmöjligheterna 

delegeras till avdelningschef. Det gäller både nya verksamheter som ej 

registrerat sig eller om ägarbyte skett och ingen anmälan skett inom rimlig tid. 
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Godkännandeprövning sker hos livsmedelsverket med så kallade 853 

anläggningar så det stryks i delegationsordningen. 

Inom tobaksområdet har en ny lagstiftning trätt i kraft från och med 1 juli 2019 

och sju stycken punkter delegeras till avdelningschefen. 

Inom alkoholområdet sker endast små justeringar i utökade tillstånd när det 

gäller serveringstider utanför normaltider. 

Området för beslut kring handel med vissa receptfria läkemedel tas bort. Bygg- 

och miljönämnden tar inga beslut i dessa frågor utan läkemedelsverket har 

detta mandat. Bygg- och miljönämnden har dock rapporteringsskyldighet till 

läkemedelsverket om vi upptäcker brister hos företagen. 

Inom spellagen har bygg- och miljönämnden inte heller några beslut att ta, men 

yttrande kommer ske när företag anmäler spelverksamhet inom kommunen. 

Barnperspektiv 

Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar 

med miljö- och hälsotillsyn för barn och även vuxna ska ha en väl fungerande 

delegering för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av nämnd och 

verksamhet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef Kent Olsson 

Livsmedelschef 

Åsa Bergström 

Olof Forsberg 

Miljöchef Bygglovschef 

Bilagor 

1. Förslag till ny delegationsförteckning
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 

I Upplands-Bro kommun har Bygg- och miljönämnden och de andra nämndernas 

ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 

bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 

annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun 

ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till 

många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i 

kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 

även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill

säga ärenden av principiell natur.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4 Delegationsbeslut 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 

sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 

med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 

viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 

genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 

Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 

principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 

att det är nämnden som ska ta beslut i ärendet. 
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1.5 Ersättare för delegat 

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 

frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 

längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 

vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 

delegatens närmsta chef. 

1.6 I samråd 

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 

aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 

och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 

sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 

kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 

anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Ren verkställighet 

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 

sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 

beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 

kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 

som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 

Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 

överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 

nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 

specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 

överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 

emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 

beslutet. 
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1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 

laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 

exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 

befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 

anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 

ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 

Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 

uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 

begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 

återkomst inte kan avvaktas, övertas delegationen av delegatens närmsta chef. 

1.11 Omprövning av beslut 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 

beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 

personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

2 Angående bygg- och miljönämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 

Bygg- och miljönämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 

upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som 

angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 

ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Tjänsteperson med högre 

befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
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2.2 Förordnande av ersättare 

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 

ersättaren. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Avdelningschefer 

Är avdelningschef jävig övertar ordförande i Bygg- och miljönämnden delegationerna. 

2.3.2 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning 

inom Bygg- och miljönämndens verksamheter. 

2.3.3 Bygg- och miljönämndens ordförande 

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även 

nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag för 

delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 

har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 

giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

Avdch Alla Avdelningschefer inom nämndens 

verksamheter 

Avdch-bygg Avdelningschef Bygglovsavdelningen 

Avdch-livs Avdelningschef Livsmedelsavdelningen 

Avdch-miljö Avdelningschef Miljöavdelningen 

B-admin Registrator och administratör på 

Bygglovsavdelningen 

B-han Bygglovhandläggare och 

byggnadsinspektör 

B-admin Administratör, registrator 

Bygglovsavdelningen 

Kch Samhällsbyggnadschef 

KS Kommunstyrelsen 

L-insp Livsmedelsinspektör 

M-insp Miljöinspektör 

Ordf. Bygg- och miljönämndens ordförande 

1:a vice ordförande Bygg- och miljönämndens förste vice 

ordförande  

3.2 Författningar 

Afo Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR 

BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter, ändrad 2012:6, och allmänna 

råd om Funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter 
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BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 

BFS 2013:10 

Dataskyddsfo Dataskyddsförordning (GDPR, General Data 

Protection Regulation) Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livs-medel av animaliskt 

ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda bestämmelser för genomförandet av 

offentlig kontroll av produkter av animaliskt 

ursprung avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll 

av produkter av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

EU 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade 

växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 

FAM Förordningen om allvarliga miljöskador (2007:667) 

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter (2006:1165) 
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FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 

FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (1998:940) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 

(2006:814) 

FFF Förordning om fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

FGS Förordningen (1998:929) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) 

FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915 

FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(1998:905) 

FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 

FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (1998:1252)

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. 

(1998:1388) 

HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 
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LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) 

LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320) 

LGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av 

kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147 

LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

(2005:10) 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel 



11 

SJVFS 2010:55 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om 

dricksvatten 

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslag (1988:220) (2018:396) 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL Tobakslagen (1993:581) 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

VL Viteslagen (1985:206) 
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4 Delegationsordning 

Ärende-  
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för de förtroendevalda. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

1.2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för ordförande. 

1:a vice ordf. 

1.3 Besluta om resor utanför Sverige men inom 

EU och till Norge eller Island. 

Se KS 
delegations- 
förteckning 

1.4 Besluta om resor utanför Norden och EU. Se KS 
delegations- 
förteckning 

1.5 Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 

inte kan vänta till nästa nämndsammanträde. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

KL 6 kap. 39 § 

1.6 Underteckna avtal inom löpande förvaltning 

som inte kräver firmatecknare. 

Avdch 

1.7 Utgått 2018-06-21 

1.8 Utse röstrepresentanter i bransch- och 
intresseorganisationer i vilka Bygg- och 
miljönämnden är medlem. 

Ordf. 

1.9 Besluta om att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjandehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

Avdch 

1.10 Besluta om att sända föreläggande och 

förbud, som meddelats mot någon i egenskap 

av ägare till fastighet med mera, till 

Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret.  

Avdch MB 26 kap. 15 § 

1.11 Avvisa ett överklagande som har kommit in 

för sent. 

Avdch FL 45 § 

1.12 Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- 
och miljönämnden som första instans, och 
som är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter:  

Ordf. FL 39 § 
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a) Beslut av nämnd i dess helhet.

b) Beslut av anställd hos kommunen som

fattats på nämndens vägnar.

Avdch 

1.13 Besluta om att ett överklagande har kommit 

in i rätt tid och att lämna överklagandet till 

prövande instans. 

B-han

M-insp

L-insp

FL 45 § 

1.14 I egenskap av en myndighet bestämma att ett 

beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

M-insp MB, LL och PBL 

1.15 Avvisa ett ärende som inte är komplett och 

besluta om att skriva av avskriva ett ärende 

utan ytterligare åtgärder.  

Avdch FL  

MB 22 kap. 2 § 

1.16 Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att 

föra nämndens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättningar, 

sammanträden och besiktningar av olika slag.  

Avdch 

1.17 Besluta att inte lämna ut en allmän handling 

eller en sekretessbelagd handling och en 

handling med visst förbehåll.  

Avdch TF 2 kap. § 14-
15 och  

OSL 6 kap. 3§ 

1.18 Fastställa en dokumenthanteringsplan och 

arkivbeskrivning för Bygg- och 

miljönämndens handlingar.  

Kch 

1.19 Ta emot och kvittera delgivningar som är 

ställda till Bygg- och miljönämnden.  

Avdch  6 kap 36 § KL 

1.20 Polisanmäla brott mot kommunen inom 

nämndens ansvarsområde.  

Avdch 

1.21 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 

dataskyddsombudet 

Kch Dataskyddsfo 

Art 37 

1.22 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch Dataskyddsfo 

Art 28 

1.23 Rätt att ta ut avgift för information Avdch Dataskyddsfo 

Art 12 punkt 5 

1.24 Rätt till tillgång Avdch Dataskyddsfo 
Art 15  

1.25 Rätt till rättelse Avdch Dataskyddsfo 
Art 16  

1.26 Rätt till radering Avdch Dataskyddsfo 
Art 17  

1.27 Rätt till begränsning av behandling Avdch Dataskyddsfo 
Art 18  

1.28 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, Avdch Dataskyddsfo 
Art 19 
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radering och begränsning  

1.29 Rätt till dataportabilitet Avdch Dataskyddsfo 
Art 20  

1.30  Rätt att göra invändningar Avdch Dataskyddsfo 
Art 21  

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden 

2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget.  

Avdch 

2.2 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning.  

Kch 

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut 

värdehandling.  

Avdch 

2.4 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 

delegations- 

förteckning  
2.5 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 

exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch 

2.6 Sälja kommunens lösa egendom. Se KS 

delegations- 

förteckning  
2.7 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget.  

Avdch 

2.8 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning.  

Kch 

2.9 Utfärda fullmakt att kvittera ut 

värdehandling.  

Avdch 

2.10 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 

delegations- 

förteckning  
2.11 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 

exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch 

2.12 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget.  

Avdch 

2.13 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning.  

Kch 
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2.14 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.  

Avdch 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

3 Personal 

3.1 Besluta om organisationsstruktur för Bygg- 

och miljönämndens förvaltning.  

Kch 

3.2 Anställa: 

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid

Samhällsbyggnadskontoret.

Kch 

b) Övrig personal Avdch 

3.3 Besluta om löne- och anställningsvillkor för: 

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid

Samhällsbyggnadskontoret.

Kch 

b) Övrig personal. Avdch 

3.4 Besluta om lönetillägg och lönesättning som 

avviker från kommunen personalpolitiska 

riktlinjer.  

Se KS 

delegations- 

förteckning  

3.5 Förändra sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställning.  

Se KS 

delegations- 

förteckning  
3.6 Utfärda skriftlig varning eller avstängning. Kch 

3.7 Säga upp eller avskeda arbetstagare. Kch 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

4 Yttranden 

4.1 Lämna yttrande över detaljplaner vid 

standardförfarande (enkelt planförfarande 

enligt tidigare lagstiftning) om det inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt.  

Avdch-bygg 

Avdch-miljö 

4.2 Lämna yttrande över detaljplaner i 

utställningsskedet/granskningsskedet om 

inget nytt av principiell beskaffenhet eller 

Avdch-bygg 

Avdch-miljö 
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annars av större vikt tillkommit i ärendet. 

4.3 Lämna yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbeskrivning  

M-insp MB 6 kap. 6 § 4 

4.4 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 

och miljödomstolen i fråga om verksamhet 

eller åtgärd som kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Detta inklusive den så kallade 

kompletteringsremissen vid prövning om 

ansökan av tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet.  

Avdch MB 6 kap.5 § 22 
kap. 4,6 och 

10§§ 

4.5 Lämna yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i mål eller 

ärende.  

M-insp MB kap 6 kap. 8 
§ MB

och FMKB 

12 § 

4.6 Lämna yttrande om 

miljökonsekvensbeskrivning i samband med 

att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller 

program upprättas.  

M-insp. MB 6 kap. 

12-14 §§ och

FMBK 8 § 

4.7 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 

och miljödomstolen i frågor om 

vattenverksamhet  

M-insp MB 11 kap.  

9a-b och MB 

13 §§, 21, §  

FVV  

4.8 Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det 

gäller mindre ändring i tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet och 

anmälningsärenden om tillståndspliktig 

verksamhet.  

M-insp FMH 5,22 och 
26 §§ 

4.9 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende om 

dispens för djurhållning och gödselhantering. 

att ta jordbruksmark ur produktion. 

M-insp MB 12 kap 9 § 

4.10 Lämna yttrande till Länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 

anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 

som väsentligt kan komma att ändra eller 

skada naturmiljön.  

M-insp  MB 12 kap 6 § 

4.11 Lämna yttrande till Länsstyrelsen om 

regionalt program för efterbehandling av 

förorenade områden.  

M-insp

4.12 Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttranden begärs om kemiska produkter eller 

biotekniska organismer  

M-insp
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4.13 Lämna yttrande i ärende om dispens från 

förbud att sprida kemiska och biologiska 

bekämpningsmedel över skogsmark.  

Avdch-miljö MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport eller 

annan hantering av avfall.  

M-insp Afo 26-33, 34-
36,37 §§

36, 42, 46 och 
47 §§

4.15 Lämna yttrande om radonbidrag. M-insp

4.16 Lämna yttrande om ansökningar om 

skottlossningstillstånd.  

M-insp

4.17 Lämna yttrande om militärövningar. M-insp

4.18 Lämna yttrande i beslut om tillstånd att 

hantera, överföra eller importera explosiva 

varor eller att yrkesmässigt eller i större 

mängd hantera brandfarliga varor.  

M-insp LBEV 16-19 §§ 

4.19 Lämna yttrande om placering av 
bygglovbefriade underjordsbehållare för 
avfall.  

B-han

4.20 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om dispens från andra föreskrifter än 
områdesskydd.  

Avdch 

4.21 Lämna yttrande till Polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd och anmälan.  

M-insp

L-insp

OL 

4.22 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
enligt lagen om gaturenhållning och skyltar. 

B- han

M-insp

LGS 9 §,  
FGS 6 4 § första 

stycket  

4.23 Lämna yttrande till Socialstyrelsen om 
tillstånd att inrätta hem för vård eller 
boenden som drivs av en enskild utförare 
eller en sammanslutning.  

M-insp Socialtjänst-
lagen (2001:453) 

4.24 Besluta om att inte lämna yttrande i frågor 
som inte berör kommunen inom nämndens 
ansvarsområde.  

Avdch 

4.25 Innan en ansökan om licens att tillhandahålla spel 

på värdeautomater på andra platser än på ett 

kasino beviljas, ska den kommun där spelet ska 

tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Avdch-livs Spelförordningen 

Kap 3, 11 § 

Ärende- 

 grupp nr 
Ärendetyp Beslutande/ 

delegat 

Lagrum 

/notering 

5 Avgifter 
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5.1 Besluta om avgifter enligt kommunens taxa 

för verksamhet inom Bygg- och 

miljönämndens verksamhetsområde.  

B-han

K-han

M-insp

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter  

5.2 Besluta om att sänka eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa inom Bygg- och 

miljönämndens verksamhet.  

Avdch Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.3 Besluta om klassning och fast årlig avgift 

enligt kommunens taxa för prövning och 

tillsyn enligt MB.  

M-insp MB 27 kap. 1 § 

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.4 Besluta om att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.  

M-insp FAPT 27 kap. 1 
§  

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.5 Besluta att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB omfattande mer än 15 

tillsynstimmar.  

Avdch-miljö FAPT 27 kap. 1 
§ och

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

6 Viten 

6.1 Besluta om att förena föreläggande eller 

förbud med vite upp till 20 000 kronor för 

respektive adressat i varje enskilt ärende.  

B-han
L-insp
M-insp

Avdch-bygg 

PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 § 

6.2 Besluta om att förena föreläggande och 

förbud med vite över 20 000 kronor men 

högst 50 000 kronor för respektive adressat i 

varje enskilt ärende.  

Avdch PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 §  

6.3 Ansöka om utdömande av vite hos Mark- och 

miljödomstolen respektive 

Förvaltningsrätten.  

Ordf. 
Avdch 

MB 21 kap. 1 § 
tredje stycket och 

VL 8 resp  
6 §  

6.4 Besluta att förena föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 20 000 kronor per 

överträdelse eller om 50 000 kronor per 

månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds.  

Avdch LM 23§ 
VL 4 § 



19 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

7 Plan- och byggdelegation 

 Bygglovsbeslut 
7.1 Förelägga den som söker bygglov, marklov, 

rivningslov eller förhandsbesked att rätta till 

brister inom en viss tid om ansökan är 

ofullständig och riskerar att avvisas eller 

avgöras i befintligt skick.  

B-han
PBL 9 kap. 22 § 

första stycket  

7.2 Avvisa en ansökan som trots föreläggande 

enligt PBL 9 kap. 22 § första stycket är så 

ofullständig att den inte kan prövas i sak.  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket  

7.2.1 Besluta om avskrivning och avslut av ärende 

där sökande återtagit ansökan eller annat 

inträffat som gör att sakfrågan inte längre är 

aktuell för prövning. 

B-han FL 

7.3 Besluta om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i 

följande ärenden:  

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och

tvåbostadshus och verksamhetslokaler

utanför område med detaljplan, inom

ramen för de villkor som bestämts i

bindande förhandsbesked.

b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan

för komplementbyggnad och mindre

tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

och verksamhetsbyggnader om berörda

sakägare inte har någon invändning.

c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan

för handel, kontor, hantverk eller

industri om åtgärden inte innebär

betydande områdespåverkan, se nedan.

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus

inom detaljplan om nämnden tidigare

beslutat om bygglov för liknande

utformning i området eller om det rör

sig om högst två våningar.

e) Mindre tillbyggnad- och ändring av

skolor inom detaljplan av skolor och

flerbostadshus

f) Ny-, om- och tillbyggnad inom

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och  
2  
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detaljplan av radhus, kedjehus och en- 

eller tvåbostadshus.  

g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan

för komplementbyggnad.

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,

pumpstation, transformatorstation eller

jämförbara byggnader inom och utanför 

detaljplan. Utanför detaljplan om 

åtgärden inte avses med utformning på 

plats med betydande områdespåverkan. 

Med betydande områdespåverkan menas 

betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid och i 

direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18. 

Om berörd sakägare yttrar sig negativt eller 

avstyrker, i kommunicering av ansökt åtgärd, 

ska ärendet anses som principiellt. Detta gäller 

även åtgärder som inte kan bedömas som liten 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 
7.4 Besluta om bygglov och marklov, även om den 

sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 

områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § 

respektive 9 kap. 35 § andra stycket. Om ingen 

berörd sakägare yttrat sig negativt och om det 

inte rör sig om betydande områdespåverkan, se 

punkt 7.3. 

B-han
I samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap.  
31 c och 35 §§ 

7.5 Besluta om bygglov för att ta byggnad i 

anspråk för eller inreda byggnad helt eller 

delvis för väsentligen annat planenligt ändamål 

inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 

3b), 

7.6 Besluta om bygglov för att inreda någon 

ytterligare bostad eller lokal för handel, 

hantverk eller industri inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser om 

åtgärden bedöms som planenlig. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a, 

7.7 Besluta om bygglov för att inreda någon 

ytterligare bostad eller lokal för handel, 

hantverk eller industri inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser där 

berörda sakägare inte har någon invändning . 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b, 

7.8 Besluta om bygglov för att byta färg, 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c 
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andra åtgärder som påverkar byggnadens 

yttreutseende. 

och 8 §,§ 

7.9 Besluta om ingripande och inledande 

föreläggande att i område av värdefull 

kulturmiljö underhålla ett byggnadsverk eller 

ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. 

13 § i den utsträckning som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  

B-han PBL 8 kap 13 
och 14 §§och 11 
kap. 5 och 19 §§ 

7.10 Besluta att ändra gällande bygglov inom ramen 

för tidigare medgiven bruttoarea eller 

medgiven avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och 2 

7.11 10 Besluta om bygglov för nybyggnad eller 

väsentlig ändring av parkering, upplag eller 

materialgårdar fasta cisterner samt murar och 

plank. 

B-han PBF 6 kap. 1-2 
§§ punkt 2, 4, 7

och 8,

7.12 11 Besluta om bygglov enligt PBL 9 kap.30-32 §§ 

för att sätta upp eller väsentligt ändra 

bygglovspliktiga skyltar eller ljusanordningar. 

B-han PBF  
6 kap. 3-4 §§ 

7.1312 Besluta om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det 

omfattar inte rivning av byggnad som ur en 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt har ett större värde, eller 

rivning som kräver beslut enligt annan 

författning.  

B-han PBL 9 kap. 
10 § 

7.14 13 Besluta att godkänna marklov inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap 35 §.  

B-han PBL 9 kap. 11-13 
och 35 §§ 

7.15 14 Besluta att godkänna bygglov för åtgärder som 

inte kräver lov.  

B-han PBL 9 kap. 14 § 

7.16 15 Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked 

inom detaljplanelagt område och utanför 

detaljplanelagt område om ingen yttrat sig 

negativt till åtgärden. 

B-han
i samråd

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap 17 § 

7.17 16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §  

B-han PBL 9 kap. 19 § 

7.18 17 Besluta att förlänga handläggningstiden för ett 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 

veckor utöver de ursprungliga tio veckorna och 

förlänga anmälningsärenden med fyra veckor. 

Avdch-bygg 
B-han

i samråd 
med Avdch-

bygg 

PBL 9 kap. 
27 och 45 §§

7.19 18 Besluta att godkänna ett tidsbegränsat bygglov 

inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § 

PBL i de fall åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark eller om 

åtgärden har liten påverkan på omgivningen  

om kriterierna för tidsbegränsat lov är 

uppfyllda och ingen berörd sakägare yttrat sig 

negativt mot åtgärden. 

B-han PBL 9 kap 33 
§
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 Anmälningsärenden
7.20 19 Besluta att, om en anmälan av 

anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom viss tid med information om att 

anmälan kan komma att avvisas eller att 

avgöras i befintligt skick  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
 PBF 6 kap. 10 § 

7.21 20 Besluta att avvisa anmälan om föreläggande 

enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och 

anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan 

handläggas i sak.  

B-han  PBL 9 kap. 22 § 
PBF 6 kap. 10 § 

 7.22 21 Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats om det finns särskilda skäl 

till detta.   

B-han PBL 10 kap. 4 § 

7.23 22 Besluta om ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

B-han PBL 10 kap. 13 § 

 7.24 23 Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 

10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd.  

B-han PBL 10  
kap. 22 och 23 

§§  

7.25 24 Besluta att förelägga en byggherre att lämna in 

ytterligare handlingar som behövs för att pröva 

frågan om startbesked om det enligt PBL 10 

kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.  

B-han
PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2  

7.25 Meddela om vilka handlingar som ska 

kompletteras och behov av ytterligare 

sammanträden i tekniskt samråd som underlag 

för startbesked. 

B-han PBL 10 kap. 
19 § första 
stycket 7 

7.26 Besluta att med startbesked godkänna att en 

åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:  

a) fastställa den kontrollplan som med

uppgift om vem eller vilka som är

sakkunniga eller kontrollansvariga,

b) bestämma de villkor som behövs för att

få påbörja åtgärden,

c) bestämma villkor och ungefärlig

tidpunkt för utstakning som behövs,

bestämma de handlingar som ska lämnas inför 

beslut om slutbesked ge de upplysningar om 

krav enligt annan lagstiftning som behövs ska 

gälla och ställa de krav och villkor som 

åtgärden kräver. 

Detta gäller samtliga så kallade 

Attefallsåtgärder i PBL 9 kap. 4a-ö §§

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 
23-24 §§ 

7.26.1 Besluta i startbesked att utstakning och 

lägesinmätning ska utföras av kommunens 

mättekniker vid placering i känsligt läge. 

B-han PBL 10 kap. 26 § 

7.27 Lämna anmärkning i anslutning till B-han PBL 10 kap. 
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arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 

nämndens tillsynsarbete och kontroll som 

innefattar för byggherren bindande föreskrift 

27-28

 7.28 Besluta att det inte behövs någon kontrollplan 

för rivningsåtgärder.  

B-han PBL 10 kap. 18 § 

 7.29 Besluta I ett ärende besluta om kompletterande 

villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 

för kontrollen.  

B-han PBL 10 kap. 29 § 

 7.30 Besluta om slutbesked respektive om 

interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 

och 

besluta om slutbevis och kontrollplan enligt 

Äldre PBL. Samt vilka villkor som ska gälla 

för beslutet. 

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

Ä-PBL 9 kap 10 
§ 

 7.31 Beslut om att byggnadsverk eller byggnadsdel 

får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.  

B-han PBL 10 kap. 4 § 

Tillsynsärenden 
 7.32 31 Lämna ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna och avvisa anmälningar om 

åtgärd som inte bedöms strida mot PBL då 

nämnden inte har fog för ingripande. 

B-han PBL 11 kap. 5 
och 7 §§ 

 7.33 32 Begära av polismyndigheten det biträde som 

behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §. 

Kan medföra ersättnings-skyldighet för Bygg- 

och miljönämnden enligt 14 kap. 2 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 8 
och 9 §§  

 7.34 33 Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 

åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 

delegaten har befogenhet att besluta i 

lovärendet. Dock utan vite. 

B-han PBL 11 kap.17 § 

 7.35 34 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 

tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 

sakkunnig att utreda behovet av 

underhållsåtgärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget. Dock utan vite. 

B-han PBL 11 kap. 18 §  

7.35.1 Beslut om åtgärdsföreläggande. Dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 19 § 

7.35.2 Beslut om rättelseföreläggande, även 

föreläggande som förenas med förbud mot att 

åter utföra bygglovspliktig åtgärd, dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 20 § 
och 

11 kap. 32 a § 

7.35.3 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 21 § 

7.35.4 Beslut om föreläggande för ökad 

trafiksäkerhet, dock utan vite. Kan medföra 

ersättnings-skyldighet för Bygg- och 

miljönämnden enligt 14 kap. 3 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 22 
och 23 §§ 

 7.36 Besluta om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 33 § 
2 
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för att ge slutbesked. 

Besluta om förbud mot fortsatt arbete och 

åtgärd. 

Sådant förbud får förenas med fast eller 

löpande vite om maximalt 20 000 kr respektive 

50 000 kr. 

PBL 11 kap. 30-
32a och 37 §§

och PBL 12 kap. 
6 § 

 7.37 Besluta om att utse annan funktionskontrollant 

inom ramen för föreskrifterna. 

B-han PBL 11 kap. 34 §  

7.38 Besluta om att entlediga kontrollansvarig inom 

ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 

kap. 35 § PBL och, efter förslag av 

byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig. 

B-han PBL 11 kap. 35 § 

 7.39 Besluta om att ansöka om handräckning hos  

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 

kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 

arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 

honom eller henne enligt 11 kap. 19 -24 §§ 

PBL.  

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 39 § 

Plan- och byggförordningen med 
mera  

 7.40 Bestämma – i kontrollplaner eller genom 

särskilda beslut – att krav på omfattande 

ändringar av andra delar än den direkt berörda 

av en byggnad inte behöver utföras förrän en 

viss senare tidpunkt.  

B-han PBF 3 kap. 21 § 

7.41 Förelägga den som äger eller ansvarar för en 

motordriven anordning som är installerad i ett 

byggnadsverk att se till att anordningen 

kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 

att den uppfyller de krav som gäller för 

anordning enligt 8 kap. 4 §.)  

B-han PBF 8 kap. 6 § 

7.42 Besluta om längre besiktningsintervall av 

hissar med mera enligt 3 kap. 16 §.  

B-han BFS 2012:11 
(omtryck i  

BFS 2012:11 
H14)  

7.43 Besluta om anstånd med besiktning i fall där 

det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.  

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §
samt PBL 11

kap. 
33 § 

7.44  Besluta om användningsförbud för hissar och 

andra motordrivna anordningar.  

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §
samt PBL 11

kap. 
33 § 

7.45 Besluta om föreläggande mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter i 

frågor om funktionskontroll av 

ventilationssystem.  

B-han PBF 5 kap. 1- 7 
§§ med

tillhörande 
föreskrifter samt 
PBL 11 kap. 19-

20 §§ 
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7.46 Besluta om senareläggning av 

besiktningstidpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 

skäl).  

B-han  BFS 2011:16  
1, ändrad  

2012:6, och  
OVK 2, 4 § och 

senare tillägg och 
ändringar 

7.47  Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han  BFS 2011:6 
omtryck  

2014:3BBR  
1:21 och senare 

tillägg och 
ändringar 

7.48 Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han BFS 2013:10,  
EKS 9,3 § 
Boverkets  

föreskrifter om  
tillämpning av 

europeiska 
konstruktions -

standarder  
(eurokoder) och 

senare tillägg och 
ändringar 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

8 Fastighetsbildningslagen 

8.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan fastighetsbildning sker.  

Avdch-bygg FBL 4 kap. 

25§ 

8.2 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning.  

 Avdch-bygg  FBL 15 kap. 11 § 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

9 Anläggningslagen 

9.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan gemensamhetsanläggning 

inrättas.  

Avdch-bygg AnL 21§ 

9.2 Godkänna beslut eller åtgärd. Avdch-bygg AnL 30 § 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

10 Ledningsrättslagen 

10.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker. 

Avdch-bygg LRL 19 § 

10.2 Godkänna beslut eller åtgärd Avdch-bygg LRL 28 § 

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

11 

Lagen och förordningen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område 

som är av betydelse för friluftslivet.  

B-han LGS 5 § 

11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 

inskrift eller en jämförbar anordning för 

reklam, propaganda eller liknande ändamål 

utomhus utan tillstånd. Besluta att avge 

yttrande till Länsstyrelsen.  

B-han LGS 6,7 §§ FGS 
6 § första stycket  

11.3 Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, propaganda 

eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 

veckor.  

B-han

11.4 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han

M-insp

LGS 9 §, FGS 6 
§  

LGS 12 § 

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

12 Lag om färdigställande skydd 

12.1 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

B-han LFS 3 § första 
stycket andra 
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nybyggnad av småhus som inte ska användas 

för permanent bruk.  

meningen 

12.2 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

tillbyggnad med mera.  

B-han LFS 3 § första 
stycket första  

meningen 

12.3 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han LGS 9 §, FGS 6 
§
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

13 Miljöbalkens område 

13.1 Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av 

de allmänna hänsynsreglerna.  

M-insp MB 2 kap. 2- 9 
§§, 26 kap.

Skydd av områden 

13.2 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter om vattenskydd som kommunen 

har meddelat eller om dispens från sådana 

vattenskyddsföreskrifter, om det finns 

särskilda skäl för det.  

M-insp MB 7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena  

13.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som Länsstyrelsen 

överlåtit på kommunen.  

M-insp MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 

andra meningen 

13.4 Besluta i tillsynsärende om områden eller 

djur- och växtart över vilka kommunen har 

tillsyn enligt MB 7 kap.  

M-insp MTF 2 kap. 9 § 

13.5 Godkänna Besluta om strandskyddsdispens 

för åtgärd som bedöms uppfylla de särskilda 

skälen i MB 7 kap. 18c.  

M-insp MB Kap.7  
18 b, 18 f, 26 §§

13.6 Besluta om dispens från föreskrifter för 

naturreservat.  

M-insp MB 7 kap 7 § 

13.6b Besluta om tillstånd med stöd av beslutade 

föreskrifter för naturreservat 

M-insp

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

13.6 

13.7 

Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd 

för enskild avloppsanläggning om högst 2000 

personekvivalenter.  

M-insp FMH 13, 14, 18 
§§  

13.8 Besluta i ärende om anmälan av inrättande av 

värmepump för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten.  

M-insp FMH 17 § 

13.9 Besluta att tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin får tas i anspråk även om det 

inte vunnit laga kraft.  

M-insp FMH 22 kap 

28 §  

13.10 Besluta i ärende om anmälan att driva eller 

arrangera:  

a) a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds hygienisk behandling som innebär

risk för blodsmitta genom användning av

M-insp FMH 38 § 
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skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 

eller andra liknande skärande eller stickande 

verktyg,  

b) b) bassängbad som är upplåtna åt

allmänheten eller som annars används av

många människor,

c) c) förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

gymnasieskola, särskola, specialskola,

sameskola, fristående skola, riksinternatskola

eller resurscenter.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

13.11 Besluta om tillstånd till: 

a) enskild avloppsanordning,

b) inkoppling av vattentoalett till befintlig

avloppsanordning,

c) annan avloppsanordning än till vilken

vattentoalett ska anslutas

d) annat slag av toalett än vattentoalett.

M-insp LHF 2 § 

13.12 Besluta om tillstånd inom område med 

detaljplan för att hålla:  

a) nötkreatur, häst, get, får eller svin,

b) pälsdjur, eller fjäderfä som inte är

sällskapsdjur.

c) orm

M-insp LHF 3 § 

13.13 Beslut om tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin.  

M-insp LHF 6 § 

13.14 Meddela dispens från de lokala 

hälsoskyddsföreskrifterna.  

Avdch-miljö LHF 10 § 

 Förorenade områden 

13.15 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada och 

allvarlig miljöskada.  

M-insp MB 10 kap. 14 §, 
18- 21§§, FAM 3 

kap. 31 § och
MTF 2-3 §§

13.16 Besluta om ansvar för verksamhetsutövare 

eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utföra och 

bekosta efterbehandlingsåtgärder.  

Avdch-miljö MB 10 kap. 2-7 
§§  

13.16 Besluta om dispens från föreskrifter för M-insp MB 7 kap 7 § 
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naturreservat. /Flyttad 13.6/ 

13.17 Besluta i ärende om anmälan om avhjälpande 

åtgärder i förorenad mark eller byggnad.  

M-insp MB 10 kap. 

14 § och 

FMH 28 § 

Jordbruk och annan verksamhet 

13.18 Besluta om yttrande i ärende om anmälan för 

samråd. Se 4.10 

Besluta i ärende om miljöhänsyn i jordbruket 

M-insp MB 12 kap. 6 § 

 SFS 1998:915 

SJVFS 2010:55 

Kemiska produkter och biotekniska 
organismer  

13.19 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för tillsynen.  

M-insp MTF § 19 punkt 
5  

2 kap. 31 § p. 5 

13.20 Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  

2 kap. 41 §  

13.21 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel och dispens. 

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  
2 kap. 39, 40 §,  

NFS 2015:2  
6 kap. 1 §  

13.22 Besluta i ärende om undantag från 

informationsplikten för den som avser att 

sprida bekämpningsmedel på områden där 

allmänheten får färdas fritt.  

M-insp MB 14 kap 
13 och 16 §§  
SNFS 1997:2 

NFS 2015:3 
4 kap. 4 § 

13.23 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor.  

M-insp MB 14 kap 
 NFS 2003:24 

NFS 2017:5 

Förordning om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  

13.24 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 

anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.  

M-insp MB 26 kap. och 
MTF 2 kap. 4, 

21, 27 och 29–32 
§§  

FGF, 
EU 517/2014 

Förordningen om PCB m.m. 

13.25 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 

att avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar.  

M-insp FPCB 18 § 

Avfall och producentansvar och 
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avfallsförordning 

Se 4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport eller 

annan hantering av avfall.  

M-insp Afo 26-33, 34-
36,37 §§

13.26 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall och meddela föreläggande med 

vite om sådan uppgiftsskyldighet.  

M-insp MB 15 kap.  

17 § 45 § Afo 

13.27 Besluta i ärende om anmälan om att på 

fastigheten kompostera eller gräva ned eller 

på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 

avfall än trädgårdsavfall.  

M-insp MB 15 kap. 
18 §, 

38 45 § Afo 

13.28 Besluta om tillfälliga åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra eller förebygga 

skador på människors hälsa eller miljön till 

följd av särskilda omständigheter vid 

hantering av avfall.  

M-insp MB 15 kap 

51 84 § afo 

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för tillsynen. /Flyttad 

13.19/ 

M-insp MTF § 19 punkt 
5  

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över avfall i 

övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

M-insp MB 26 kap. 3 § 

13.30 Besluta i ärende om ansökan om dispens och 

tillstånd enligt vad kommunfullmäktige 

föreskrivit i fråga om hantering av 

hushållsavfall.  

M-insp Föreskrifter om 
avfallshantering 

för Upplands-Bro 
kommun  

Prövning 

Förfarande vid miljödomstolarna i 
ansökningsmål  

13.31 Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa.  

Avdch-miljö 

M-insp

MB 22 kap. 25 §  

13.32 Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om 

det inte vunnit laga kraft.  

M-insp MB 22 kap. 28 §  

Tillstånds giltighet, omprövning med 
mera  

13.33 

Se 1.15 

Besluta att lämna anmälan eller klagomål 

utan åtgärd.  

M-insp

Tillsyn 

13.34 Besluta att meddela föreläggande utan vite M-insp MB 26 kap. 9 § 
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som behövs för att miljöbalken och 

föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av miljöbalken ska 

följas, utöver vad som nämns i 

delegationsordningen.  

13.35 Besluta att meddela förbud utan vite som 

behövs för att miljöbalken och föreskrifter, 

domar och andra beslut som meddelats med 

stöd av miljöbalken ska följas, utöver vad 

som nämns i delegationsordningen.  

Avdch-miljö MB 26 kap. 9 § 

13.36 Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller 

förelägga med försiktighetsmått, i ärende om 

anmälan av miljöfarlig verksamhet som i 

bilaga.  

M-insp MB 26 kap. 9 §, 
FMH 27 §  

MPF 

13.37 Besluta att förelägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress.  

M-insp 26 kap. 13 § 

13.38 Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller påverka 

miljön skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

M-insp 26 kap. 19 § 

13.39 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport.  

Bevilja anstånd med vissa uppgifter i 

miljörapporten 

M-insp 26 kap. 20 § 

NFS 2016:8 

13.40 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen.  

M-insp 26 kap. 21 § 

13.41 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 

upplåter byggnad för bostäder eller annat 

ändamål att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som 

behövs för tillsynen.  

M-insp 26 kap. 22 § 1 st 

13.42 Besluta att föreskriva att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar i stället skall 

utföras av någon annan och att utse någon att 

göra sådan undersökning.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 1 st.  

13.43 Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen är slutförd. 

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 3 st.  

13.44 Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla M-insp 26 kap. 26 § 
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omedelbart även om det överklagas. 

Miljösanktionsavgifter 

13.45 Besluta om miljösanktionsavgift: 

a) upp till 10 000 kronor.

M-insp 30 kap. 3 § 

b) över 10 000 kronor dock högst 50 000

kronor.

Avdch-miljö 30 kap. 3 § 

Tillträde m. m. 

13.46 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 

eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar (se 6.2).  

Avdch-miljö MB 28 kap. 1-5, 
7 §§ 

Strålskyddslag 

13.47 Besluta i tillsynsärende enligt 

Strålskyddslagen.  

M-insp SSL 30 § 

8 kap. 4-5 §§

13.48 Meddela förelägganden eller förbud. M-insp SSL 32 § 

8 kap. 6-7 §§

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

14 Livsmedelsområdet 

 Kontrollförordningen - Registrering 

14.1 Besluta i ärende om registrering och 

godkännande av livsmedelsanläggning. 

L-insp Art. 31.1 a, b och 
c  

EG882/2004 

Art. 4 EG 
853/2004 

23§ LF, 11- 

11 a §§  

LIVSSFS 2009:5  

14.2 Besluta om villkorat godkännande av 

livsmedelsanläggning. 

L-insp Art. 31.2 d 

EG 882/2004 
23§ LF  

Kontrollförordningen – Bristande 
efterlevnad 

14.2 Besluta om att omhänderta en sändning av 

livsmedel till dess att kontrollmyndigheten 

erhållit resultat av offentlig kontroll vid 

L-insp Art. 18 EG 

882/2004 
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misstanke om bristande efterlevnad. 

14.3 Besluta om att omhänderta livsmedel från 

tredje länder som inte överensstämmer med 

bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 

samt besluta om att: 

a) förordna att livsmedel destrueras, blir föremål 

för särskild behandling i enlighet med art. 20

eller återsänds utanför gemenskapen i

enlighet med art 21 eller vidtagande av andra

lämpliga åtgärder.

Beträffande livsmedel som redan släppts ut 

på marknaden, förordna om att livsmedlet 

återkallas eller dras tillbaka från marknaden 

innan någon av de åtgärder som anges i punkt 

a) vidtas.

L-insp Art. 19 i EG 

882/2004 

14.4 Besluta om att omhänderta sändning av 

livsmedel i avvaktan på destruktion eller 

vidta andra lämpliga åtgärder som är 

nödvändiga för att skydda människors och 

djurs hälsa. Beträffande livsmedel av icke-

animaliskt ursprung som är föremål för 

stängare kontroller i enlighet med art. 15.5 

och som inte kontrollerats eller hanterats i 

enlighet med art.17, se till att det därefter 

antingen destrueras eller återkallas i enlighet 

med art, 21.  

L-insp Art. 19.2 i  

EG 882/2004 

14.5 Besluta om sanering eller andra åtgärder som 

anses vara nödvändiga för att se till att 

livsmedel är säkra eller att 

livsmedelslagstiftningen följs.  

L-insp Art 54.2 a)  

EG 882/2004 

14.6 Besluta om att begränsa eller förbjuda 

utsläppande av livsmedel på marknaden och 

import eller export av livsmedel.  

L-insp Art 54.2 b)  

EG 882/2004 

 14.7 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, 

dras tillbaka från marknaden och/eller 

destrueras.  

L-insp Art 54. 2c) EG 
882/2004  

 14.8 Besluta om tillstånd till att livsmedel används 

för andra ändamål än som de ursprungligen 

var avsedda för.  

L-insp Art 54.2. d) EG 
882/2004  

 14.9 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 

stänga hela eller delar av det berörda 

företaget under en lämplig tidsperiod.  

L-insp Art. 54.2e) EG 
882/2004  

 14.11 Besluta om att tillfälligt återkalla en 

livsmedelsanläggnings godkännande. 

L-insp Art. 52.2 f) EG 
882/2004  

 14.12 Besluta om permanent upphävande av 

godkännande av livsmedelsanläggning när 

L-insp Art 31 EG 
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verksamheten upphört. 882/2004 

 14.10 Besluta om åtgärder som avses i art 19 för 

sändningar från tredje länder.  

L-insp Art 54.2.g) EG 
882/2004  

 14.11 Besluta om andra åtgärder som den behöriga 

myndigheten anser vara motiverade.  

L-insp Art 54.2 h) EG 
882/2004  

 Livsmedelslagen, SFS 2006:804 

14.12 Meddelande av förelägganden och förbud 

som behövs för att lagen, de föreskrifter och 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, 

de EG- bestämmelser som kompletteras av 

lagen och de beslut som har meddelats med 

stöd av EG- bestämmelserna skall följas.  

L-insp   LL 22 § 

14.13 Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde antas understiga 10 000 kronor. 

L-insp LL 24 § första 
och andra stycket 

och LF 34 §  

14.14 Meddelande av föreläggande och förbud 

enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen, förenat med 

löpande vite om högst 30000 kronor per 

överträdelse eller 30000 kronor per månad. 

Avdch-livs LL 23 § 
  VL 4 § 

14.15 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 

smitta och undanröja risk för smittspridning 

efter underrättelse från smittskyddsläkaren 

om att smitta sprids eller misstänks spridas 

genom livsmedel.  

L-insp   LL 25 § 

14.16 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. L-insp LL 24 § tredje 
stycket och LF 

34 §  

14.17 Beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

L-insp   LL 33 § 

 Livsmedelsförordning 

14.18 Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning på myndighetens 

bekostnad.  

L-insp   LF 8 § 

Föreskrifter om dricksvatten 

14.19 Besluta om att fastställa faroanalys enligt 2 c 

§ i SLVFS 2001:30 samt

undersökningsprogrammet och dess

parametrar, provtagningspunkter och

frekvensen av normal respektive utvidgad

undersökning.

L-insp SLVFS,  

2001:30, 11 § 

Avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och annan offentlig 
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verksamhet 

14.20 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av livsmedelsföretag samt om årlig 

kontrollavgift.  

L-insp 3-6§§ FAOKL

ART. 27 EG

882/2004 

14.21 Besluta om avgift för godkännande och 

registrering.  

L-insp FAOKL 13- 14 
§§, Art 27 EG

och kommunens 

taxa  

14.22 Beslut om att sätta ned eller efterge avgift för 

kontroll om det finns särskilda skäl.  

L-insp FAOKL 10 §  

och kommunens 

taxa  

14.24 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranletts av bristande efterlevnad av 

regelverket.  

L-insp FAOKL 11§, art 
28 EG 882/2004 

14.23 Beslut om avgift ska tas ut för kostnader för 

offentlig kontroll som utförs efter klagomål 

och som är nödvändig för att undersöka den 

påstådda bristen. 

L-insp FAOKL 11 § 

14.24 Beslut om avgift ska tas ut för offentlig 

kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad hos samma aktör påvisats. 

L-insp FAOKL 11 a § 

14.25 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, 

styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar.  

L-insp FAOKL 18 §  

och kommunens 

taxa  

Sanktionsavgift för underlåten 
registrering eller oanmält ägarbyte 

14.25 Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att ha påbörjat en 

verksamhet utan att först ha gjort en anmälan 

till kontrollmyndigheten. 

 Avdch-livs 39 c § 

livsmedelsförordni

ngen (2006:813).  

14.26 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 

sanktionsavgift för att inte ha underrättat 

kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 

juridisk person ansvarar för en redan 

registrerad anläggning. 

 Avdch-livs 

39 c § 

livsmedelsförord

ningen 

(2006:813).  

Lagen om foder och animaliska 
biprodukter  

14.26 Besluta att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

L-insp

M-insp

LFAB 23 § och 
FFAB 12 § 
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meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen och 

de beslut som har meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna.  

14.27 Beslut att ta hand om en vara som – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 10 000 

kronor.  

L-insp LFAB 25 § 

14.28 Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av kontrollen 

eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger.  

L-insp LFAB 27 § 

Förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska 
biprodukter  

14.29 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av foderföretagare som befattar sig med 

animaliska biprodukter samt beslut om årlig 

kontrollavgift.  

L-insp 3-6 FAOKF Art.
27 EG 882/2004

och 

kommunens 

taxa 

14.30 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften om särskilda skäl föreligger.  

L-insp FAOKF 11 §  

och kommunens 

taxa  

14.31  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranleds av bristande efterlevnad av 

regelverket.  

L-insp FAOKF 12 § art 
28 EG 882/2004 

14.32 Beslut om att en sanktionsavgift ska betalas 

av den som  

1. påbörjar en verksamhet som är

registreringspliktig utan att någon anmälan 

om registrering har gjorts, eller  

2. brister när det gäller att uppfylla krav på

journalföring eller annan dokumentation. 

L-insp LFAB 30 § a-f 

FFAB 22 § a-f 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

15 Alkohollagen 

15.1 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd 

med sortiment och/eller lokalyta.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.2 Beslut om utökning av serveringstiden 

utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00. 

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 
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efter klockan 01.00. 

15.3 Beslut om tillfällig utökning av 

serveringstiden utanför normaltiden klockan 

11.00 – 01.00 

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.5 Beslut om permanent serveringstillstånd för 

slutna sällskap.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.6 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.7 Beslut om stadigvarande tillstånd till 

arrangerande av provsmakning.  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.8 Beslut om tillstånd till arrangerande av 

provsmakning för enstaka tidsperiod.  

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.9 Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej inkommit med begärda 

handlingar.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.10 Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej är behörig att söka.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.11 Beslut att avskriva ansökan på grund av att 

sökanden återtar sin ansökan.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.12 Beslut om tillstånd för verksamheter med 

förändrad bolagssammansättning och 

personer med betydande inflytande.  

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.13 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 

erinran eller varning   

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

En kommun får meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 

1. uppfyller de krav som gällde för
tillståndets meddelande, eller 

2. följer de bestämmelser som gäller för
servering enligt denna lag eller de villkor 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. 

Avdch-livs AL 9 kap. 17 § 

15.14 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

1. på verksamhetens egen begäran och

tillståndet inte längre utnyttjas

Avdch-livs AL 9 kap. 18 § 

15.15 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

2. det med tillståndshavarens vetskap har

Ordf. AL 9 kap. 18 § 
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förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta 

utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag

eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på 

ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt 

ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller 

flera varningar utan att de förhållanden som 

föranlett varningen har rättats till.   

15.16 Beslut om att förbjuda servering av 

alkoholdrycker på särskilda boenden. 

Ordf. AL 9 kap. 20 § 

15.17 Beslut att lämna uppgift ur kommunens 

tillståndsregister.  

L-insp AL 13 kap. 3 § 

15.18 Beslut om att kommunen får för visst tillfälle 

förbjuda eller inskränka försäljning av 

alkoholdrycker om det anses påkallat för att 

upprätthålla ordningen.  

Avdch-livs AL 3 kap. 10 § 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

16 Tobakslagen 

16.1 Besluta i tillsynsärende. L-insp

M-insp

TL 19a § 2 a 

16.2 Meddela förelägganden eller förbud. L-insp

M-insp

TL 20 § 

16.3 Beslut att meddela varning. L-insp TL 20 a § 

16.4 Beslut att omhänderta tobaksvaror. L-insp TL 21 § 

16 

Lag om tobak och liknande 
produkter 

16.1 Besluta om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror och liknande produkter 

Avdch-livs   TL 5 kap, § 1 

16.2 Besluta om att avslå ansökan om tillstånd att 

bedriva detaljhandel eller partihandel med 

tobaksvaror eller liknande produkter 

Avdch-livs   TL 5 kap, § 1 

16.3 Besluta om att återkalla tillstånd på 

tillståndshavarens begäran 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 1 

16.4 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 

grund av att den tillståndspliktiga 

försäljningsverksamheten upphört 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 1 

16.5 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
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grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för 

samma försäljningsställe 

punkt 1 

16.6 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd i 

övriga fall 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 2-4 

16.7 Beslut om varning Avdch-livs   TL 7 kap, § 11 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

17 
Lagen om handel med receptfria 
läkemedel 

17.1 Kontroll. L-insp HRL 20 § 

17.2 Begära upplysningar och handlingar. L-insp HRL 21 § 

17.3 Rapportera brister till läkemedelsverket. L-insp HRL 21 § 

17.4 Beslut om kontrollköp. L-insp HRL 21a § 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

2019-12-12 BMN 19/0001 

Bygg- och miljönämnden 

Revidering av Bygg- och miljönämndens 
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 

5 § kommunallagen (2017:725), bifogat förslag till ny reviderad 

delegationsförteckning för Bygg- och miljönämnden gäller från och med den 1 

januari 2020.  

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutar att delegationsförteckning 3.8.1 U10 gäller 

från och med den 1 januari 2020. Förändringen jämfört med tidigare 

delegationsförteckning är att ett antal punkter utgår och ett antal punkter 

tillkommer. Justeringar har även gjorts med utgångspunkt i ändrad lagstiftning 

mm. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2019

• Förslag på ny reviderad delegationsförteckning 3.8.1 U10

Ärendet
Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar framgår av 26 kap Miljöbalken,

Miljötillsynsförordning SFS 2011:13, 8 kap. 2 § 3 p. Strålskyddsförordningen

(2018:506), 25 § Livsmedelsförordningen (2006:813) samt 12 kap. 6 § PBL.

Delegation innebär att beslutsrätt delegerats från en överordnad till en

underordnad instans. En nämnd kan delegera sin beslutsrätt till presidiet (nytt

från 2018), utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen (6 kap 37 §

och 7 kap 5 § Kommunallagen (2017:725), Kommunallagen). Nämnden

beslutar själv om sin delegationsordning. Kommunfullmäktige kan delegera

delar av sin beslutsrätt till nämnd, till exempel via nämndens reglemente (5 kap

2 § Kommunallagen)

Delegering till en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad

delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera

anställda i grupp eller till anställd i kommunalt bolag.
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Delegering kan ske till namngiven person, men mest praktiskt är att 

beslutanderätten följer ett politiskt uppdrag eller en tjänst.  

Det finns två syften med att delegera beslutanderätten: 

1. att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, samt

2. att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att

beslutsvägarna blir kortare och handläggningen kan ske snabbare.

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § Kommunallagen inte delegeras i följande 

ärenden:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige

har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till

nämnden och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Enligt 12 kap. 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 

kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av

större vikt,

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta

förelägganden eller förbud som förenas med vite,

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den

åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom

byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet

riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och ren 

verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta ärenden av rent 

verkställande art. Rådgivning, avgiftsdebitering med stöd av fastställd taxa 

eller föreskrifter om avgift, anmälan av överträdelser till polis- eller 
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åklagarmyndigheter, att lämna anmälan utan åtgärd, osv. räknas enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) som ärenden av verkställande art.  

Yttranden är visserligen inte rent strikt ett beslut men SKL anser att i de fall det 

ges uttryck för nämndens uppfattning genom yttranden så ska det ändå 

delegeras, i enlighet med fastställd delegationsordning. De yttranden som är av 

mer principiell karaktär omfattas inte av delegation.  

Nu gällande delegationsordning fastställdes av nämnden den 14 juni 2018. 

Det föreliggande förslaget till ny delegationsordning innebär i sak vissa 

förändringar i delegationsnivå. Det är avdelningschefernas uppgift att se till att 

handläggare har kunskap om delegationsrätt. I inledningen till 

delegationsordningen finns en beskrivning av delegationens omfattning.  

Bygg- och miljönämnden har 2019 tillsatt ett arbetsutskott som inte tidigare 

funnits. Mot den bakgrunden föreslås att nämnden kan besluta delegera till 

arbetsutskottet att fatta beslut när ett beslut i ärendet inte kan fattas vid 

nämndsammanträde utan komplettering av underlag eller av annat skäl. 

Yttranden till länsstyrelse och domstol bör som grundregel inte delegeras utan 

ska tydligt uttrycka kommunens uppfattning. 

Löpande erfarenheter, liksom förändringar i organisation eller lagstiftning kan 

ge skäl till ändringar i delegationsordningen. Förvaltningen förutsätts följa 

dessa frågor, rapportera om erfarenheter av nu beslutad delegationsförteckning 

och om så är lämpligt föreslå ändringar. 

Bygglovsavdelningen 

Inom plan- och bygglagstiftningen föreslås förändringar inom samtliga 

områden, bygglovsbeslut, anmälningsärenden och tillsyn. Syftet är dels att 

skapa förutsättningar för en effektivare hantering, dels att säkerställa kvalitet 

och ett ansvarsfullt utövande av offentlig makt.  

Förtydliganden har bl a skett gällande beslut om bygglov för flerbostadshus 

och verksamhetslokaler. Förtydliganden har även skett av förutsättningarna för 

delegation av beslut om handel, hantverk och industri samt marklov där 

delegation inte ska gälla vid betydande områdespåverkan. Med betydande 

områdespåverkan menas betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid eller i direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan,  E18 och övriga större vägar. 

Anmälningsärenden har utökats med delegation för administratör och 

registrator i samråd med inspektör, att fatta beslut om start- och slutbesked. 
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Detta för kompetensutveckling och möjlighet att effektivisera processen i 

enklare ärenden. Med enklare ärenden menas enkla anmälningsärenden som 

eldstad och enklare Attefallsåtgärder.  

Förbud mot användning föreslås tas bort från delegationsordningen och bör 

istället tas av nämnden.  

Tidigare ”enkelt planförfarande” är nu genom ändrad lagstiftning 

”standardförfarande”, alltså det normala. Syftet med förenklingar och snabbare 

processer ska uppnås genom bl a färre moment. Det är då viktigt att de är ännu 

bättre förankrade, när planerna nu normalt inte behandlas i flera vändor. 

Miljöavdelningen  

Inom Miljöbalkens och Strålskyddslagens områden omfattar förslaget en 

delegation i syfte att få en effektiv handläggning. Vissa förändringar i 

lagstiftningen gällande bland annat strålskydd, cisterner, köldmedia har skett 

varför lagrum har uppdaterats.  

Strandskyddsdispenser är sällan oproblematiska. Nämndens beslut är viktiga 

för att säkerställa inriktning och argumentation och bör normalt inte delegeras. 

Det är angeläget att nämnden noga följer utvecklingen i kommunens 

naturreservat och beslut om dispenser från deras föreskrifter bidrar till det. 

Livsmedelsavdelningen 

Inom livsmedelsområdet föreslås att beslut om de nya sanktionsmöjligheterna i 

huvudsak delegeras till avdelningschef. Det gäller både nya verksamheter som 

ej registrerat sig eller om ägarbyte skett och ingen anmälan skett inom rimlig 

tid.  

Godkännandeprövning sker hos livsmedelsverket med så kallade 853 

anläggningar så det stryks i delegationsordningen.  

Inom tobaksområdet har en ny lagstiftning trätt i kraft från och med 1 juli 2019 

och sju stycken punkter delegeras till avdelningschefen.  

Inom alkoholområdet sker endast små justeringar. 

Området för beslut kring handel med vissa receptfria läkemedel tas bort. Bygg- 

och miljönämnden tar inga beslut i dessa frågor utan läkemedelsverket har 

detta mandat. Bygg- och miljönämnden har dock rapporteringsskyldighet till 

läkemedelsverket om vi upptäcker brister hos företagen.  

Inom spellagen har bygg- och miljönämnden inte heller några beslut att ta, men 

yttrande kommer ske när företag anmäler spelverksamhet inom kommunen.  

Barnperspektiv 
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Det är Bygg- och miljönämndens bedömning att en myndighet som arbetar 

såväl med byggfrågor som med miljö- och hälsotillsyn ska ha en väl 

fungerande delegering, för att arbetet ska kunna bedrivas ansvarsfullt och 

effektivt för barnens bästa.  

Bygg- och miljönämnden 

Börje Wredén 

Ordförande  

Bilagor  

1. Förslag till ny delegationsförteckning
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har Bygg- och miljönämnden och de andra nämndernas 

ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 

bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 

annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun 

ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda 

till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i 

kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper.  

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd 

får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.  

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill

säga ärenden av principiell natur.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.



4 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Enligt 12 kap. 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 kap. 38 § 

kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller

förbud som förenas med vite, 

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som

föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på 

bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är 

juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför 

jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra 

beslutet.  

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 

viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 

genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över 

ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det 

betyder att det är nämnden som ska ta beslut i ärendet.  

1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 

frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 

längre tjänsteresa, jäv eller liknande.  

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 

vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 

delegatens närmsta chef.  

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 

aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.  
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1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 

och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 

sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 

kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 

anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Verkställighetsbeslut 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som exempelvis är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller 

som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga 

bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning 

av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte 

heller att betrakta som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som 

verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.  

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 

överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 

nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 

specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 

överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller 

henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 

beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 

laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, 

till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit 

sina befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 

anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, 

om ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 
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Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 

uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna 

bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.  

1.10.1 Beslut fattade på delegation  

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 

återkomst inte kan avvaktas, övertas delegationen av delegatens närmsta chef.  

1.11 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 

beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL.  

1.12 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 

personalorganisationerna följs innan beslut fattas.  

2 Angående bygg- och miljönämndens delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Bygg- och miljönämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 

upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som 

angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 

ärendegrupp.  

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Tjänsteperson med högre 

befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning.  

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde. 

 Av anmälan ska framgå: 

• vilken typ av beslut som har fattats och vilket lagrum man hänvisar till,,

• vilken punkt i delegationsförteckningen som stödjer beslutet,

• vem som har fattat beslutet och när beslutet fattades,

• vad beslutet handlar om och

• adress eller annan lägesbestämning för berörd fastighet eller verksamhet.

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 

ersättaren.  
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2.3 Jäv 

2.3.1 Avdelningschefer 

Är avdelningschef jävig övertar ordförande i Bygg- och miljönämnden delegationerna. 

2.3.2 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning 

inom Bygg- och miljönämndens verksamheter.  

2.3.3 Bygg- och miljönämndens ordförande 

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även 

nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag 

för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL.  

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 

har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 

giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.  
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

Avdch Alla Avdelningschefer inom nämndens 
verksamheter  

Avdch-bygg Avdelningschef Bygglovsavdelningen 

Avdch-livs Avdelningschef Livsmedelsavdelningen 

Avdch-miljö Avdelningschef Miljöavdelningen 

B-admin Registrator och administratör på 
Bygglovsavdelningen  

B-han Bygglovhandläggare och byggnadsinspektör 

B-admin Administratör, registrator 
Bygglovsavdelningen 

Kch Samhällsbyggnadschef 

KS Kommunstyrelsen 

L-insp Livsmedelsinspektör 

M-insp Miljöinspektör 
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Ordf. Bygg- och miljönämndens ordförande 

1:a vice ordförande Bygg- och miljönämndens förste vice 
ordförande   

3.2 Författningar 

Afo Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR 

BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter, ändrad 2012:6, och allmänna 
råd om Funktionskontroll av ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter  

BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 

BFS 2013:10 

Dataskyddsfo Dataskyddsförordning (GDPR, General Data 
Protection Regulation) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv  
95/46/EG  

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda hygienregler för livs-medel av animaliskt 
ursprung  
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EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsmedel  

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll 
av produkter av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 
djurhälsa och djurskydd  

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder)  

EU 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade 
växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 
nr 842/2006  

FAM Förordningen om allvarliga miljöskador (2007:667) 

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 
foder och animaliska biprodukter (2006:1165)  

FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 

FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:940)  

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 
(2006:814)  

FFF Förordning om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846)  

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

FGS Förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
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FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899)  

FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915 

FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(1998:905)  

FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 

FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. (1998:1252)

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. 
(1998:1388)  

HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730)  

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) 
om brandfarliga och explosiva varor  

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805)  

LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320) 

LGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning  

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av 
kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147  

LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel  
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LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(2005:10)  

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5  

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor  

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel 

SJVFS 2010:55 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om 
dricksvatten  

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel  

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 
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SSL Strålskyddslag (1988:220) (2018:396) 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL Tobakslagen (1993:581) 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

VL Viteslagen (1985:206) 
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4 Delegationsordning 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 
och liknande för de förtroendevalda.  

Ordf. eller vid 
förhinder för  

denne 1:a 
vice ordf.  

1.2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 
och liknande för ordförande.  

1:a vice ordf. 

1.3 Besluta om resor utanför Sverige men inom 
EU och till Norge eller Island.  

Se KS 
delegations- 
förteckning  

1.4 Besluta om resor utanför Norden och EU. Se KS 
delegations- 
förteckning  

1.5 Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 
inte kan vänta till nästa 
nämndsammanträde.  

Ordf. eller vid 
förhinder för  

denne 1:a 
vice ordf.  

 KL 6 kap. 39 § 

1.5 b Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 
inte kan fattas vid nämndsammanträde utan 
komplettering av underlag eller av annat 
skäl. 

AU 
Ordf. 

1.6 Underteckna avtal inom löpande förvaltning 
som inte kräver firmatecknare.  

Avdch 

1.7 Utgått 2018-06-21 

1.8 Utse röstrepresentanter i bransch- och 
intresseorganisationer i vilka Bygg- och 
miljönämnden är medlem.  

Ordf. 

1.9 Besluta om att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjandehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress.  

Avdch 
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1.10 Besluta om att sända föreläggande och 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare till fastighet med mera, 
till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret.   

Avdch MB 26 kap. 15 § 

1.11 Avvisa ett överklagande som har kommit in 
för sent.  

Avdch FL 45 § 

1.12 Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- 
och miljönämnden som första instans, och 
som är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter:   

Ordf. FL 39 § 

a) Beslut av nämnd i dess helhet.

b) Beslut av anställd hos kommunen som 
fattats på nämndens vägnar.

Avdch 

1.13 Besluta om att ett överklagande har kommit 
in i rätt tid och att lämna överklagandet till 
prövande instans.  

B-han

M-insp

L-insp

FL 45 § 

1.14 I egenskap av en myndighet bestämma att 
ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas.  

M-insp MB, LL och PBL 

1.15 Avvisa ett ärende som inte är komplett och 
besluta om att skriva av avskriva ett ärende 
utan ytterligare åtgärder.   

Avdch FL  MB 22 kap. 
2 §  

1.16 Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt 
att föra nämndens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrättningar, 
sammanträden och besiktningar av olika 
slag.  

Avdch 

1.17 Besluta att inte lämna ut en allmän handling 
eller en sekretessbelagd handling och en 
handling med visst förbehåll.   

Ordf TF 2 kap. § 14- 
15 och   

OSL 6 kap. 3§  

1.18 Fastställa en dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning för Bygg- och 
miljönämndens handlingar.   

Kch 

1.19 Ta emot och kvittera delgivningar som är 
ställda till Bygg- och miljönämnden.   

Avdch  6 kap 36 § KL 

1.20 Polisanmäla brott mot kommunen inom 
nämndens ansvarsområde.   

Avdch 

1.21 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet  

Kch Dataskyddsfo 
Art 37  
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1.22 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch Dataskyddsfo 
Art 28  

1.23 Rätt att ta ut avgift för information  Avdch Dataskyddsfo 
Art 12 punkt 5 

1.24 Rätt till tillgång Avdch Dataskyddsfo 
Art 15   

1.25 Rätt till rättelse Avdch Dataskyddsfo 
Art 16   

1.26 Rätt till radering Avdch Dataskyddsfo 
Art 17   

1.27 Rätt till begränsning av behandling Avdch Dataskyddsfo 
Art 18   

1.28 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, Avdch Dataskyddsfo 
Art 19  

radering och begränsning 

1.29 Rätt till dataportabilitet Avdch Dataskyddsfo 
Art 20   

1.30  Rätt att göra invändningar Avdch Dataskyddsfo 
Art 21   

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden 

2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget.   

Avdch 

2.2 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och 
miljönämndens förvaltning.   

Kch 

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.   

Avdch 

2.4 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 
delegations- 
förteckning   

2.5 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 
exempel statsbidrag och EU-bidrag.   

Avdch 

2.6 Sälja kommunens lösa egendom. Se KS 
delegations- 
förteckning   
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2.7 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget. 

Avdch 

2.8 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och 
miljönämndens förvaltning.  

Kch 

2.9 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.  

Avdch 

2.10 Begära av- och omskrivningar av fodringar. Se KS 
delegations- 
förteckning 

2.11 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 
exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch 

2.12 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget. 

Avdch 

2.13 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och 
miljönämndens förvaltning.  

Kch 

2.14 Utfärda fullmakt att kvittera ut värdehandling.  Avdch 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

3 Personal 

3.1 Besluta om organisationsstruktur för Bygg- 
och miljönämndens förvaltning.   

Kch 

3.2 Anställa: 

a) Avdelningschefer
b) Stabspersonal vid

Samhällsbyggnadskontoret.

Kch  i samråd 
med AU 

Kch 

c) Övrig personal Avdch 

3.3 Besluta om löne- och anställningsvillkor för: 

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid
Samhällsbyggnadskontoret.

Kch 

b) Övrig personal. Avdch 

3.4 Besluta om lönetillägg och lönesättning som 
avviker från kommunen personalpolitiska 
riktlinjer.   

Se KS 
delegations- 
förteckning   
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3.5 Förändra sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställning.   

Se KS 
delegations- 
förteckning   

3.6 Utfärda skriftlig varning eller avstängning.  Kch 

3.7 Säga upp eller avskeda arbetstagare. Kch 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

4 Yttranden 

4.1 Lämna yttrande över detaljplaner vid 
standardförfarande (enkelt planförfarande 
enligt tidigare lagstiftning) om det inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  

Avdch-bygg 
Avdch-miljö 

4.2 Lämna yttrande över detaljplaner i 
utställningsskedet/granskningsskedet om 
inget nytt av principiell beskaffenhet eller 

Avdch-bygg 
Avdch-miljö 

annars av större vikt tillkommit i ärendet. 

4.3 Lämna yttrande till verksamhetsutövare med 
anledning av utökat samråd med 
miljökonsekvensbeskrivning   

M-insp MB 6 kap. 6 § 4 

4.4 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 
och miljödomstolen i fråga om verksamhet 
eller åtgärd som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Detta inklusive 
den så kallade kompletteringsremissen vid 
prövning om ansökan av tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet.  

Avdch MB 6 kap.5 § 22 
kap. 4,6 och 

10§§

4.5 Lämna yttrande över  
miljökonsekvensbeskrivning som inte 
kungörs tillsammans med ansökan i mål eller 
ärende.   

M-insp MB kap 6 kap. 8 

§ MB  och

FMKB

12 § 

4.6 Lämna yttrande om 
miljökonsekvensbeskrivning i samband med 
att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller 
program upprättas.   

M-insp. MB 6 kap. 

12-14 §§ och

FMBK 8 §
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4.7 Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 
och miljödomstolen i frågor om 
vattenverksamhet 

M-insp MB 11 kap.  

9a-b och MB 

13 §§, 21, § 

FVV 

4.8 Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det 
gäller mindre ändring i tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet och  
anmälningsärenden om tillståndspliktig 
verksamhet.   

M-insp FMH 5,22 och 26 
§§

4.9 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende 
om dispens för djurhållning och 
gödselhantering. att ta jordbruksmark ur 
produktion. 

M-insp MB 12 kap 9 § 

4.10 Lämna yttrande till Länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 
som väsentligt kan komma att ändra eller 
skada naturmiljön. 

M-insp  MB 12 kap 6 § 

4.11 Lämna yttrande till Länsstyrelsen om 
regionalt program för efterbehandling 
av förorenade områden.   

Avdch-miljö  

4.12 Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i 
tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttranden begärs om kemiska produkter 
eller biotekniska organismer   

M-insp

4.13 Lämna yttrande i ärende om dispens från 
förbud att sprida kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel över skogsmark.   

Avdch-miljö MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd till yrkesmässig transport eller 
annan hantering av avfall.   

M-insp Afo 26-33, 34- 
36,37 §§   

36, 42, 46 och 
47 §§

4.15 Lämna yttrande om radonbidrag. M-insp

4.16 Lämna yttrande om ansökningar om 
skottlossningstillstånd.   

M-insp

4.17 Lämna yttrande om militärövningar. Avdch-miljö  

4.18 Lämna yttrande i beslut om tillstånd att 
hantera, överföra eller importera explosiva 
varor eller att yrkesmässigt eller i större 
mängd hantera brandfarliga varor.   

M-insp LBEV 16-19 §§
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4.19 Lämna yttrande om placering av 
bygglovbefriade underjordsbehållare för 
avfall.   

B-han

4.20 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om dispens från andra föreskrifter än 
områdesskydd.   

Avdch 

4.21 Lämna yttrande till Polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd och anmälan.   

M-insp L-insp OL  

4.22 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
enligt lagen om gaturenhållning och skyltar. 

B- han  M-
insp

LGS 9 §,   
FGS 6 4 § första 

stycket   

4.23 Lämna yttrande till Socialstyrelsen om 
tillstånd att inrätta hem för vård eller 
boenden som drivs av en enskild utförare 
eller en sammanslutning.   

M-insp Socialtjänstlagen 
(2001:453) 

4.24 Besluta om att inte lämna yttrande i frågor 
som inte berör kommunen inom nämndens 
ansvarsområde.   

Avdch 

4.25 Innan en ansökan om licens att tillhandahålla 
spel på värdeautomater på andra platser än på 
ett kasino beviljas, ska den kommun där spelet 
ska tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig över 
ansökan.  

 Avdch-livs Spelförordningen 
Kap 3, 11 §  

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

5 Avgifter 

5.1 Besluta om avgifter enligt kommunens taxa 
för verksamhet inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområde.   

B-han

K-han

M-insp

Kommunens 
taxa och 

föreskrifter om 
avgifter   

5.2 Besluta om att sänka eller efterskänka avgift 
enligt kommunens taxa inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhet.   

Avdch Kommunens 
taxa och 

föreskrifter om 
avgifter  

5.3 Besluta om klassning och fast årlig avgift 
enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt MB.   

M-insp MB 27 kap. 1 §  

Kommunens 
taxa och 

föreskrifter om 
avgifter  
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5.4 Besluta om att debitera timavgift enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn 
enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.   

M-insp FAPT 27 kap. 1 
§   

Kommunens 
taxa och 

föreskrifter om 
avgifter  

5.5 Besluta att debitera timavgift enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn 
enligt MB omfattande mer än 15 
tillsynstimmar.   

Avdch-miljö FAPT 27 kap. 1 
§ och

Kommunens 
taxa och 

föreskrifter om 
avgifter  

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp 
Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

6 Viten  

6.1 Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med vite upp till 20 000 kronor för 
respektive adressat i varje enskilt ärende.  

B-han
L-insp
M-insp

Avdch-bygg  

PBL 
LL  

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 § 

6.2 Besluta om att förena föreläggande och 
förbud med vite över 20 000 kronor men 
högst 50 000 kronor för respektive adressat i 
varje enskilt ärende. 

Avdch PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 § 
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6.3 Ansöka om utdömande av vite hos Mark- 
och  
miljödomstolen respektive 
Förvaltningsrätten.   

Ordf.  MB 21 kap. 1 § 
tredje stycket 

och  

VL 8 resp  6 
§ 

6.4 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 20 000 kronor 
per överträdelse eller om 50 000 kronor per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds. 

Avdch LM 23§  VL 
4 § 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp 
Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

7 Plan- och byggdelegation 

 Bygglovsbeslut 

7.1 Förelägga den som söker bygglov, marklov, 
rivningslov eller förhandsbesked att rätta till 
brister inom en viss tid om ansökan är 
ofullständig och riskerar att avvisas eller 
avgöras i befintligt skick.   

B-han
PBL 9 kap. 22 § 
första stycket   

7.2 Avvisa en ansökan som trots föreläggande 
enligt PBL 9 kap. 22 § första stycket är så 
ofullständig att den inte kan prövas i sak.   

B-han PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket   

7.2.1 Besluta om avskrivning och avslut av ärende 
där sökande återtagit ansökan eller annat 
inträffat som gör att sakfrågan inte längre är 
aktuell för prövning. 

B-han FL 
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7.3 Besluta om bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i 
följande ärenden:   

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och
tvåbostadshus och verksamhetslokaler
utanför område med detaljplan, inom
ramen för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked.

b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan
för komplementbyggnad och mindre
tillbyggnad av en- och tvåbostadshus
och verksamhetsbyggnader om

berörda sakägare inte har någon
invändning.

c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan

för handel, kontor, hantverk eller

industri om åtgärden inte innebär

betydande områdespåverkan, se

nedan.

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus

inom detaljplan om nämnden tidigare

beslutat om bygglov för liknande

utformning i området eller om det rör

sig om högst två våningar. 

e) Mindre tillbyggnad- och ändring av

skolor inom detaljplan av skolor och

flerbostadshus

f) Ny-, om- och tillbyggnad inom

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och   
2   
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detaljplan av radhus, kedjehus och en- 

eller tvåbostadshus.   

g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan
för komplementbyggnad.

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
pumpstation, transformatorstation
eller jämförbara byggnader inom och 
utanför detaljplan. Utanför detaljplan 

om åtgärden inte avses med 
utformning på plats med betydande 
områdespåverkan.  

Med betydande områdespåverkan menas 
betydande arkitektonisk påverkan på 
bebyggelsemiljön i exponerat läge t ex invid 
och i direkt närhet till riksintresse för 
kulturmiljövården, Mälarbanan, E18 och andra 
större vägar. 

Om berörd sakägare yttrar sig negativt eller 
avstyrker, i kommunicering av ansökt åtgärd, 
ska ärendet anses som principiellt. Detta 
gäller även åtgärder som inte kan bedömas 
som liten avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

 

7.4 Besluta om bygglov och marklov, även om den 
sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 
områdesbestämmelser, inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § 
respektive 9 kap. 35 § andra stycket. Om ingen 
berörd sakägare yttrat sig negativt och om det 
inte rör sig om betydande områdespåverkan, 
se punkt 7.3. 

 B-han
I samråd 

med 
Avdchbygg 

PBL 9 kap.  31 
c och 35 §§

7.5 Besluta om bygglov för att ta byggnad i 
anspråk för eller inreda byggnad helt eller 
delvis för väsentligen annat planenligt 
ändamål inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.   

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 

3b),  

7.6 Besluta om bygglov för att inreda någon 
ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser om 
åtgärden bedöms som planenlig.  

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a, 

7.7 Besluta om bygglov för att inreda någon 
ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser där 
berörda sakägare inte har någon invändning .  

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b, 

7.8 Besluta om bygglov för att byta färg, 
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c 
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andra åtgärder som påverkar byggnadens 
yttreutseende.  

och 8 §,§ 

7.9 Besluta om ingripande och inledande 
föreläggande att i område av värdefull 
kulturmiljö underhålla ett byggnadsverk eller 
ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. 
13 § i den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser.   

B-han PBL 8 kap 13 och 
14 §§och 11 kap. 

5 och 19 §§

7.10 Besluta att ändra gällande bygglov inom 
ramen 

för tidigare medgiven bruttoarea eller 
medgiven avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och 2  

7.11 10 Besluta om bygglov för nybyggnad eller 
väsentlig ändring av parkering, upplag eller 
materialgårdar fasta cisterner samt murar och 
plank.  

B-han PBF 6 kap. 1-2 
§§ punkt 2, 4, 7

och 8,

7.12 11 Besluta om bygglov enligt PBL 9 kap.30-32 §§ 
för att sätta upp eller väsentligt ändra 
bygglovspliktiga skyltar eller ljusanordningar. 

B-han PBF   6 kap. 
3-4 §§

7.1312  Besluta om rivningslov inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det 
omfattar inte rivning av byggnad som ur en 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har ett större värde, eller 
rivning som kräver beslut enligt annan 
författning.   

B-han PBL 9 kap.  10 
§   

7.14 13 Besluta att godkänna marklov inom ramen för 
föreskrifterna i PBL 9 kap 35 §.   och om det 
inte rör sig om betydande områdespåverkan, 
se punkt 7.3. 

B-han
I samråd

med 
Avdchbygg 

PBL 9 kap. 11-13 
och 35 §§ 

7.15 14 Besluta att godkänna bygglov för åtgärder 
som inte kräver lov.   

B-han PBL 9 kap. 14 § 

7.16 15 Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked 
inom detaljplanelagt område och utanför 
detaljplanelagt område om ingen yttrat sig 
negativt till åtgärden. 

B-han
i samråd 

med 
Avdchbygg 

PBL 9 kap 17 § 

7.17 16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §   

B-han PBL 9 kap. 19 § 

7.18 17 Besluta att förlänga handläggningstiden för ett 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 
och förlänga anmälningsärenden med fyra 
veckor. 

Avdch-bygg 
B-han

 i samråd 
med 

Avdchbygg 

PBL 9 kap.  27 
och 45 §§ 



26 

7.19 18 Besluta att godkänna ett tidsbegränsat 
bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 
33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om 
åtgärden har liten påverkan på omgivningen  
om kriterierna för tidsbegränsat lov är 
uppfyllda och ingen berörd sakägare yttrat sig 
negativt mot åtgärden. 

B-han PBL 9 kap 33 
§
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 Anmälningsärenden

7.20 19 Besluta att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 
är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid med 
information om att anmälan kan komma att 
avvisas eller att avgöras i befintligt skick   

B-han PBL 9 kap. 22 § 
PBF 6 kap. 10 §  

7.21 20 Besluta att avvisa anmälan om föreläggande 
enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och 
anmälan är så ofullständig att anmälan inte 
kan handläggas i sak.   

B-han  PBL 9 kap. 22 §  
PBF 6 kap. 10 § 

 7.22 21 Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan 
att slutbesked lämnats om det finns särskilda 
skäl till detta.    

B-han PBL 10 kap. 4 § 

7.23 22 Besluta om ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

B-han PBL 10 kap. 13 § 

 7.24 23 Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 
10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 
samråd.   

B-han PBL 10  kap. 
22 och 23 §§ 

7.25 24 Besluta att förelägga en byggherre att lämna 
in ytterligare handlingar som behövs för att 
pröva frågan om startbesked om det enligt 
PBL 10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 
samråd.   

B-han
PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2  

7.25 Meddela om vilka handlingar som ska 
kompletteras och behov av ytterligare 
sammanträden i tekniskt samråd som 
underlag för startbesked. 

B-han PBL 10 kap. 
19 § första 
stycket 7 

7.26 Besluta att med startbesked godkänna att en 
åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:   

a) fastställa den kontrollplan som med

uppgift om vem eller vilka som är

sakkunniga eller kontrollansvariga,

b) bestämma de villkor som behövs för

att få påbörja åtgärden,

c) bestämma villkor och ungefärlig

tidpunkt för utstakning som behövs,

bestämma de handlingar som ska lämnas inför 
beslut om slutbesked ge de upplysningar om 
krav enligt annan lagstiftning som behövs ska 
gälla och ställa de krav och villkor som 
åtgärden kräver.  
Detta gäller samtliga så kallade 
Attefallsåtgärder i PBL 9 kap. 4a-ö §§ 

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 
23-24 §§

7.26.1 Besluta i startbesked att utstakning och 
lägesinmätning ska utföras av kommunens 
mättekniker vid placering i känsligt läge. 

B-han PBL 10 kap. 26 § 

7.27 Lämna anmärkning i anslutning till B-han PBL 10 kap. 
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arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete och kontroll som 
innefattar för byggherren bindande föreskrift 

27-28

 7.28 Besluta att det inte behövs någon kontrollplan 
för rivningsåtgärder.   

B-han PBL 10 kap. 18 § 

 7.29 Besluta I ett ärende besluta om 
kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen.  

B-han PBL 10 kap. 29 § 

 7.30 Besluta om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna och besluta om slutbevis och 
kontrollplan enligt Äldre PBL. Samt vilka 
villkor som ska gälla för beslutet. 

B-han
B-admin i

samråd med 
B-han i
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 34- 
37 §§  

Ä-PBL 9 kap 10 §  

 7.31 Beslut om att byggnadsverk eller byggnadsdel 
får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.   

B-han PBL 10 kap. 4 § 

Tillsynsärenden 

 7.32 31 Lämna ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna och avvisa anmälningar om 
åtgärd som inte bedöms strida mot PBL då 
nämnden inte har fog för ingripande. 

B-han PBL 11 kap. 5 
och 7 §§ 

 7.33 32 Begära av polismyndigheten det biträde som 
behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §. Kan 
medföra ersättnings-skyldighet för Bygg- och 
miljönämnden enligt 14 kap. 2 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 8 
och 9 §§  

 7.34 33 Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet. Dock utan vite.  

B-han PBL 11 kap.17 § 

 7.35 34 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 
tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 
sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget. Dock utan vite.  

B-han PBL 11 kap. 18 § 

7.35.1 Beslut om åtgärdsföreläggande. Dock utan 
vite. 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 19 § 

7.35.2 Beslut om rättelseföreläggande, även 
föreläggande som förenas med förbud mot att 
åter utföra bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite. 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 20 § 

och 
11 kap. 32 a § 

7.35.3 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan 
vite. 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 21 § 

7.35.4 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite. Kan medföra 
ersättnings-skyldighet för Bygg- och 
miljönämnden enligt 14 kap. 3 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 22 
och 23 §§ 

 7.36 Avdch-bygg  PBL 11 kap. 33 § 
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Besluta om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar 

2 
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för att ge slutbesked. 
Besluta om förbud mot fortsatt arbete och 
åtgärd. 
Sådant förbud får förenas med fast eller 
löpande vite om maximalt 20 000 kr 
respektive 50 000 kr. 

PBL 11 kap. 30- 
32a och 37 §§

och PBL 12 kap. 
6 § 

 7.37 Besluta om att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna.  

B-han PBL 11 kap. 34 § 

7.38 Besluta om att entlediga kontrollansvarig 
inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § 
och 11 kap. 35 § PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig.  

B-han PBL 11 kap. 35 § 

 7.39 Besluta om att ansöka om handräckning hos  
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 
kap. 8 § eller när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne enligt 11 kap. 19 
-24 §§ PBL.

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 39 § 

Plan- och byggförordningen med mera  

 7.40 Bestämma – i kontrollplaner eller genom 
särskilda beslut – att krav på omfattande 
ändringar av andra delar än den direkt 
berörda av en byggnad inte behöver utföras 
förrän en viss senare tidpunkt.   

B-han PBF 3 kap. 21 § 

7.41 Förelägga den som äger eller ansvarar för en 
motordriven anordning som är installerad i ett 
byggnadsverk att se till att anordningen 
kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 
att den uppfyller de krav som gäller för 
anordning enligt 8 kap. 4 §.)   

B-han PBF 8 kap. 6 § 

7.42 Besluta om längre besiktningsintervall av 
hissar med mera enligt 3 kap. 16 §.   

B-han BFS 2012:11  
(omtryck i   

BFS 2012:11 
H14)   

7.43 Besluta om anstånd med besiktning i fall där 
det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.   

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §

samt PBL 11 kap. 
33 § 

7.44  Besluta om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar.   

B-han PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 §

samt PBL 11 kap. 
33 § 
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7.45 Besluta om föreläggande mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter i 
frågor om funktionskontroll av 
ventilationssystem.   

B-han PBF 5 kap. 1- 7 
§§ med

tillhörande  
föreskrifter samt 
PBL 11 kap. 1920 

§§
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7.46 Besluta om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 
skäl).   

B-han  BFS 2011:16   
1, ändrad   

2012:6, och   
OVK 2, 4 § och 
senare tillägg 

och  

ändringar 

7.47  Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.   

B-han  BFS 2011:6 
omtryck   

2014:3BBR   
1:21 och senare 

tillägg och 
ändringar  

7.48 Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.   

B-han BFS 2013:10,   
EKS 9,3 §  
Boverkets  

föreskrifter om  
tillämpning av 

europeiska  
konstruktions 

standarder   
(eurokoder) och 

senare tillägg 
och  

ändringar 
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Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

8 Fastighetsbildningslagen 

8.1 Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra 
att frågan om förhandsbesked eller bygglov 
bör avgöras innan fastighetsbildning sker.   

Avdch-bygg FBL 4 kap. 

25§ 

8.2 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut 
eller gränsutmärkning.   

 Avdch-bygg  FBL 15 kap. 11 § 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 
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9 Anläggningslagen 

9.1 Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra 
att frågan om förhandsbesked eller bygglov 
bör avgöras innan gemensamhetsanläggning 
inrättas.   

Avdch-bygg AnL 21§ 

9.2 Godkänna beslut eller åtgärd.  Avdch-bygg AnL 30 § 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

10 Ledningsrättslagen 

10.1 Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra 
att frågan om förhandsbesked eller bygglov 
bör avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt 
sker.  

Avdch-bygg LRL 19 § 

10.2 Godkänna beslut eller åtgärd Avdch-bygg LRL 28 § 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

11 

Lagen och förordningen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 

11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område 
som är av betydelse för friluftslivet.   

B-han LGS 5 § 

11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 
inskrift eller en jämförbar anordning för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål 
utomhus utan tillstånd. Besluta att avge 
yttrande till Länsstyrelsen.   

B-han LGS 6,7 §§ FGS 

6 § första stycket 

11.3 Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, propaganda 
eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor.   

B-han
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11.4 Beslut om föreläggande och förbud i 
ärenden om tillsyn enligt lagen.   

B-han

M-insp

LGS 9 §, FGS 6 
§  

LGS 12 § 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

12 Lag om färdigställande skydd 

12.1 Pröva behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

B-han LFS 3 § första 
stycket andra 

nybyggnad av småhus som inte ska användas 
för permanent bruk.   

meningen 

12.2 Pröva behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid 
tillbyggnad med mera.   

B-han LFS 3 § första 
stycket första 

meningen   

12.3 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 
om tillsyn enligt lagen.   

B-han LGS 9 §, FGS 6 
§
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Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

13 Miljöbalkens område 

13.1 Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av 
de allmänna hänsynsreglerna.   

M-insp MB 2 kap. 2- 9 
§§, 26 kap.

Skydd av områden 

13.2 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter om vattenskydd som kommunen 
har meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det.   

M-insp MB 7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena   

13.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd 
inom vattenskyddsområde som 
Länsstyrelsen överlåtit på kommunen.   

M-insp MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 

andra meningen 

13.4 Besluta i tillsynsärende om områden eller 
djur- och växtart över vilka kommunen har 
tillsyn enligt MB 7 kap.   

M-insp MTF 2 kap. 9 § 

13.5 Godkänna Besluta om strandskyddsdispens 
för åtgärd som bedöms uppfylla de särskilda 
skälen i MB 7 kap. 18c.  

M-insp MB Kap.7 
18 b, 18 f, 26 §§

13.6 Besluta om dispens från föreskrifter för 
naturreservat.  

M-insp MB 7 kap 7 § 

13.6b Besluta om tillstånd med stöd av beslutade 
föreskrifter för naturreservat  

M-insp

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

13.6 

13.7 

Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd 
för enskild avloppsanläggning om högst 2000 
personekvivalenter.   

M-insp FMH 13, 14, 18 
§§

13.8 Besluta i ärende om anmälan av inrättande 
av värmepump för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten.   

M-insp FMH 17 § 

13.9 Besluta att tillstånd till anläggning eller 
anordning som utnyttjar grundvatten, 
ytvatten eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin får tas i anspråk även om det 
inte vunnit laga kraft.   

M-insp FMH 22 kap 

28 § 
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13.10 Besluta i ärende om anmälan att driva eller 
arrangera:   

a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta genom användning av

M-insp FMH 38 § 

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg,   

b) bassängbad som är upplåtna åt

allmänheten eller som annars används av

många människor,

c) förskola, öppen förskola,
fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola, specialskola, sameskola, fristående
skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

13.11 Besluta om tillstånd till: 

a) enskild avloppsanordning,

b) inkoppling av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning,

c) annan avloppsanordning än till vilken
vattentoalett ska anslutas

d) annat slag av toalett än vattentoalett.

M-insp LHF 2 §  

13.12 Besluta om tillstånd inom område med 
detaljplan för att hålla:   

a) nötkreatur, häst, get, får eller svin,

b) pälsdjur, eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur.

c) orm

M-insp LHF 3 §  

13.13 Beslut om tillstånd till anläggning eller 
anordning som utnyttjar grundvatten, 
ytvatten eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin.   

M-insp LHF 6 §  

13.14 Meddela dispens från de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna.   

Avdch-miljö LHF 10 §  

 Förorenade områden 
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13.15 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada och 
allvarlig miljöskada.   

M-insp MB 10 kap. 14 §,  
18- 21§§, FAM 3

kap. 31 § och
MTF 2-3 §§

13.16 Besluta om ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är  
efterbehandlingsansvarig att utföra och 
bekosta efterbehandlingsåtgärder.   

Avdch-miljö MB 10 kap. 2-7 
§§

13.16 Besluta om dispens från föreskrifter för M-insp MB 7 kap 7 §  

naturreservat. /Flyttad 13.6/ 

13.17 Besluta i ärende om anmälan om 
avhjälpande åtgärder i förorenad mark eller 
byggnad.   

M-insp MB 10 kap.  

14 § och 

FMH 28 § 

Jordbruk och annan verksamhet 

13.18 Besluta om yttrande i ärende om anmälan 
för samråd. Se 4.10  

Besluta i ärende om miljöhänsyn i jordbruket  

M-insp MB 12 kap. 6 § 

 SFS 1998:915 

SJVFS 2010:55 

Kemiska produkter och biotekniska 
organismer   

13.19 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.  

M-insp MTF § 19 punkt 
5   

2 kap. 31 § p. 5 

13.20 Besluta i ärende om anmälan om 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.   

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425   

2 kap. 41 §   

13.21 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel och dispens. 

M-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425   

2 kap. 39, 40 §, 
NFS 2015:2  6 

kap. 1 §   

13.22 Besluta i ärende om undantag från 
informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt.   

M-insp MB 14 kap  
13 och 16 §§
SNFS 1997:2  

NFS 2015:3 
4 kap. 4 § 

13.23 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor.   

M-insp MB 14 kap  
 NFS 2003:24  

NFS 2017:5 
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Förordning om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen   

13.24 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 
anläggningar som innehåller fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.   

M-insp MB 26 kap. och 
MTF 2 kap. 4,  

21, 27 och 29–32 

§§  

FGF,  
EU 517/2014 

Förordningen om PCB m.m. 

13.25 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 
att avlägsna PCB-produkter i byggnader och 
anläggningar.   

M-insp FPCB 18 § 

Avfall och producentansvar och 

avfallsförordning 

Se 4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd till yrkesmässig transport eller 
annan hantering av avfall.   

M-insp Afo 26-33, 
3436,37 §§

13.26 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till annat avfall än 
hushållsavfall och meddela föreläggande 
med vite om sådan uppgiftsskyldighet.   

M-insp MB 15 kap.  17 
§ 45 § Afo

13.27 Besluta i ärende om anmälan om att på 
fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa 
annat avfall än trädgårdsavfall.   

M-insp MB 15 kap.  
18 §, 

38 45 § Afo 

13.28 Besluta om tillfälliga åtgärder som är 
nödvändiga för att förhindra eller förebygga 
skador på människors hälsa eller miljön till 
följd av särskilda omständigheter vid 
hantering av avfall.   

M-insp MB 15 kap 

51 84 § afo 

13.29  Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 
/Flyttad 13.19/  

M-insp MTF § 19 punkt 
5   

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över avfall i övrigt 
där nämnden ansvarar för tillsynen. 

M-insp MB 26 kap. 3 § 

13.30 Besluta i ärende om ansökan om dispens och 
tillstånd enligt vad kommunfullmäktige 
föreskrivit i fråga om hantering av 
hushållsavfall.   

M-insp Föreskrifter om 
avfallshantering  

för Upplands-Bro 
kommun   
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Prövning 

Förfarande vid miljödomstolarna i 
ansökningsmål 

13.31 Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller  
vattenverksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa.   

Avdch-miljö 

M-insp

MB 22 kap. 25 § 

13.32 Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om 
det inte vunnit laga kraft.   

M-insp MB 22 kap. 28 § 

Tillstånds giltighet, omprövning med mera 

13.33  

Se 1.15 

Besluta att lämna anmälan eller klagomål 
utan åtgärd.   

M-insp

Tillsyn 

13.34 Besluta att meddela föreläggande utan vite M-insp MB 26 kap. 9 § 

som behövs för att miljöbalken och 
föreskrifter, domar och andra beslut som 
meddelats med stöd av miljöbalken ska 
följas, utöver vad som nämns i 
delegationsordningen.  

13.35 Besluta att meddela förbud utan vite som 
behövs för att miljöbalken och föreskrifter, 
domar och andra beslut som meddelats med 
stöd av miljöbalken ska följas, utöver vad 
som nämns i delegationsordningen. 

Avdch-miljö MB 26 kap. 9 § 

13.36 Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller 
förelägga med försiktighetsmått, i ärende om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet som i 
bilaga.  

M-insp MB 26 kap. 9 §, 
FMH 27 § 

MPF 

13.37 Besluta att förelägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om 
ny ägares eller nyttjanderättshavares namn 
och adress.   

M-insp 26 kap. 13 § 

13.38 Besluta att begära att den som bedriver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön skall lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder.   

M-insp 26 kap. 19 § 
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13.39 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport.   

Bevilja anstånd med vissa uppgifter i 
miljörapporten  

M-insp 26 kap. 20 § 

NFS 2016:8 

13.40 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 
uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.   

M-insp 26 kap. 21 § 

13.41 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller annat 
ändamål att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen.   

M-insp 26 kap. 22 § 1 st 

13.42 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar i stället skall 
utföras av någon annan och att utse någon 
att göra sådan undersökning.   

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 1 st.  

13.43 Besluta att förena beslut om undersökning 
med förbud att överlåta berörd fastighet 
eller egendom till dess undersökningen är 
slutförd.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 3 st.  

13.44 Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla M-insp 26 kap. 26 § 

omedelbart även om det överklagas.  

Miljösanktionsavgifter 

13.45 Besluta om miljösanktionsavgift: 

a) upp till 10 000 kronor.

Avdch-miljö 30 kap. 3 § 

b) över 10 000 kronor dock högst 50 000
kronor.

Avdch-miljö 30 kap. 3 § 

Tillträde m. m. 

13.46 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 
eller skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar (se 6.2).   

Avdch-miljö MB 28 kap. 1-5, 
7 §§

Strålskyddslag 

13.47 Besluta i tillsynsärende enligt 
Strålskyddslagen.   

M-insp SSL 30 §  8 
kap. 4-5 §§

13.48 Meddela förelägganden eller förbud. M-insp SSL 32 §  8 
kap. 6-7 §§
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Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

14 Livsmedelsområdet 

 Kontrollförordningen - Registrering 

14.1 Besluta i ärende om registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggning.   

L-insp Art. 31.1 a, b och 
c   

EG882/2004 

Art. 4 EG 
853/2004 

23§ LF, 11-  

11 a §§   

LIVSSFS 2009:5 

14.2  Besluta om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning.   

L-insp Art. 31.2 d   

EG 882/2004 
23§ LF   

Kontrollförordningen – Bristande 
efterlevnad  

14.2 Besluta om att omhänderta en sändning av 
livsmedel till dess att kontrollmyndigheten 
erhållit resultat av offentlig kontroll vid  

L-insp Art. 18 EG 

882/2004 

misstanke om bristande efterlevnad. 

14.3 Besluta om att omhänderta livsmedel från 
tredje länder som inte överensstämmer med 
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 
samt besluta om att:  

a) förordna att livsmedel destrueras, blir föremål
för särskild behandling i enlighet med art. 20
eller återsänds utanför gemenskapen i 
enlighet med art 21 eller vidtagande av 
andra lämpliga åtgärder.   

Beträffande livsmedel som redan släppts ut 
på marknaden, förordna om att livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden 
innan någon av de åtgärder som anges i 
punkt a) vidtas.   

L-insp Art. 19 i EG 

882/2004 
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14.4 Besluta om att omhänderta sändning av 
livsmedel i avvaktan på destruktion eller 
vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och 
djurs hälsa. Beträffande livsmedel av 
ickeanimaliskt ursprung som är föremål för 
stängare kontroller i enlighet med art. 15.5 
och som inte kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art.17, se till att det därefter 
antingen destrueras eller återkallas i enlighet 
med art, 21.   

L-insp Art. 19.2 i   

EG 882/2004 

14.5 Besluta om sanering eller andra åtgärder 
som anses vara nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs.   

L-insp Art 54.2 a)   

EG 882/2004 

14.6 Besluta om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande av livsmedel på marknaden och 
import eller export av livsmedel.   

L-insp Art 54.2 b)   

EG 882/2004 

 14.7 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, 
dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras.   

L-insp Art 54. 2c) EG 
882/2004   

 14.8 Besluta om tillstånd till att livsmedel används 
för andra ändamål än som de ursprungligen 
var avsedda för.   

L-insp Art 54.2. d) EG 
882/2004   

 14.9 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda 
företaget under en lämplig tidsperiod.   

L-insp Art. 54.2e) EG 
882/2004   

 14.11  Besluta om att tillfälligt återkalla en 
livsmedelsanläggnings godkännande.   

L-insp Art. 52.2 f) EG 
882/2004   

 14.12  Besluta om permanent upphävande av 
godkännande av livsmedelsanläggning när 

L-insp Art 31 EG 

verksamheten upphört.  882/2004  

 14.10 Besluta om åtgärder som avses i art 19 för 
sändningar från tredje länder.   

L-insp Art 54.2.g) EG 
882/2004   

 14.11 Besluta om andra åtgärder som den behöriga 
myndigheten anser vara motiverade. 

L-insp Art 54.2 h) EG 
882/2004 

 Livsmedelslagen, SFS 2006:804 
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14.12 Meddelande av förelägganden och förbud 
som behövs för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av 
lagen, de EG- bestämmelser som 
kompletteras av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG- bestämmelserna 
skall följas.   

L-insp
I samråd med 

 Avdch-livs 

  LL 22 § 

14.13 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde antas understiga 10 000 kronor. 

L-insp LL 24 § första 
och andra 

stycket och LF 34 
§   

14.14 Meddelande av föreläggande och förbud 
enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen, förenat med 
löpande vite om högst 30000 kronor per 
överträdelse eller 30000 kronor per månad. 

Avdch-livs LL 23 §   VL 
4 § 

14.15 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 
smitta och undanröja risk för smittspridning 
efter underrättelse från smittskyddsläkaren 
om att smitta sprids eller misstänks spridas 
genom livsmedel.   

L-insp   LL 25 § 

14.16 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad.  

L-insp LL 24 § tredje 
stycket och LF 34 

§   

14.17 Beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

L-insp   LL 33 § 

14.17 b Begäran om biträde från polismyndigheten L-insp   LL 27 § 

 Livsmedelsförordning 

14.18 Beslut om skyldighet att genomgå 
läkarundersökning på myndighetens 
bekostnad.   

L-insp   LF 8 § 

Föreskrifter om dricksvatten 

14.19 Besluta om att fastställa faroanalys enligt 2 c 
§ i SLVFS 2001:30 samt
undersökningsprogrammet och dess
parametrar, provtagningspunkter och
frekvensen av normal respektive utvidgad
undersökning.

L-insp SLVFS,  
2001:30, 11 § 

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och annan offentlig  

verksamhet 
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14.20 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift.   

L-insp 3-6§§ FAOKL

ART. 27 EG 

882/2004 

14.21 Besluta om avgift för godkännande och 
registrering.   

L-insp FAOKL 13- 14 
§§, Art 27 EG och

kommunens

taxa 

14.22 Beslut om att sätta ned eller efterge avgift 
för kontroll om det finns särskilda skäl.   

L-insp FAOKL 10 §  och 

kommunens  

taxa   

14.24  Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranletts av bristande efterlevnad av 
regelverket.   

L-insp FAOKL 11§, art  
28 EG 882/2004 

14.23 Beslut om avgift ska tas ut för kostnader för 
offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den 
påstådda bristen.  

L-insp FAOKL 11 § 

14.24 Beslut om avgift ska tas ut för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad hos samma aktör 
påvisats. 

L-insp FAOKL 11 a § 

14.25  Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 
bemanning vid slakterier, 
styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar.   

L-insp FAOKL 18 §  och 

kommunens  

taxa   

Sanktionsavgift för underlåten registrering 
eller oanmält ägarbyte  

14.25 Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att ha påbörjat en 
verksamhet utan att först ha gjort en anmälan 
till kontrollmyndigheten.  

 Avdch-livs 39 c § 
livsmedelsförordni 
ngen (2006:813).  

14.26 
Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att inte ha underrättat 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 
juridisk person ansvarar för en redan 
registrerad anläggning.  

 Avdch-livs 
39 c § 
livsmedelsförord 
ningen 
(2006:813).   

Lagen om foder och animaliska biprodukter  

14.26 Besluta att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för  
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

L-insp

M-insp

LFAB 23 § och 
FFAB 12 §  
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meddelats med stöd av lagen, de 
EGbestämmelser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har meddelats med stöd 
av EGbestämmelserna.   

14.27 Beslut att ta hand om en vara som – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 10 000 
kronor.   

L-insp LFAB 25 § 

14.28 Besluta om att begära hjälp av  
polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger.  

L-insp LFAB 27 § 

Förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska 
biprodukter   

14.29 Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift.   

L-insp 3-6 FAOKF Art.
27 EG 882/2004

och   

kommunens 

taxa   

14.30 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften om särskilda skäl föreligger.   

L-insp FAOKF 11 §  och 

kommunens  

taxa   

14.31  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket.   

L-insp FAOKF 12 § art  
28 EG 882/2004 

14.32 Beslut om att en sanktionsavgift ska betalas 
av den som   
1. påbörjar en verksamhet som är
registreringspliktig utan att någon anmälan
om registrering har gjorts, eller
2. brister när det gäller att uppfylla
krav på journalföring eller annan
dokumentation.

L-insp LFAB 30 § a-f  

FFAB 22 § a-f 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

15 Alkohollagen 

15.1 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd 
med sortiment och/eller lokalyta.   

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 
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15.2 Beslut om utökning av serveringstiden 
utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00. 

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

efter klockan 01.00.  

15.3 Beslut om tillfällig utökning av  
serveringstiden utanför normaltiden klockan 
11.00 – 01.00  

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten.   

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.5 Beslut om permanent serveringstillstånd för 
slutna sällskap.   

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.6 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
slutna sällskap.   

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.7 Beslut om stadigvarande tillstånd till 
arrangerande av provsmakning.   

Avdch-livs AL 8 kap. 2 § 

15.8 Beslut om tillstånd till arrangerande av 
provsmakning för enstaka tidsperiod.   

L-insp AL 8 kap. 2 § 

15.9 Beslut att avslå ansökan på grund av att 
sökanden ej inkommit med begärda 
handlingar.   

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.10 Beslut att avslå ansökan på grund av att 
sökanden ej är behörig att söka.   

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.11 Beslut att avskriva ansökan på grund av att 
sökanden återtar sin ansökan.   

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.12 Beslut om tillstånd för verksamheter med 
förändrad bolagssammansättning och 
personer med betydande inflytande.   

Avdch-livs AL 9 kap. 13 § 

15.13 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 
erinran eller varning    

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

En kommun får meddela en innehavare 
av serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för
tillståndets meddelande, eller

2. följer de bestämmelser som gäller för
servering enligt denna lag eller de villkor 
eller föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen.  

Avdch-livs AL 9 kap. 17 § 
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15.14 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

1. på verksamhetens egen begäran och
tillståndet inte längre utnyttjas

Avdch-livs AL 9 kap. 18 § 

15.15 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

2. det med tillståndshavarens vetskap har

Ordf.  AL 9 kap. 18 § 

förekommit brottslig verksamhet på 
serveringsstället eller i anslutning till detta 
utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag
eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på
ett sådant sätt att varning inte är en
tillräckligt ingripande åtgärd, eller har
tilldelats en eller flera varningar utan att de
förhållanden som föranlett varningen har
rättats till.

15.16 Beslut om att förbjuda servering av 
alkoholdrycker på särskilda boenden.  

Avdch-livs  AL 9 kap. 20 § 

15.17 Beslut att lämna uppgift ur kommunens 
tillståndsregister.   

L-insp AL 13 kap. 3 § 

15.18 Beslut om att kommunen får för visst tillfälle 
förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker om det anses påkallat för att 
upprätthålla ordningen.   

Avdch-livs AL 3 kap. 10 § 

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat  

Lagrum 
/notering 

16 Tobakslagen 

16.1 Besluta i tillsynsärende.  L-insp  M-insp  TL 19a § 2 a  

16.2 Meddela förelägganden eller förbud.  L-insp  M-insp  TL 20 §  

16.3 Beslut att meddela varning.  L-insp TL 20 a §  

16.4 Beslut att omhänderta tobaksvaror.  L-insp TL 21 §  

16 

Lag om tobak och liknande produkter 

16.1 Besluta om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror och liknande produkter  

Avdch-livs   LTLP 5 kap, § 1  
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16.2 Besluta om att avslå ansökan om tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror eller liknande produkter  

Avdch-livs   LTLP 5 kap, § 1  

16.3 Besluta om att återkalla tillstånd på 
tillståndshavarens begäran  

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 10 
punkt 1  

16.4 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 
grund av att den tillståndspliktiga 
försäljningsverksamheten upphört  

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 10 
punkt 1  

16.5 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 
grund av att nytt tobakstillstånd meddelats 
för samma försäljningsställe 

Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 10 
punkt 1 

16.6 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd i 
övriga fall  
i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas. 

Ordf.   LTLP 7 kap, § 10 
punkt 2-4  

16.7 Beslut om varning Avdch-livs   LTLP 7 kap, § 11  

16.8 Besluta om föreläggande och förbud  L-insp
M-insp

LTLP 7 kap, § 9 
och § 12  

Ärende-  
grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat  

Lagrum 
/notering 

17 
Lagen om handel med receptfria 
läkemedel 

17.1 Kontroll.  L-insp HRL 20 §  

17.2 Begära upplysningar och handlingar.  L-insp HRL 21 §  

17.3 Rapportera brister till läkemedelsverket.  L-insp HRL 21 §  

17.4 Beslut om kontrollköp.  L-insp HRL 21a §  
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Remiss, förslag till detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131), Nr 1904 

Förslag till beslut 

Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

daterad den 6 februari 2020 till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds 

förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut 

för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen 

((2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015). Uppdraget för ny detaljplan för 

Villa Skoga omfattar att möjliggöra en ny användning samt pröva möjligheten 

att införa skyddsbestämmelser för byggnaden. Förslaget till ny detaljplan 

innehåller bestämmelser om parkering, centrum och bostäder. 

Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås.  

Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande.  

Bygg- och miljönämnden har den 2 januari 2020 fått samrådshandlingarna för 

yttrande. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Samhällsbyggnadskontoret anser att detaljplanen för Villa Skoga 

kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet 

beaktas. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 2

januari 2020.

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020.

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds 

förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut 

för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015).  

Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för 

varierade verksamheter såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller 
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bostäder. Byggnaden kommer att förses med rivningsförbud. Detaljplanen 

innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av 

interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov 

uppstår ska det ges möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande 

parkeringen.  

Förslaget till ny detaljplan innehåller bestämmelser om parkering, centrum och 

bostäder. Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås. 

Bygg- och miljönämnden har den 2 januari 2020 fått samrådshandlingarna för 

yttrande. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att detaljplanen för se rubrik kan tillstyrkas 

under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet beaktas. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Område som anges PCB, parkering, centrum och bostäder, består av prickad 

mark där byggnad inte får uppföras. Detta bedöms av bygglovsavdelningen 

som tvetydigt då den prickade marken hindrar byggandet av bostäder. 

Förslagsvis kan PC användas för området. 

Bygglovsavdelningen bedömer att inlagda skyddsbestämmelser gällande 

varsamhet och förvanskningsförbud är positivt för att byggnadens fortsatta 

uttryck i huvudsak ska kunna bevaras i prövning av bygglov och anmälan 

enligt plan- och bygglagen. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

Vattenförekomst 

På sidan 6 i planbeskrivningen för Villa Skoga beskrivs statusen för 

vattenförekomsten Mälaren-Görveln vara god ekologisk status men det 

stämmer inte, Recipienten Mälaren-Görveln har måttlig ekologisk status enligt 

VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå normen god status eller god potential och att 

status inte får försämras. 

Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Platsen för detaljplan Villa Skoga ligger inom Östra Mälarens 

Vattenskyddsområde sekundär zon och omfattas av skyddsföreskrifter för 

området.  
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Dagvatten 
Enligt Upplands-Bro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, ligger platsen inom 

avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och 

våtmarker (ESKO-område), i detta fall Tibbleviken. Enligt planbeskrivningen 

kommer dagvattenhanteringen att ske i kommunens dagvattennät och i detta 

fall renas i Tibbledammen innan det släpps ut i Tibbleviken som ligger inom 

Östra Mälarens Vattenskyddsområde. Detaljplanen bedöms inte ha någon 

negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte innebär någon 

förändring av markförhållandena jämfört med nuläget, varav miljöavdelningen 

bedömer att risken för en ökad påverkan av utsläpp av miljöfarliga ämnen från 

fastigheten till Tibbleviken inte föreligger.  

Enligt planbeskrivningen kommer inte några nya parkeringsytor att tillföras 

varav miljöavdelningen bedömer att risken för en ökad påverkan av utsläpp av 

miljöfarliga ämnen från parkeringsplatsen till Tibbleviken inte föreligger.  

Buller och vibrationer 

Miljöavdelningen har ingenting att invända. 

Masshantering 

Enligt planförslaget ska en förändring av marknivån runt stödmuren ändras. 

Vid utförandet behöver man säkerställa att massahanteringen går rätt till, att 

inerta massor används och att bortschaktning av massor går till rätt mottagare. 

Barnperspektiv 

Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts inför yttrandet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg Åsa Bergström 

Bygglovschef Miljöchef 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna som finns på: https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--

miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-

planer/villa-skoga.html

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Åsa Bergström 

Miljöavdelningen 

asa.bergstrom@upplands-bro.se 

2020-02-07 BMN 20/0001 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Tillsynsplan 2019 miljö- och hälsoskydd 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna Rapport uppföljning 

tillsynsplan 2019 och lägga den samma till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden antog i beslut 24 april 2019, § 35, tillsynsplan för 

2019 års verksamhet. I bilagt dokument redovisas en uppföljning av Bygg- och 

miljönämndens tillsynsplan för 2019 års verksamhet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås godta uppföljningen och lägga uppföljningen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2020

 Rapport uppföljning av tillsynsplan 2019

Ärendet 

I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet inom 

miljö- och hälsoskydd och har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt 

miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en 

samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Bygg- och miljönämnden antog i beslut 24 april 2019 § 35 

tillsynsplan för 2019 års verksamhet. 

I bilagt dokument redovisas en uppföljning av Bygg- och miljönämndens 

tillsynsplan för 2019 års verksamhet inom miljö- och hälsoskydd. Bygg- och 

miljönämnden föreslås godkänna uppföljningen och lägga densamma till 

handlingarna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström 

Miljöchef 

Bilagor 

1. Rapport Uppföljning tillsynsplan 2019



Uppföljning av 
Tillsynsplan 2019 

Miljöavdelningen 

2019 
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1 Uppföljning 

Förändringar på avdelningen 

Under våren har rekrytering och anställning av vikarierande miljöinspektörer till tre 
föräldraledigheter genomförts. Avdelningen har utökats med en hälsoskyddsinriktad 
miljöinspektör. 
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2 Miljö- och hälsoskyddstillsyn 
Prioriterade uppgifter 2019 

Här följs de prioriterade uppgifterna i 2019-års tillsynsplan upp med status och 
uppföljningskommentar. 

Statussymboler enligt nedan. 

2.1 Händelsestyrd tillsyn 
Typ av ärende/händelse Antal 2018 Prognos 2019 Utfall 2019 

Totalt antal ärenden 654 660 729 

Miljö- och årsrapporter 59 60 53 

Klagomål inomhus 21 25 6 

Klagomål utemiljö 12 15 44 

Ansökan om tillstånd till/anmäla ändring av 
enskild avloppsanläggning 26 25 15 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning 19 25 19 

Köldmedierapporter 64 65 76 

Remisser 65 60 33 

Inspektioner 117 182 155 

Ansökan om avfallsdispenser 3 5 1 

Strandskyddsdispenser 10 10 11 

Krossning/Masshantering 4+3 5 2 

Akuta utsläpp 13 15 18 

Påträffade föroreningar 3 3 2 

 17 beslut har fattats om tillstånd till/anmäla ändring av enskild
avloppsanläggning.

 4 beslut gällande kompostering av hushållsavfall.
 7 beslut har fattats gällande tillsyn och prövning av ärenden kring jord-, schakt- 

och krossmassor inklusive uppföljning av exploateringsprojekt inom
Tegelhagen.

 Samråd kring uppstart av fjärrvärmeledningen.
 Remiss angående vattenverksamhet för bland annat ny bergtäkt vid Kvarnnibble,

kulvertering av Sätrabäcken och bad- och fritidsbåtsbryggor inom Tegelhagens
planområde.

 Nya bestämmelser om hantering av avfall.
 Omfattande kvalitetssäkring och registervård av ärendehanteringssystemet

Castor har genomförts.



Miljöavdelningen, Uppföljning av Tillsynsplan 2019 5(8) 

2.2 Styrd tillsyn 
Status Aktivitet Uppföljningskommentar 

A- och IED-anläggningar

Tillsyn av 2 st A- och IED-
anläggningar, Fresenius 
Kabi och E.ONs 
kraftvärmeanläggning 

2 av 2 anläggningar besökta och kontinuerlig kontakt gällande 
kraftvärmeanläggningens uppstart till provdrift. 

B-anläggningar  

Tillsyn av 4 B-anläggningar. 
Täkt- och masshantering 
samt energianläggning 

På 4 av 4 anläggningar har inspektion, möte och/eller granskning av 
miljörapporter genomförts. 

Anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter 
(C)  

Tillsyn av 38 C-
verksamheter. T ex 
Avloppsrening, 
Avfallsanläggningar, 
Industrier, masshantering. 

Antalet reviderat till 36 st. 30 objekt har haft tillsynsåtgärder. 

Anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter 
(AH)  

Tillsyn av 26 
anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter. 
T ex skolor, bassänger och 
stickande/skärande 
verksamheter. 

Genomfört: 27 skolor och förskolor, 2 stickande/skärande, 1 solarium 

6 bassänger: granskning av analyssvar. Inspektion skjuts till 2020 i 
samband med deltagande i MSL Legionellaprojekt under våren. 

2.3 Behovsprioriterad tillsyn 
Status Aktivitet Uppföljningskommentar 

Hälsoskyddsverksamhe
ter med Högt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 9 
verksamheter. T ex 
Strandbad och offentliga 
arrangemang. 

9 av 9 genomförda. Tillsyn av 7 strandbad och kontakt med 
verksamhetsutövaren i samband med Kungskalaset och Fest i Byn. 

Miljöfarliga 
verksamheter med Högt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 41 
anläggningar. T ex 
Bilvårdsanläggningar, 
Industrier. 

19 st bräddpunkter, dialog med VA-enheten har påbörjats och 
granskning av miljörapport är genomförd. 

9 av 22 objekt är inspekterade varav 3 kontrollprogram för förorenad 
mark har prioriterats ned. 

Båtklubbar med Högt 
tillsynsbehov 
(uppföljning)  

Båtklubbar (5 st)  

Under 2017 de tagit fram handlingsplan för utfasning av biocidfärger som 
under 2018 och 2019 följts upp. 

Köldmediarapporter 
med Högt tillsynsbehov 

Kontroll av av ca 65 
köldmediarapporter för 
2018 

72 av 76 köldmediarapporter är handlagda, 17 beslut om 
miljösanktionsavgifter. 
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Status Aktivitet Uppföljningskommentar 

Hälsoskyddsverksamhe
ter med Normalt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 16 
verksamheter. T ex 
Vårdboende och 
Hyresrätter 

6 av 15 vårdboenden har fått tillsyn. 

Tillsynsmöte med 2 hyresbolag 

Lantbruk med Normalt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 11 
verksamheter genom 
deltagande i 
tillsynsprojekt "Tillsyn i 
fält" initierat av 
Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen. 

4 av 11 har fått tillsyn. 

Djurhållare med 
Normalt tillsynsbehov 

Tillsyn av 7 hästgårdars 
gödselhantering. Inom 
Miljösamverkan 
Stockholms län 
genomföra tillsyn på 
lagring och hantering av 
gödsel 

I Tillsynsplan 2019 har felaktigt antal angetts. Det var en anläggning som 
kvarstod från projekt 2018 för uppföljning men den har prioriterats ned. 

Miljöfarliga 
verksamheter med Lågt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 7 
verksamheter. T ex 
Tandvård och konstgräs. 

Informationsmöte och uppföljning av klagomål gällande konstgräsplaner 
och lekplatser med avseende på spridning av mikroplaster har 
genomförts med Kultur- och Fritid samt Tekniska avdelningen, ny 
lagstiftning på gång troligen under 2020. 

5 tandvårdskliniker har prioriterats bort. 

Miljöfarlig verksamhet 
med Sporadiskt 
tillsynsbehov  

Tillsyn av 4 
reservaggregat. 

Kontakt har tagits med ansvarig men avdelningen har inte fått 
återkoppling. 

2.4 Skattefinansierad tillsyn 
Status Aktivitet Uppföljningskommentar 

Uppdatera 
Hälsoskyddsföreskrifter
na  

Förslag på nya Miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter 
återremitterades hösten 
2018 till bygg- och 
miljönämnden för översyn 
av vissa paragrafer. 

Bygg- och miljönämnden ställde sig i beslut 2018-10-04, § 70, bakom 
miljöavdelningens förslag till revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2018-11-07, § 12 för att se 
över §§ 5 och 7. 

Bygg- och miljönämnden beslutade om ett reviderat förslag på 
föreskrifter § 105, 7 november 2019. Detta behandlades av 
kommunstyrelsen, § 158, 4 december 2019 och återremitterades vid 
kommunfullmäktige, § 289, 18 december 2019. 

Översyn av Taxa för 
prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken.  

Taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 
behöver uppdateras 
utifrån ändringar som 
skett i miljöprövnings-
förordningen. 

Förslag på nya föreskrifter om avgift för tillsyn och prövning inom 
miljöavdelningen ansvarsområde behandlas vid bygg- och 
miljönämndens sammanträde 26 september 2019, § 95 och beslutades 
av kommunfullmäktige, § 268, 27 november 2019. 

Föreskrifterna gäller från 1 januari 2020. 
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Status Aktivitet Uppföljningskommentar 

Besluta om tillsynsplan 
för miljöavdelningen  

Varje år ska Bygg-och 
miljönämnden besluta om 
tillsynsplan för miljö-och 
hälsoskyddsverksamhete
n. Den ska ange årets
prioriteringar. 

Tillsynsplan för 2019 beslutades av bygg- och miljönämnden, § 35, 25 
april 2019. 

Färdigställa och besluta 
om behovsutredning 
för Miljöavdelningen  

Behovsutredning ska 
revideras och beslutas 
om vart tredje år. 

Arbete med behovsutredning har påbörjats under 2019 men vilat på 
grund av rekryteringar för föräldraledigheter, arbetet med resurs- och 
behovsutredning fortsätter under slutet av 2019 för att beslutas under 
våren 2020. 

Radiakmätning 

Mätning av 
bakgrundsstrålning sker 
var 7:e månad vid tre 
mätpunkter i kommunen. 

Mätning genomfördes i Juni 2019 

Informationsutskick till 
villaägare om radon  

I stället för direktutskick valdes att informera via MittI, kommunens 
Facebook-sida och på hemsidan under september inför mätsäsongen 
oktober-april. 

Översyn av blanketter 

Översynen omfattar 
blanketter som finns på 
hemsidan. de ska 
fungera och vara 
lättillgängliga. Arbete 
med e-tjänster pågår och 
ska införas för 
strandskyddsansökan 
under vår 2019. 

Miljöavdelningen deltar i kommunens övergripande projekt med att lägga 
upp blanketter i den gemensamma portalen för e-tjänster och blanketter. 

E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispenser blev försenat under
2019. 
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3 Samverkan och kompetensutveckling 
Under året har avdelningen deltagit i följande projekt och nätverk inom Miljösamverkan 
Stockholms Läns (MSL): 

 Seminarium om uppställningsplatser för fritidsbåtar.
 MSL samverkan för förbränningsanläggningar.
 Seminarium om dagvattenhantering
 MSL Tillsyn på fritidsbåtar
 Länsstyrelseträff om Rökfria miljöer
 MSL Bassängbad
 Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp (VAK)
 MSL Markmiljö
 Regional luftvårdsdag
 M/S Nord - samverkan med norrorts kommunerna.
 MSL förbränningsanläggningar
 MSL miljöchefsträff
 MSL Strandskyddsnätverk
 Smittskyddsträff Stockholm
 MSL Dagvattennätverk
 Grundläggande kurs Förorenade områden
 Kurs i GDPR
 Webkurs- inför fältdag, Nationellt projekt "Tillsyn i fält".
 Mälarseminarium, Mälarens vattenvårdsförbund
 Avrapportering – dricksvatten projekt (Värmdö & Österåker)
 Tillsynsmetodik - Kvalitetssäkra dina föreläggande och viten
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Remiss, detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för Täppan 
(Härnevi 1:34 m.fl.), Nr 1902 

Förslag till beslut 

Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

daterad den 6 februari 2020 till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag 

till detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt 

regler för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 

lydelse efter 1 januari 2015. Bygg- och miljönämnden har den 20 december 

2019 fått samrådshandlingar för remissyttrande. Bygg- och miljönämnden har 

erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande för att ärendet ska kunna 

behandlas på nämndens sammanträde den 20 februari 2020. 

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 

synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 

tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt miljöbalken. Avdelningarnas 

bedömning är att detaljplanen kan godkännas om synpunkter nedan beaktas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 20

december 2019.

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020.

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag 

till detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt 

regler för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 

lydelse efter 1 januari2015. 

Bygg- och miljönämnden har den 20 december 2019 fått samrådshandlingar för 

remissyttrande. 
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Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna 

Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till 

två våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan 

tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering och 

dagvattenhantering inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat 

område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny bostadsbebyggelse i 

flerbostadshus i enlighet med kommunens Översiktsplan 2010. Exploateringen 

ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god 

helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på att 

skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och 

upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken. 

Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande 

för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens sammanträde den 20 februari 

2020 

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 

synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 

tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt miljöbalken. Avdelningarnas 

bedömning är att detaljplanen kan godkännas om synpunkter nedan beaktas av 

kommunstyrelsen. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 

kulturmiljöperspektiv. 

Allmänna ytor och platsmark 

Dagvattendam som enligt förslaget är placerad på naturmark utgörs inte av 

tomtmark och faller då inte under kraven i BBR. Frågor om säkerhet och 

utformning av dagvattendam på allmän platsmark bör därför regleras i 

detaljplanen. Detta bör beaktas på grund av  närhet till skolområde. 

Utformningsbestämmelse eller stängsel vid brantare släntning bedöms som 

lämplig planbestämmelse. 

Trafik och parkering 

Planförslaget innebär en ökad trafikmängd i närhet till skolområde. 

Trafikutredningen tillhörande samrådsförslaget innehåller åtgärdsförslag som 

Bygglovsavdelningen bedömer som godtagbara. Utredningen har angett att 

åtgärderna "bör" överväges/utföras. Bygglovsavdelningen gör bedömning att 

åtgärderna för att bättra trafiksäkerheten i närheten till skolområdet ska utredas 

vidare och utföras. 

Parkeringnorm beslutad av kommunstyrelsen eller fullmäktige finns inte. Detta 

leder till att kommunstyrelsen hamnar i tillämpning av så kallat flexibla 

parkeringstal i många planer. Detta gör i sin tur att parkeringfrågan blir en 

osäkerhet för byggherren vid ansökan om bygglov. Bygglovsavdelningen 

kommer att använda de parkeringstal som anges i teknisk handbok beslutad av 
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tekniska nämnden. Teknisk handbok kommer att vara bygglovsavdelningens 

utgångspunkt i första hand i frågan om flexibla parkeringstal. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att kommunen kan sätta en 

miniminorm, ett lägsta p-tal i plankartan redan i planskedet för att undvika 

långa bygglovsprocesser och en otydlighet i parkeringsfrågan. Detta med stöd 

av 4 kap 13 § plan- och bygglagen. Till exempel om 0,5 per lägenhet rimligen 

kan uppnås och är kommunens krav så bör detta vara tydligt bestämt redan i 

detaljplanen. Detta bör även knytas an till bestämmelsen om 

lägenhetsfördelning. 

Utformningsbestämmelser 

Bestämmelserna v1 och f5 bedöms som tvetydiga av bygglovsavdelningen. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att det finns fördelar med 

utformningsbestämmelser för uteplatser och balkonger i bullerutsatta lägen. 

Lägenhetsfördelning 

Bygglovsavdelningen ifrågasätter varför det ska utformas enkelsidiga 

lägenheter mot järnvägen i sådant bullerutsatt läge. Det är lämpligt att de små 

lägenheterna placeras mot tyst sida. Små lägenheter kan också vara 

genomgående. 

Skydd mot störningar 

I detaljplanekartan framgår ett avstånd om 25 meter som säkerhetsavstånd 

gällande stadigvarande vistelse, brandkåren Attunda förespråkar normalt 30 

meter. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det är lämpligt att säkerställa etapper i 

utförande av bostäder och bullerplank så att inte bostäder står klara utan 

störningsskydd. 

Skydd och åtgärder mot vibrationer ska med fördel gälla som villkor för 

startbesked. 

Bestämmelse gällande acceptabla bullernivåer utomhus med stöd av 

förordningen 2015. 

Bestämmelser gällande skydd mot störningar bör gälla alla utrymmen, inte bara 

lokaler. 

Administrativa bestämmelser för kvartersmark 

Det är bygglovsavdelningens bedömning att utredning av markföroreningar 

måste vara klar i planskedet innan antagande. Det bör framgå att ansvaret för 

saneringsansvaret ligger på byggherren. A1 bör gälla hela området. 

Saneringskostnad ska tydliggöras i exploateringsavtal. 

Gestaltningsprinciper 

Gestaltningsprinciper har tagits fram för bebyggelsen inom detaljplanen. 

Bygglovsavdelningen ser det som ett positivt inslag att dessa finns omnämnda i 
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informationsruta i plankartan för att tydliggöra planens syfte och sambanden 

mellan dess dokument. 

Kulturmiljö 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att anpassning till den befintliga 

bebyggelsen i Bro stationsområde och hur gestaltningsprinciper påverkar 

området. 

Gestaltning 

Bygglovsavdelningen bedömer att gestaltningsprinciper för samrådsförslaget är 

väl utformade med en hållbar arkitektonisk påverkan med trädetaljer och 

sadeltak. 

Teknisk försörjning, avlopp och avfall 

Bygglovsavdelningen bedömer att angöringsplats med vändning närhet till 

avfallsutrymmen bör förtydligas. Avstånd för avfallshantering, draglängd max 

10 meter för hämtning. Se kommunens föreskrifter från tekniska avdelningen. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att gårdshus kan bli för långt från 

fordonet. Avfallsutrymmen ska finnas tillgängligt 50 högst meter från entrén i 

flerbostadshus. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att avfallsutrymmen 

annars kan placeras i bostadshusen vilket bör utredas. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

Vattenförekomst 

I avsnitt 4.3 i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs statusen för 

vattenförekomsten Mälaren-Görveln vara god ekologisk status om man ser till 

de olika biologiska kvalitetsfaktorerna. Dock är den övergripande statusen på 

recipienten Mälaren-Görveln måttlig ekologisk status enligt VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige). Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå normen god status eller god potential och att 

status inte får försämras. 

Dagvatten 

Miljöavdelningen saknar information i dagvattenutredningen om Sätrabäckens 

status, till vilken recipient dagvattnet går och statusen på recipienten.  

I dagvattenutredningen saknar miljöavdelningen mer information om hur 

skåldiket och dammarna ska utformas, illustrationer/ bilder samt en bättre 

skriftlig beskrivning. Samt hur det ska se ut vid parkeringsplatserna med 

genomsläpplig asfalt, beskrivning och illustrationer/ bilder och bättre 

beskrivande text.  

För parkeringsytor rekommenderar miljöavdelningen att man ska använda 

grönytor för rening istället för oljeavskiljare. 
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Masshantering 

I planbeskrivningen samt miljökonsekvensbeskrivningen framkommer inte om 

det finns misstanke om sulfidjord på området. Dessa jordar förekommer i länet 

och orsakar miljöproblem vid kontakt med syre som leder till sjunkande pH. Är 

förekomsten av sulfidjordar undersökt?  

Förorenad mark - cistern 

1999 togs en cistern ur bruk som användes för eldningsolja på fastighet 

Härnevi 1:35 och av tidigare ärenden framgår att det kan finnas en cistern på 

Härnevi 1:36, som blev installerad 1956. Det finns inga uppgifter om denna är 

skrotad eller om den fortfarande finns kvar. Har man säkrat dessa områden  

(plats för tank och ev ledningsvägar) för eventuella föroreningar? 

Förorenad mark - växthus 

På fastigheten Härnevi 1:35 står det ett nedlagt växthus. Risken för förorenad 

mark genom direkta och diffusa utsläpp av bland annat pesticider runt om och 

under växthuset är hög och bör kontrolleras noga innan jorden rörs. 

Buller och vibrationer 

Miljöavdelningen bedömer att det är oklart om kraven på ljudnivåer inomhus 

verkligen kommer att klaras nattetid med tanke på att ljuden vid fasad redan 

bedöms vara höga. De lägenheter som är mest ljudutsatta och som har ett rum 

mot den tysta sidan har sovrummet vänt mot järnvägen vilket leder till att den 

tysta sidan inte utnyttjas på bästa sätt. Det bör klargöras att ljudkraven 

verkligen klaras. 

Det har föreslagit att ett bullerplank på 5 m ska sättas upp emellan 

bebyggelsen. Det framgår inte tydligt hur det planket ska placeras och 

utformas. Miljöavdelningen bedömer att det finns en risk att ett plank kan 

påverka utsikten från lägenheterna och framkomligheten i området och riskerar 

att utformas eller placeras så att full effekt inte uppnås. 

Hus 1 är mest utsatt för vibrationer och det bör ställas krav på förebyggande 

åtgärder innan husen byggs.  

Om det krävs stora åtgärder för att reducera buller och vibrationer och det är 

oklart om det kommer kunna uppnås bedömer miljöavdelningen att det inte är 

en lämplig placering för bostäder.  

Barnperspektiv 

Vid granskning har avdelningarna beaktat och lämnat synpunkter utifrån 

barnperspektiv och barnens säkerhet så att detaljplanen kan bidra till en god 

bebyggd miljö även för kommande generationer. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg Åsa Bergström 

Bygglovschef Miljöchef 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna som finns på: https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--

miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-

planer/tappan-harnevi-134-m.fl..html

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsavdelningen 

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-01-30 BMN 20/0001 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Bygglov för nybyggnad av förskola och skola 
samt komplementbyggnad 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förskola

och skola samt komplementbyggnad på fastigheten Brogård 1:168 i

enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL)

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglov: 62 496 kr 

Startbesked:  98 952 kr 

Kungörelse:      272 kr 

Summa: 161 720 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Projektet i Tegelhagen inrymmer en förskola för ca 140 barn samt 200 elever i 

F-3. Enheten ligger alldeles intill den nya lokalgatan som byggs just nu ett steg

innanför Rösaringvägen. Skolan byggs och kommer att ägas av Turako

Skolfastighet 35 AB.

På tomten som är 10 418 m2 uppförs en huvudbyggnad om 3 052 m2 

bruttoarea samt 3 st. komplementbyggnader såsom 2 st förråd och 1 

barnvagnstak.  

Förskoledelen innehåller 8 avdelningar och skoldelen 8 klassrum. Förutom 

personalytor och många gemensamma utrymmen, såsom torg, matsal och 

rörelserum, så planeras även ett större tillagningskök.  
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Byggnaden är placerad på sydöstra delen av tomten med en tydlig gatufasad 

och en mer lekfull gårdsfasad med huvudentréer till förskola och skola. 

Fasaderna är av stående lockläktspanel i traditionell gul kulör och ljusa fönster. 

Mot gården framhävs entréerna med trapphus i gråblått och mörkrött.  

Infart för parkering för hämtning och lämning av barn samt till 

personalparkering är separerade av säkerhetsskäl så att barnen får en så trygg 

zon som möjligt till och från skolan. På den här sidan sker av samma skäl även 

transporter till köket och avfallshämtning. 

Närmast huset finns ytor för de yngsta barnen. Den trygga delen ligger närmst 

varpå leken tillåts bli mer kreativ ju längre från huset man kommer. Hela 

gården kommer att inhägnas med staket. 

Damm intill tomten kan komma att fungera som en del av den pedagogiska 

undervisningen då den kommer att inrymma grodhotell etc. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov samt anmälan om kontrollansvarig

som inkom 20 december 2019

 Projektbeskrivning som inkom 20 december 2019

 Uppfyllande av riktlinjer från Upplands-Bro kommun

 Utlåtande om tillgänglighet som inkom 20 december 2019

 Arbetstagarintyg som inkom 20 december 2019

 Nybyggnadskarta som inkom 20 december 2019

 Situationsplaner, söder, norr som inkom 20 december 2019

 Planer huvudbyggnad som inkom 20 december 2019

 Fasader huvudbyggnad med färgsättning som inkom 20

december 2019

 Sektioner huvudbyggnad som inkom 20 december 2019

 Planer, fasader- och sektioner, förråd som inkom 20

december 2019

 Planer, fasader- och sektioner, vagntak som inkom 20

december 2019
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 Marksektioner som inkom 20 december 2019

 VA-plan samt dagvattenhanteringsplan som inkom 20

december 2019

 Illustrationer som inkom 20 december 20

 Yttrande, livsmedelsavdelning som inkom 17 januari 2020

 Yttrande, tekniska kontoret, avfalla som inkom 23 januari

2020

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse upprättad 30

januari 2020

Ärendet 

Turako Skolfastighet 35 AB planerar att bygga en förskola för ca 140 barn 

samt 200 elever i F-3. Enheten ligger alldeles intill den nya lokalgatan som 

byggs just nu ett steg innanför Rösaringvägen. Skolan byggs och kommer att 

ägas av  

På tomten som är 10 418 m2 uppförs en huvudbyggnad om 3 052 m2 

bruttoarea samt 3 st. komplementbyggnader såsom 2 st förråd och 1 

barnvagnstak.  

Förskoledelen innehåller 8 avdelningar och skoldelen 8 klassrum. Förutom 

personalytor och många gemensamma utrymmen, såsom torg, matsal och 

rörelserum, så planeras även ett större tillagningskök.  

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplanen 1402. Användningsområdet för 

fastigheten är skola. 5000 kvm byggnadsarea, högsta antal våningar är 4. 

Tillgänglighet 

Sökande har den 20 december 2020 lämnat in en tillgänglighetsbeskrivning. 

Byggnaden uppfyller BBR krav. 

Brandskydd 

Sökande har kommit in med en brandskyddsbeskrivning 20 december 2019. 

Attunda Brandkår den 27 januari 2020 har granskat handlingar. Attunda har 

inga synpunkter. Brandskyddsfrågan kommer att hanteras vidare vid tekniskt 

samråd. 

Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp finns. 

Dagvatten 

Sökande har inkommit med en dagvattenhanteringsplan den 20 januari 2019. 

Parkering 

Infart för parkering för hämtning och lämning av barn samt personalparkering 

finns. 
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Fri- och grönytor 

Ur projektbeskrivning,” Vad gäller den yttre gårdsmiljön så kommer en stor del av 
lekytan att vara bevarad naturmark som vi har kompletterat med en slinga/stig som 
leder till upp till en plats för ordnad lek i naturen. Detta är viktigt för oss då det är ett 
betydande värde för barnen att kunna leka och röra sig i naturlig och orörd mark. De 
träd som måste fällas kommer att användas i den. naturliga miljön för att skapa 
balanslek etc utan att för den sakens skull känns iordninggjort och tillrättalagt. Det 
här är ett sätt att ta hand om naturliga resurser och slippa köra bort material som 
kan användas för att skapa en variationsrik gårdsmiljö.  

Närmast huset finns dock givetvis ytor som är mer ordnade och trygga för de yngsta 

barnen och där vi ser på gården i olika zoner. Den trygga delen ligger närmst varpå 

leken tillåts bli mer kreativ ju längre från huset man kommer”. 

Yttranden och remisser, synpunkter har inkommit från: 

Livsmeddelavdelning:  

”Avdelningen har främst kontrollerat att flöden av varor ser bra ut och att det 

finns skilda utrymmen för olika ändamål. Vi kan inte bedöma om 

vattentillgång, ventilation eller materialval. Allmänna krav som verksamheten 

skall ta hänsyn till: 

1. Ytor ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra.

2. Det ska också finns tillgång till varmt och kallt rinnande vatten.

3. Ventilation ska vara anpassad efter verksamheten”.

Tekniska kontoret avfall:   
”Vid planering av avfallslösningar i nybyggnation av skolor och andra 

byggnader för allmänheten ska hänsyn tas till några viktiga moment, som t. ex. 

- avfallshantering i skolor har stor betydelse för utveckling av det hållbara

samhället

- ett bra utformat avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall och ger ett

positivt intryck för arbetsmiljö

- vid planering av nya avfallsutrymme eller avfallssystem ska man tänka att det

kommer att användas flitigt av personalen och finnas kvar i många år framöver.

Enligt inlämnade situationsplaner, ritningsplaner och projektbeskrivning kan 

man se att byggnaden placerad bredvid vändplan med miljörum som ligger 

nära angöringsplats för hämtningsfordon. Placering av miljörummet ger bra 

tillgänglighet både för hämtningspersonal och avfallsavlämnare (kökspersonal) 

samt även trafiksäkerhet.  

Miljörummet är drygt 18 kvm och är tillräckligt för källsortering av 

förpackningar och restavfall. Allt detta ser bra ut. Synpunkter kommer gällande 

matavfallhantering. Många skolor har problem med flyttande matavfall som 

inte kan hämtas av kommunens insamlingssystem med tvåfackssopbil för rest- 

och matavfall. Matavfallet ska vara fast och utan läckande vätskor.  
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- I projektbeskrivningen står att det finns planer för ett större

tillagningskök med fettavskiljare som kommer att tömmas med slambil.

Vi föreslår därför hantering av matavfall med s.k. matavfallssystem

som består av matavfallskvarn och matavfallstank i kombination med

fettavskiljare. Sådant system kopplas till kommunal avloppsledning och

släpper avloppsvatten som klarar uppsatta gränsvärden för mängd fett

och suspenderade ämnen per liter. Matavfallstanken och fettavskiljaren

töms sedan av en slamsugningsbil som levererar innehållet till

biogasanläggning för efterföljande återvinning till biogas genom

rötning”.

Miljöavdelning: har inga synpunkter 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaden är placerad på den sydöstra delen av tomten med en tydlig 

gatufasad och en mer lekfull gårdsfasad med huvudentréer till förskola och 

skola. Fasaderna är av stående lockläktspanel i traditionell gul kulör och ljusa 

fönster. Mot gården framhävs entréerna med trapphus i gråblått och mörkrött. 

De utvändiga entrétrapporna ska kännas välkomnande och vara en spännande 

zon mellan ute och inne. 

Bygglovsavdelningen gör en samlad bedömning att det inkomna förslaget är 

planenligt när det gäller användning inom planområdet. Bygglovsavdelningen 

bedömer att åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 30 §, PBL och föreslår därmed 

ett positivt beslut till Bygg- och miljönämnden. 

Barnperspektiv 

Åtgärden påverkar barnen positivt. Detta är viktigt för barnen att kunna leka 

och röra sig i naturlig och orörd mark. Barn som har utrymme att röra sig 

mycket rör sig mer, sover bättre, har mindre koncentrationssvårigheter och 

fungerar bättre i skolan. Barnen tillbringar en stor del av sin dag i skolan och 

förskolan och det är omöjligt för föräldrar att kompensera för barnens uteblivna 

rörelse på kvällstid. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov samt anmälan om kontrollansvarig som

inkom 20 december 2019

2. Projektbeskrivning som inkom 20 december 2019
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3. Uppfyllande av riktlinjer från Upplands-Bro kommun

4. Utlåtande om tillgänglighet som inkom 20 december 2019

5. Arbetstagarintyg som inkom 20 december 2019

6. Nybyggnadskarta som inkom 20 december 2019

7. Situationsplaner, söder, norr som inkom 20 december 2019

8. Planer huvudbyggnad som inkom 20 december 2019

9. Fasader huvudbyggnad med färgsättning som inkom 20 december

2019

10. Sektioner huvudbyggnad som inkom 20 december 2019

11. Planer, fasader- och sektioner, förråd som inkom 20 december 2019

12. Planer, fasader- och sektioner, vagntak som inkom 20 december

2019

13. Marksektioner som inkom 20 december 2019

14. VA-plan samt dagvattenhanteringsplan som inkom 20 december

2019

15. Illustrationer som inkom 20 december 20

16. Yttrande, livsmedelsavdelning som inkom 17 januari 2020

17. Yttrande, tekniska kontoret, avfalla som inkom 23 januari 2020

18. Tjänsteskrivelse upprättad 17 januari 2020

Beslut sänds till 

 Sökande – med delgivningskvitto

 Kvista 2:5 meddelande om kungörelse

 Brogård 1:166 meddelande om kungörelse

 Brogård 1:163 meddelande om kungörelse

 Brogård 1:162 meddelande om kungörelse
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Llppla11ds-Bro 
KOMMUNf.N SOM Gf.R PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

196 81 Kungsängen 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

08-581 690 00 

Fastighet 

I
Fastighetens adress• \\ 

E..J F��r.,,ALLD 

Ansökan avser* 

� Bygglov 
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Ansökan om bygglov 

• = Obligatorisk uppgift 

I
Postnummer' 

D Villkorsbesked 

D Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum ..................... . D Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m . ....................................... .. 

D Marklov D Rivningslov 

D Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m . ................. .. D Ändring av bygglov, diarienummer ..................... . 

Tidplan 
Datum för planerad byggstart' 

2020-02.-0 \ I
Planerad by

r
t
g 

månader' 

Åtgärd-ler* 
[Z1 Nybyggnad D Tillbyggn�O_?mbyggnad D Rivning 

D Inredande av ytterligare bostad/lokal 

D Utvändig ändring 

□Ändrad användning Från: .. ................................................................... . 

D Annat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet") 

Byggnad/anläggning* 

D Enbostadshus D Studentbostadshus 

D Ändring av marknivån 

Till: 

D Rad-, par-, kedjehus 

D Tvåbostadshus 

D Hus för äldre etter personer med funktionsnedsättning 

□ Mur 

D Flerbostadshus, antal lgh. . ............. .. □ Plank 

D Fritidshus med en eller två bostäder 

� Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

D Industri- etter lagerbyggnad 

□ Brygga 

IX] Annan byggnad eller anläggning, ange typ ... $.�-�'.B.Y..f.�.�-�P. .. . . . . . . .. . . . . ..

Areauppgifter m.m. 
Byggnadsarea, m � 

c.o- llO"°lt'V'l 2 I 
Bostadsarea, m Bruttoarea, m � 

'3oS2 Vl1
2 

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

□Tegel D Betong 

Takbeläggning 

D Lertegel D Betong 
Fönster 

�solerglas D Treglas 

Vatten och avlopp 

Anslutning 
till 
Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

□ Plåt 

□ Plåt 

D En-/tvåglas 

Kommunalt 

� 
[&] 

gJ 

�Trä 

gJ Papp □Skiffer 
Fönsterbågar 

�Trä □ Plast 

□ Glas 

□ Koppar 

�Lättmetall 

Gemensamhets-
anläggning 
□ 

□ 
□ 

Annat: 

Enskild 
anläggning 

□ 
□ 
□ 

� Å-.JSt'2..... \-\u\luDS'(b',� 

KOM p LEM e:NTB '1bWAOER. 
rOf'<.M A\J 2. ST F�D:

\ 'S" l'-vM ><.. 2...;::... ?,o 'KTP. I
l'i,YA 

Kulör 

St. A-'1D 1-1003 

Il-

11-
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Llppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Uppvärmning

I 
Uppvärmningssätt \\ 

. � i=R_G. ÄR.I'-\ t

Bilagor
� Situationsplan 

lgJ Sektionsritningar 

D Teknisk beskrivning 

�Beskrivning av projektet• 

l2SJ Planritningar 

18] Fasadritningar 

J&1 Sakkunnigutlåtande�� 

Grund

D Kontrollplan/rivningsplan 

�Ritning på plank/mur 

�Anmälan om kontrollansvarig 

□Bevis om färdigställandeskydd 

□ Foton 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter

0T1.--� -n:\-NO E: 

'@, e_A-N S" �'1DDS 6 e:S�I v N l N C,

Sökande

Organisations- eller personnummer• 

S-S4o<iso- 934g 

c- \\ \\ I 
Utdelningsadress• 

�V �t::)V AE,E� 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

I
Förnamn 

O 
\_ A;

I
Efternamn 

\<-.
L 

\ "-.> Te: R._ )-\- � LL

Telefon (även riktnummer)' 

0 '.:}--o - :, '52 � b 6 l

I
Företagets projektnummer 

I
E-postadress O \ (A_ @_ t., U l?.\. k:.o ' €_

Sid 2 (6) 
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Llppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Kontrollansvarig 

I 
Efternamn 
_ 'PÄL- ss.o� I

Postort N 
A (.._.\L.. A

I
Personnumme

� b O L \ ½ _ l ·-; \ C:,.
Telefonnummer (även riktnummer) Certifieringsorgan 

Ö"l-D - 233 9
l

- ½ S-

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

I
Företagsnamn eller personnamn' 

I
Organisations- eller personnummer' 

I
Utdelningsadress' 

I
Postnummer' 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

I
Förnamn' 

I
Efternamn* 

I
Fakturareferens 

Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

�Ja ONej 

Information 

I
Telefon (även riktnrummer)' 

I
E-postadress 

I
Företagets projektnummer 

I
Telefon (även riktnummer)* 

I
E-postadress 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 
□Nej 

Sid 4 (6) 

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrifter 

Datum och sökandens underskrift* Datum och medsökandens underskrift 

föl1lllo 

Namnförtydligande* Namn örtydligande 

f/flC.M1.� Wl 06N 
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PROJEKTBESKRIVNING TILL BYGGLOV – BROGÅRD 1:168 

Förskola och skola F-3 Tegelhagen, Upplands-Bro 
2019-12-20 

Inledning 
Projektet i Tegelhagen inrymmer en förskola för ca 140 barn samt 200 elever i F-3. Projektet är 
planerat på fastigheten Brogård 1:168 i Bro. Enheten ligger alldeles intill den nya lokalgatan 
som byggs just nu ett steg innanför Rösaringvägen. Skolan byggs och kommer att ägas av 
Turako Skolfastighet 35 AB.  

På tomten som är 10 418 m2 uppförs en byggnad om 3 052 m2 BTA samt 
komplementbyggnader såsom 2 st förråd och barnvagnstak. 

Förskoledelen innehåller 8 avdelningar och skoldelen 8 klassrum. Förutom personalytor och 
många gemensamma utrymmen, såsom torg, matsal och rörelserum, så planeras även ett 
större tillagningskök.  

Projektet beräknas starta med markarbeten under vintern 19/20 med ett färdigställande av 
hela projektet preliminärt till juni 2021 då verksamheten kan öppna. 

Gestaltning förskola och skola 
Projektet följer de principer som finns i planbeskrivningen. Byggnaden är placerad på den 
sydöstra delen av tomten med en tydlig gatufasad och en mer lekfull gårdsfasad med 
huvudentréer till förskola och skola. Att bevara maximalt av befintlig natur och få en stor och 
sammanhängande skolgård har styrt placeringen av huset. Fasaderna är av stående 
lockläktspanel i traditionell gul kulör och ljusa fönster. Mot gården framhävs entréerna med 
trapphus i gråblått och mörkrött.  De utvändiga entrétrapporna ska kännas välkomnande och 
vara en spännande zon mellan ute och inne. 

Utöver detta kommer byggherren att jobba för att projektet ska bli Svanenmärkt. 

Gestaltning gård 
Infart för parkering för hämtning och lämning av barn samt till personalparkering är 
separerade av säkerhetsskäl så att barnen får en så trygg zon som möjligt till och från skolan. 

På den här sidan sker av samma skäl även transporter till köket och avfallshämtning liksom 
tömning av fettavskiljare. Infarten till skolan utförs enligt samma standard som intilliggande 
lokalgata och samordning är gjord med den pågående projekteringen.  

För de som kommer gående eller cyklande längs lokalgatorna som nu byggs finns 
övergångsställen anpassade att fungera med skolans placering. 

Vad gäller den yttre gårdsmiljön så kommer en stor del av lekytan att vara bevarad naturmark 
som vi har kompletterat med en slinga/stig som leder till upp till en plats för ordnad lek i 
naturen. Detta är viktigt för oss då det är ett betydande värde för barnen att kunna leka och 
röra sig i naturlig och orörd mark. De träd som måste fällas kommer att användas i den 
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naturliga miljön för att skapa balanslek etc utan att för den sakens skull känns iordninggjort 
och tillrättalagt. Det här är ett sätt att ta hand om naturliga resurser och slippa köra bort 
material som kan användas för att skapa en variationsrik gårdsmiljö. Lekutrustning till den 
anlagda gården står hyresgästen själv för och deras intention är att även denna ska vara 
naturinspirerad med ett stort inslag av trä.  

Närmast huset finns dock givetvis ytor som är mer ordnade och trygga för de yngsta barnen 
och där vi ser på gården i olika zoner. Den trygga delen ligger närmst varpå leken tillåts bli mer 
kreativ ju längre från huset man kommer. Hela gården kommer att inhägnas med staket och vi 
ser framför oss att kommunens damm intill tomten kan komma att fungera som en del av den 
pedagogiska undervisningen då den kommer att inrymma grodhotell etc. 

Uppgifter om ytor 
Nedan följer en specificering av de ytor projektet innehåller. 

Tomt 
Tomt: 10 418 m2 

BTA skola och komplementbyggnader 
BTA skola: 3 052 m2 

BTA förråd: 2 x 15 m2  

BTA barnvagnstak: ca 9 m2 

SUMMA BTA: 3 091 m2 
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Komplettering av bygglovsärende BYGG.2019.372 – 
Uppfyllande av riktlinjer från Upplands-Bro kommun i 
samband med byggnation av ny förskola/skola 

Placering 

(Luftföroreningar, buller, markföroreningar och elektromagnetisk strålning) 

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

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

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

 Elektromagnetisk strålning ser vi inga risker för idag men det är också något som bevakas 
processen igenom och även fortsättningsvis när skolan väl står klar.  

Utemiljön 

Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla nya förskolor och skolor och det är nästintill unikt 
att få möjligheten att göra det på en fastighet som den här. Här kommer vi att kunna bevara 
en stor del av tomten vilket innebär att barnen kan tillbringa tid i naturen på sina raster men 
även i den pedagogiska verksamheten. Det är bevisat många gånger att barnen väljer den 
orörda miljön i högre utsträckning än den ordnade och planerade.  
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Dock så kommer givetvis delar av tomten att iordninggöras med lekutrustning och hårdgjorda 
ytor som är tillgänglig för alla. Själva idén med disponeringen av gården är att vi går från en 
trygg ordnad zon närmast huset som övergår till en mer kreativ zon och slutligen den vilda 
orörda naturzonen. Förskolan kommer att ha en del av gården som är deras och skolan sin 
samtidigt som förskolebarnen tillsammans med personal kommer att kunna utforska skogen 
tillsammans. 

Viktigt att nämna är också att vi vill skapa en säker och trygg skola sett utifrån den trafik som 
trots allt angör en förskola och skola i form av föräldrar som lämnar/hämtar men även 
varutransporter till kök och hämtning av avfall. Den delen har vi valt att lägga isolerat på norra 
sidan om huset för att minimera rörelse av barn i det området. Detta kommer aldrig att nås till 
100% men vi tycker att vi är väldigt nära med nuvarande planering. 

Tomtens storlek är ca 10 800 kvm och från det ska byggnadens area tas bort samt hela norra 
sidan med trafik. Kvar finns ca 8 300 kvm vilket ger oss ett nyckeltal om ca 24,4 kvm per barn 
vilket får anses som bra jämfört med de flesta andra projekt som idag byggs inom samma 
segment. Det som är en fördel utöver detta är att naturen är närmsta granne längs den västra 
sidan av skolgården.  

Lokaler 

Lokalernas utformning bygger på ett långtgående samarbete med verksamhetsutövaren som 
idag driver ett flertal förskolor och skolor. Byggnaden inrymmer en förskola och skola F-3 där 
interaktionen mellan de olika åldrarna har ett stort värde. Personalen kommer att samarbeta 
över ”gränserna” och man har exempelvis bara ett gemensamt personalrum för att främja 
sammanhållning och informationsutbyte.  

Barnen på förskolan kommer att äta hos sig i sin matsal medan barnen i skolan äter i den 
gemensamma matsalen på bottenvåningen. I anslutning till matsalen så byggs även ett kök 
som planeras att fungera i samband med fritidsaktiviteter. 

Förskolan planeras för 140 förskolebarn fördelat på 8 avdelningar och 200 barn i F-3 vilket 
betyder att verksamheten i skolan är 2-parallellig med 25 barn/klass. 

Lokalyta 

Byggnadens totala BTA är 3 052 kvm. Från detta ska teknikutrymmen, storkök, personalytor 
och miljörum tas bort. Kvarvarande vistelseytor är då totalt 2 621 kvm vilket ger ett nyckeltal 
om ca 7,7 kvm BTA/barn eller drygt 7 kvm LOA/barn. En viktig parameter att addera till detta 
är att vi för vår andra skoletapp i området planerar en gymnastiksal om ca 500 kvm som 
kommer att användas av den här skolan. Den andra etappen ska stå klar till ht 2022.  
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Ljusinsläpp, ventilation, temperatur och akustik inomhus 

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

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

Ventilationen kommer att utföras via sk VAV-teknik vilket innebär att den är variabel och styrs 
av dels Co2-halter i respektive rum och dels temperatur. Det medför att vi får ett mycket bra 
klimat för barn och personal utan att för den sakens skull slösa på energi.  

Hygienutrymmen 

Antalet WC följer de krav som kommunen har och som också styrs via BBR. Särskilda skötrum 
finns i delen för förskola och ventilationen är dimensionerad för detta. 

Utrymme för avfallshantering 

Ett särskilt miljörum är planerat i den norra delen av bottenvåningen för att få den tillgänglig 
dels för kökspersonalen och för hämtning av sopor. Rummet kommer att ha ventilation och ett 
joniserande aggregat för att undvika lukt. 

Radon, fukt och mögel 

Fastigheten är belägen inom ett område som är klassat som ett lågrisk-/normalriskområde för 
radon. Byggnaden uppförs på platta på mark och risken för höga radonhalter i skolan bedöms 
som väldigt liten. Dock säkerställs detta efter att verksamheten tagit skolan i bruk, dvs 
mätningar kommer att ske under vintern 2021/22.  

Verksamhet 

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

I det arbetet ligger samtidigt att redogöra för hur man arbetar med frågor såsom; Smittskydd 
och städrutiner, Allergi, Rökning samt Kemikalier i varor och material.  
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I det här sammanhanget så bör återigen Svanen-certifieringen nämnas då det är en 
överenskommelse att även verksamheten ska tillse att de varor och material som de själva 
möblerar byggnaden med ska uppfylla dessa kriterier.  
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Utlåtande om tillgänglighet 

Turako Skolfastighet 35 AB 
Ola Klinterhäll  
Svärdvägen 13 
182 33 Danderyd  

Skolbyggnad på kv Tegelhagen i Upplands Bro 

1:1   Uppdraget  

Jag har granskat bygglovsritningar från Comarc Arkitekter, daterade FK 2019-

12-17, och situationsplan från Wi Landskap AB, daterad FK 2019-12-17, för en

skolbyggnad i tre plan på fastigheten Tegelhagen i Upplands Bro kommun, med

avseende på utformningskrav för tillgänglighet och användbarhet för personer

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Detta är mitt granskningsutlåtande, enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 8 §,    

som upprättats av mig i egenskap av certifierad sakkunnig kontrollant av 

tillgänglighet enligt Boverkets föreskrifter om certifiering av sakkunniga (BFS 

2011:18 / TIL 2).  

2:1   Gällande lagar och byggregler 

För projektet tillämpas Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Plan- och 

byggförordningen (PBF 2011:338) och Boverkets byggregler (BBR 28 / BFS 

2019:2).  

I följande text anger rubrikerna berörda kapitel i BBR.  

3:113   Dimensionerande mått för rullstol  

Då tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och 

användbara, ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning 

(mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering 

med rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för 

inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda 

bostadslägenheter, och i mindre rum i arbetslokaler (enligt AFS 2009:2 46 §).  

3:12   Tomt  

Tomten / skolgården uppfyller BBR´s krav på tillgänglighet. 



3:122   Gångvägar, angöring och parkering   

Fastigheten har tillgängliga och användbara gångvägar mellan byggnadens 

entréer, parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar, friytor och till allmänna 

vägar i anslutning till tomten.  

Angöringsplatser för bilar finns, och parkeringsplatser för rörelsehindrade kan 

anordnas efter behov, inom 25 meters gångavstånd från byggnadens entréer.  

3:13   Entréer   

Byggnadens entréer uppfyller BBR´s krav på tillgänglighet.  

3:142   Entré- och kommunikationsutrymmen  

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

3:143   Dörrar och portar  

Byggnadens dörrar, till utrymmen med krav på tillgänglighet, uppfyller kraven för 

tillgänglighet i BBR.   

3:144   Hissar och andra lyftanordningar 

Byggnaden har en hiss, med korgmåtten 1,4 x 1,1 m och dörrar med ett fritt 

öppningsmått på 0,9 m, och som uppfyller kraven i BBR. 

3:1453   Tillgängliga och användbara toaletter 

Byggnaden har en toalett på varje våningsplan, som alla är dimensionerade och 

utformade så att de är tillgängliga och användbara för en person som använder 

rullstol.  

Utrymmen för service och drift omfattas inte av krav på tillgänglighet. 

Stockholm  2019-12-19 

Lennart Klaesson   
Sakkunnig i tillgänglighet  
Certifierad av Kiwa Swedcert, 
Behörighetsnr. 3058  



Arbetstagarintyg 
Nybyggnad av skola och förskola med tillhörande personal- och kontorsutrymmen, fastighet Brogård 

1:168, Upplands Bro Kommun. 

Jag har granskat och tagit del av följande A-ritningar. 

Plan 1 A-40-1-1000.pdf

Plan 2 A-40-1-1100.pdf

Plan 3 A-40-1-1200.pdf

Som arbetstagarens representant har jag fått ta del av arbetsgivarens planerade nybyggnad. 

s;:� 
Ort 

Datum 

(ftD(f 
Namnförtydligande 



Nybyggnadskarta 
Fastighet: Adress: 

Datum: 2019-09-02 
Ärendenummer: MÄTN.2019.216 

BROGÅRD 1: 168 

Detaljplannr: 
1402 

Koordinatsystem: SWEREF99 18 oo

Höjd: RH2000

+ + 

Areal i m2 enligt fastighetsregistret: 

10418,41 m2 

Skala: 
1 :1000 

Mät&GIS-enheten: Va - Granskad av: 

Max Agafonov Granskat av VA enhet 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. 
Före schaktning bör kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel
samt fjärrvärmeoperatör angående underjordiska ledningar. 
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1012
AVD 3

A: 30,1 m2

1011
RÖRELSE
A: 73,2 m2

1007
AVD 1

A: 30,1 m2

1009
AVD 2

A: 30,1 m2

1004
KAPPRUM

A: 55,3 m2

1017
RWC/D
A: 5,0 m2

1019

1018
1006

ATELJE/MATSAL
A: 73,6 m2

1026
MILJÖRUM

A: 18,3 m2

1025
UC

A: 35,5 m2

1024
FRD

A: 7,5 m2

1023
MULTIRUM

A: 58,4 m2

1032
DISKRUM
A: 14,7 m2

1020
KONTOR
A: 14,2 m2

1021
MATSAL
A: 111,6 m2

1015
SKOLLEDNING

A: 16,1 m2

1022
DISKINL.
A: 6,4 m2

1010
TRH 2

A: 13,0 m2

1002
SKOLLEDNING

A: 12,1 m2

1003
RECEPTION

A: 8,4 m2

1001
ENTRÉTORG

A: 52,3 m2

1013
AVD 4

A: 30,1 m2 1014
SKÖTRUM

A: 18,1 m2

1005
BIBLIOTEK

A: 23,6 m21008
SKÖTRUM

A: 16,0 m2

1016
TVÄTT/STÄD

A: 5,3 m2

1027
VARUMOTTAG

A: 24,2 m2

1034
KYLRUM
A: 7,5 m2

1035
FRYSRUM

A: 6,4 m2

1037
WC/D

A: 3,0 m2
1036

OMKL
A: 3,8 m2

1033
KONTOR
A: 2,9 m2

1028
GRÖNS-KYL

A: 4,2 m2
1029

TORR-FRD
A: 8,7 m2

1030
KÖK

A: 63,6 m2

1031
GRÖNS. RUM

A: 4,2 m2

1001a
TRH1

A: 12,9 m2

F1

F2

F3

F4

F5

Plan 10
1:100
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1:200
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FO
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OBJNR
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DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

UPPLANDS BRO
BROGÅRD 1:84

TEGELHAGEN

F1

PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

BRANDCELLSGRÄNS EI60

(A3) (A1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314151617181920212223

23H x 174 x 270

1234567891011121314151617181920212223

23H x 174 x 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314151617181920212223

23H x 174 x 270

123456

23H x 170 x 270

1 2 3 4 5 6

23H x 170 x 265

1 2 3 4 5 6

23H x 170 x 270

H
H

HHH

TS

TS
TS

TS
TS

M
S

MSMS

M
S

M
S

MS MS

M
S

TS

H

M
S

MSMS

M
S

M
S

MS MS

M
S

SCENSCEN

H

A-AA-A

B-BB-B

C
-C

C
-C

D
-D

D
-D

E-
E

E-
E

F-FF-F

F1

F2

F3

F4

F5

8 PL

14 PL

14 PL

+37,5

+37,5

+37,5

+37,5

SKOGRÄNS

ALT. KPH
PERSONAL

SKOGRÄNS

24 PL

36 PL 36 PL 26 PL

20 PL

15 PL

1114
AVD 6

A: 30,1 m2

1109
AVD 7

A: 30,1 m2

1111
AVD 8

A: 30,1 m2 1110
SKÖTRUM

A: 16,0 m2

1113
RÖRELSE
A: 73,8 m2

1108
ATELJE/MATSAL

A: 73,7 m2

1103
KLASSRUM FÖRSKOLEKLASS

A: 58,7 m2

1105
GRUPPRUM

A: 9,7 m2

1104
GRUPPRUM

A: 8,0 m2

1130
KLASSRUM ÅK 1

A: 61,5 m2

1132
GRUPPRUM

A: 8,7 m2

1131
GRUPPRUM

A: 10,5 m2

1119

1121

1102
PASSAGE
A: 55,6 m2

1128

1127

1126

1125

1124

1123

1120
RWC/D
A: 5,1 m2

1122
KAPPRUM

A: 75,3 m2

1133
TORG F-1
A: 61,6 m2

1112
TRH 2

A: 13,1 m2

1101
TRH 1

A: 21,6 m2

1115
AVD 5

A: 30,1 m2 1116
SKÖTRUM

A: 18,1 m2 1107
KAPPRUM

A: 59,4 m2

1129
KLASSRUM ÅK 1

A: 61,0 m2

1106
KLASSRUM FÖRSKOLEKLASS

A: 59,6 m2

1118
ST

A: 4,7 m2

1117
LÄRARARBETSRUM

A: 44,1 m2

Plan 11
1:100
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OBJNR
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DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

UPPLANDS BRO
BROGÅRD 1:84

TEGELHAGEN

F1

PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

BRANDCELLSGRÄNS EI60

(A3) (A1)

1234567891011121314151617181920212223

23H x 170 x 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314151617181920212223

23H x 170 x 265

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314151617181920212223

23H x 170 x 270

TS
TS

K
DM

K

A-AA-A

B-BB-B

C
-C

C
-C

D
-D

D
-D

E-
E

E-
E

F-FF-F

F1

F2

F3

F4

F5

+41,4+41,4

+41,4

38 PL 26 PL

SKOGRÄNS

21 PL

26 PL

1231

1230

1229

1227

1226

1236
KLASSRUM ÅK 2

A: 60,1 m2

1205
GRUPPRUM

A: 10,4 m2

1206
GRUPPRUM

A: 12,5 m2

1209
BIBLIOTEK

A: 34,0 m2

1223
VILRUM
A: 6,9 m2

1216
RWC/D
A: 5,3 m2

1224
EL

1234
GRUPPRUM

A: 10,2 m2

1235
GRUPPRUM

A: 12,3 m2

1233
FLÄKTRUM

A: 89,1 m2

1212
KOPIERING/FRD

A: 4,9 m2

1207
KLASSRUM ÅK 3

A: 66,1 m2 1204
KLASSRUM ÅK 3

A: 64,3 m2

1217
VÄNTRUM

A: 9,6 m2

1218
SKOLSYSTER+KURATOR

A: 18,6 m2

1219
PERSONALRUM

A: 48,3 m2

1225
KAPPRUM

A: 73,8 m2

1232
KLASSRUM ÅK 2

A: 59,1 m2

1221
OMKL. P
A: 16,6 m2

1213
KONFERENS

A: 20,5 m2

1228

1222
WC/D

A: 3,3 m2

1214

1215

1202
PASSAGE
A: 81,1 m2

1203
TORG ÅK2

A: 79,5 m2

1201
TRH 1

1208
TRH 2

1211
ARBETSRUM

A: 17,0 m2

1210
TORG ÅK2

A: 84,7 m2

10° 10° 10° 10°

10°

7°10°

Plan 12
1:100
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TEGELHAGEN

F1

PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

BRANDCELLSGRÄNS EI60

(A3) (A1)

A-AA-A

B-BB-B

C
-C

C
-C

D
-D

D
-D

E-
E

E-
E

F-FF-F

F1

F2

F3

F4

F5

2 000
2 0002 

00
0

2 
00

0

2 000

2 
00

0

2 000

2 
00

0

2 000

2 000
2 000

2 
00

0

2 
00

0

2 
00

0

2 000

2 
00

0

2 000

VJ

VJ

1,43°

10° 10° 10° 10°

10° 10° 10° 10°

SR110
HR150

SR110+VK

SR100+VK

SR100+VK

HR150HR150

FÖ FÖ

TB-VJTB-VJTB-VJ

TB-VJ

TB-VJ

SKR

FÖ

FÖ

FÖ

SNÖRASSKYDD

FÖ

TS TS TS TS

TS TS TS TS

FÖ
FÖ

TB-VJ

SR100SR100

TH TH

TL1

FST+RS

SKT1

SKT2

HR150

SR100+VK

SR100

TB

TH

SNÖRASSKYDD

SR110
HR150

SNÖRASSKYDD

SR110
HR150

HR150

SR100

SR110
HR150

SR110
HR150

SR100+VK

TB-VJ
TB-VJ

TB-VJ

RL RL

TAKPLAN
1:100

FST - FASADSTEGE TYP PLANNJA ELLER LIKV.
FST-RS - FASADSTEGE MED RYGGSKYDD TYP
PLANNJA ELLER LIKV.
FÖ - FÄSTÖGLA TYP PLANNJA ELLER LIKV.
SKT - SKÄRMTAK
SR - STUPRÖR OCH VANDALRÖR MED LÖVSIL
UPPTILL +DIMENSION, TYP PLANNJA ELLER
LIKV.
SR+VK STUPRÖR MED VATTENKUPA OCH
VANDALRÖR MED LÖVSIL UPPTILL +
DIMENSION, TYP PLANNJA ELLER LIKV.
SKR - SKYDDSRÄCKE TYP PLANNJA ELLER
LIKV.
TB - TAKBRYGGA TYP PLANNJA ELLER LIKV.
TB-VJ TAKBRYGGA MED VAJERSYSTEM TYP
PLANNJA ELLER LIKV.
TH - TAKHUV ENL. V
TL1 - TAKLUCKA, DAGERMÅTT 700X900, TYP
PLANNJA UPPSTIGNINGSLUCKA M. TRÄRAM
700X900, H= 290MM, EL. LIKV.
TS - TAKSTEGE TYP PLANNJA ELLER LIKV.
VJ - VAJERSYSTEM TYP PLANNJA ELLER LIKV.
RL - LUCKA FÖR RÖKGASVENTILATION

SNÖRASSKYDD
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F1

PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

(A3) (A1)

12
,3

8
0,

86

BEF MARK

NY MARK
MEDELMARKNIVÅ TO

M
TG

R
ÄN

S

MEDELMARKNIVÅ

MEDELMARKNIVÅ

MEDELMARKNIVÅ

F1 FASAD MOT SYDOST
1:100

F2 FASAD MOT SYDVÄST
1:100

F3 FASAD MOT NORDVÄST
1:100

F4 FASAD MOT NORDOST
1:100

F5 FASAD MOT NORDOST
1:100
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FASADER MED MARKHÖJDER
FASADRITNING
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OBJNR
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UPPLANDS BRO
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TEGELHAGEN

F1
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PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

(A3) (A1)

12
,3

8
0,

86

BEF MARK

NY MARK
MEDELMARKNIVÅ TO

M
TG

R
ÄN

S

TO
M

TG
R

ÄN
S

BEF MARK

NY MARK

TO
M

TG
R

ÄN
STO

M
TG

R
ÄN

S

MEDELMARKNIVÅ

BEF MARK

NY MARK

TO
M

TG
R

ÄN
S

MEDELMARKNIVÅ

BEF MARK

NY MARK

TO
M

TG
R

ÄN
S

TO
M

TG
R

ÄN
S

MEDELMARKNIVÅ MEDELMARKNIVÅ

BEF MARK

NY MARK

TO
M

TG
R

ÄN
S

F1 FASAD MOT SYDOST
1:200

F2 FASAD MOT SYDVÄST
1:200

F3 FASAD MOT NORDVÄST
1:200

F4 FASAD MOT NORDOST
1:200

F5 FASAD MOT NORDOST
1:200
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DATUM
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A1

19022

A1
A3

TEGELHAGEN FÖRSKOLA OCH SKOLA F-3
NYBYGGNAD

A-40-3-1003

FASADER FÄRGLAGDA
FASADRITNING

1:100
1:200

ORIENTERINGSFIGUR

BYGGNAD

01

BYGGLOVSHANDLING

FO
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

FASTIGHETS NR

OBJNR

A COMARC PROJEKTERING AB T: 08-505 240 00

DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

UPPLANDS BRO
BROGÅRD 1:84

TEGELHAGEN

F1

PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

F3

F2

F4

(A3) (A1)

12
,3

8
0,

86

BEF MARK

NY MARK
MEDELMARKNIVÅ

MEDELMARKNIVÅ

MEDELMARKNIVÅ

MEDELMARKNIVÅ

F1 FASAD MOT SYDOST
1:100

F2 FASAD MOT SYDVÄST
1:100

F3 FASAD MOT NORDVÄST
1:100

F4 FASAD MOT NORDOST
1:100

F5 FASAD MOT NORDOST
1:100

TAK
TAK AV SVART PAPP
TAKHUVAR: LJUSGRÅ RAL 7038

YTTERVÄGGAR
FASADER AV SPONTAD STÅENDE TRÄPANEL
22x120 MED LOCK PÅ DELAR AV FASAD.
INGA MIDJEPLÅTAR. PANELBRÄDOR OCH LOCK
SKARVAS MED SNEDSKUREN SKARV.

GUL FASAD
TRÄPANEL NCS S  2030-Y20R
TAKTASSAR VINSSKIVA OCH UNDERSIDA
TAKUTSPRÅNG I KULÖR NCS S 2030-Y20R
TRÄALUMINIUMFÖNSTER,
UTRYMNINGSDÖRRAR OCH FÖNSTERDÖRR
KULÖR RAL 1014 IVORY, FÖNSTERBLECK OCH
DROPPLÅTAR I SILVER METALLIC RAL 9006.
TAKPLÅTAR OCH TAKAVVATTNING SILVER
METALLIC, RAL 9006
ENTRÉPARTIER RAL 7043

BLÅ FASAD, ENTRÉTRAPPHUS
TRÄPANEL ca NCS S  7010-B10G
VINDSKIVA OCH UNDERSIDA TAK NCS 7010-
B10G
TRÄALUMINIUMFÖNSTER I MÖRKGRÅ KULÖR
RAL 7043. FÖNSTERBLECK OCH DROPPLÅTAR
RAL 7043.
ENTRÉPARTIER OCH UTRYMNINGSÖRRAR RAL
7043
PANEL RUNT ENTRÉPARTIER I LJUST GRÅBLÅ
KULÖR NCS S 3001-B10G
RÄCKEN AV PERFORERAD PLÅT OCH PELARE
RAL 7031
VINDSKIVOR OCH TRÄDETALJER NCS S 7010-
B10G.
TAKPLÅTAR OCH TAKAVVATTNING RAL 7043

RÖD FASAD,  ENTRÉTRAPPHUS
TRÄPANEL NCS S 5040-Y80R
VINDSKIVA OCH UNDERSIDA TAK  NCS S 5040-
Y80R
ENTRÉPARTIER RAL 7043
PANEL RUNTENTRÉPARTIER KULÖR NCS S
3030-Y60R
TAKPLÅTAR OCH TAKAVVATTNING RAL 3009
RÄCKEN AV PERFORERAD PLÅT OCH PELARE
RAL 3009

SOCKEL GENERELLT
SOCKEL UPP TILL 200 ÖFG, GRÅ KULÖR

SKÄRMTAK
SKÄRMTAK MED ÖVERSIDA AV SVART PAPP,
UNDERSIDA AV OBRÄNNBART
SKIVMATERIAL KULÖR CA NCS S 3010-B10G



SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

N

SKALA 1:200

0 1 2 5 10 15 20
METER

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

FRIDA OLSSON

2019-12-19

SKALA BETRITNINGSNUMMER

DATUM

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV

A1

19022

A1
A3

TEGELHAGEN FÖRSKOLA OCH SKOLA F-3
NYBYGGNAD

A-40-2-1001

SEKTIONER A, B
SEKTIONRITNING

1:100
1:200

ORIENTERINGSFIGUR

BYGGNAD

01

BYGGLOVSHANDLING

FO
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

FASTIGHETS NR

OBJNR

A COMARC PROJEKTERING AB T: 08-505 240 00
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(A3) (A1)
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37,50

41,40
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0,
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0,
91
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2,
70

0,
04

0,
81
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35

2,
70

0,
04

AVD 3
1012

AVD 4
1013

SKÖTRUM
1014

KAPPRUM
1004

SKOLLEDNING
1015

AVD 6
1114

AVD 5
1115SKÖTRUM

1116

KAPPRUM
1107

LÄRARARBETSRUM
1117

BIBLIOTEK
1209

TORG ÅK2
1210

KOP/FRD
1212

SKOLSYS+
KURATOR

1218

PERSONALRUM
1219

MEDELMARKNIVÅ

2,
70

0,
04

0,
91

2,
70

0,
04

0,
81

3,
42

2,
40

2,
40

2,
40

33,50

37,50

41,40

35,59

39,53

37,50

39,53

41,40

33,50

35,59
TRH 2
1010

TRH 2
1112

TRH 2
1006

TRH 2
1108

KAPPRUM
1004

KAPPRUM
1107

TVÄTT/STÄD
1016

TRH 1
1001a

TRH 1
1101

MATSAL
1021

KAPPRUM
1122

KAPPRUM
1225 KLASSRUM ÅK 2

1232

KLASSRUM ÅK 1
1129

TRH 1
1201

VILRUM
1223

PASSAGE
1202RWC/D

1216
WC
1214

TORG ÅK 2
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VARUMOTTAG
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MEDELMARKNIVÅ
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Sektion B
1:100

Sektion A
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19022

A1
A3
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Samhällsbyggnadskontoret 
Livsmedelsavdelningen 

REMISSVAR 

2020-01-17 Dnr: BYGG.2019.372 

Upplands-Bro kommun 
Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen 

Remissvar, Brogård 1:168, nybyggnad av skola och komplementbyggnad 

Samhällsbyggnadskontorets livsmedelsavdelning har fatt in en internremiss från bygglovsavdelningen. 
Bygglovsavdelningen har begärt svar på remissen så fort som möjligt, gärna skriftligt. 

Livsmedelsavdelningens synpunkter: 

Livsmedelsavdelningen har främst kontrollerat är att flöden av varor ser bra ut och att det finns skilda 
utrymmen för olika ändamål. Vi kan inte bedöma om vattentillgång, ventilation eller materialval, men det 
kan verksamheten ta hänsyn till. 

Allmänna krav som verksamheten skall ta hänsyn till: 

• Ytor ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra.

• Det ska också finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten.

• Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.

Kungsängen 17 januari 2020 

Kent Olsson 
Avdelningschef, Livsmedelskontrollen 
Upplands-Bro kommun 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 

Tel 08-581 693 39 
Mob 073-426 83 94 
E-post: kent.olsson@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674 

Org nr O 1-212000-0100 



Remissvar gällande ansökan om Bygglov för nybyggnad av förskola och 
skola samt komplementbyggnad på fastigheten BROGÅRD 1:168 med 
dnr BYGG.2019.372. 
Vid planering av avfallslösningar i nybyggnation av skolor och andra byggnader för allmänheten ska 
hänsyn tas till några viktiga moment, som t. ex. 

- avfallshantering i skolor har stor betydelse för utveckling av det hållbara samhället
- ett bra utformat avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall och ger ett positivt intryck

för arbetsmiljö
- vid planering av nya avfallsutrymme eller avfallssystem ska man tänka att det kommer att

användas flitigt av personalen och finnas kvar i många år framöver.

Enligt inlämnade situationsplaner, ritningsplaner och projektbeskrivning kan man se att byggnaden 
placerad bredvid vändplan med miljörum som ligger nära angöringsplats för hämtningsfordon. 
Placering av miljörummet ger bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och avfallsavlämnare 
(kökspersonal) samt även trafiksäkerhet.  

Miljörummet är drygt 18 kvm och är tillräckligt för källsortering av förpackningar och restavfall. Allt 
detta ser bra ut. Synpunkter kommer gällande matavfallhantering. Många skolor har problem med 
flyttande matavfall som inte kan hämtas av kommunens insamlingssystem med tvåfackssopbil för 
rest- och matavfall. Matavfallet ska vara fast och utan läckande vätskor.   

I projektbeskrivningen står att det finns planer för ett större tillagningskök med fettavskiljare som 
kommer att tömmas med slambil. Vi föreslår därför hantering av matavfall med s.k. matavfallssystem 
som består av matavfallskvarn och matavfallstank i kombination med fettavskiljare. Sådant system 
kopplas till kommunal avloppsledning och släpper avloppsvatten som klarar uppsatta gränsvärden för 
mängd fett och suspenderade ämnen per liter. Matavfallstanken och fettavskiljaren töms sedan av 
en slamsugningsbil som levererar innehållet till biogasanläggning för efterföljande återvinning till 
biogas genom rötning. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-02-05 BMN 20/0001 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Tibble Kyrkby 4:46 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av

enbostadshus på fastigheten Tibble Kyrkby 4:46 med stöd av 9 kap. 30

§ Plan- och bygglagen (PBL)

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.

Beslut fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas

därför ut.

Bygglov:  10 714 kronor

Summa:   10 714 kronor

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Tibble Kyrkby 4:46. Förslaget innebär att befintlig huvudbyggnad 

byggs till i ett våningsplan och får en byggnadsarea på 140 m
2
. Byggnaden

utformas med fasader i grå liggande träpanel och plåttak. Vatten och avlopp 

anordnas genom enskilda anläggningar. 

Bygglovsavdelningen konstaterar att den föreslagna åtgärden innebär en 

huvudbyggnad som är mer än dubbelt så stor än vad som tillåts enligt 

byggrätten i detaljplanen. Storleken på byggnaden är skäl nog till att avvikelsen 

inte kan bedömas som liten. Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden 

inte är förenlig med detaljplanens syfte. Sammantaget bedöms 

förutsättningarna för att bygglov ska beviljas inte vara uppfyllda. Bygg- och 



Datum Vår beteckning 2 (4) 
2020-02-05 BMN 20/0001 

miljönämnden föreslås därför avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 

§ PBL.

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-12-05

 Skrivelse som inkom 2019-12-05

 Skrivelse som inkom 2020-01-30

 Reviderad plan- och fasadritning som inkom 2020-01-30

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Tibble Kyrkby 4:46. Förslaget innebär att befintlig huvudbyggnad 

byggs till i ett våningsplan och får en byggnadsarea på 140 m
2
. Byggnaden

utformas med fasader i grå liggande träpanel och plåttak. Vatten och avlopp 

anordnas genom enskilda anläggningar. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen inom Byggnadsplan 3 för del av Håbo-

Tibble (nr 7405) som antogs av Kommunfullmäktige den 24 maj 1976. Enligt 

övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsplanen gälla 

som detaljplan. 

Bestämmelser i den gällande detaljplanen anger att huvudbyggnad inte får 

uppta större byggnadsarea än 60 m
2
 på den berörda fastigheten.

Fastigheten är belägen inom ett område i närheten av Kungsängens övnings- 

och skjutfält som har utpekats som riksintresse för totalförsvaret. 

Yttranden och remisser 

Bygglovsavdelningen har inte underrättat berörda sakägare(grannar) och givit 

dem tillfälle att yttra sig över ansökan, i enlighet med 9 kap. 25 § PBL tredje 

stycket, eftersom det bedöms uppenbart att lov inte kan ges. 

Utformning och skäl till beslut 

Ärendet avser en åtgärd som avviker från den gällande detaljplanen. För 

åtgärder som avviker från detaljplan gäller att bygglov får ges om avvikelsen 

dels är lite och dels är förenlig med detaljplanens syfte, enligt 9 kap. 31 b § 

PBL. Enligt rättspraxis bör bedömningen av avvikelser i ett bygglovsärende 

inte utgå från absoluta tal eller mått utan ska ses i förhållande till samtliga 

omständigheter i ärendet. Praxisen visar dock att det finns en gräns där 

storleken i sig innebär att avvikelsen inte kan uppfattas som liten (se 



Datum Vår beteckning 3 (4) 
2020-02-05 BMN 20/0001 

exempelvis Regeringsrättens avgörande RÅ 1991 ref 57 och Mark- och 

miljödomstolens mål P 8065-17). 

Bygglovsavdelningen konstaterar att den föreslagna åtgärden innebär en 

huvudbyggnad som är mer än dubbelt så stor än vad som tillåts enligt 

byggrätten i detaljplanen. Storleken på byggnaden är skäl nog till att avvikelsen 

inte kan bedömas som liten. 

Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden inte är förenlig med 

detaljplanens syfte. I planens beskrivning framgår att en del av de byggrätter 

som ingår i planområdet endast är planerade för fritidsboende snarare än 

permanentbostäder. Planförfattaren konstaterar att den då gällande 

byggnadslagen inte gav möjlighet att reglera bostadens användning i tid och att 

det enda möjliga sättet att uppnå syftet med fritidsbebyggelsen var att reglera 

byggnadens storlek. Begränsningen av byggrätten för huvudbyggnad till 60 m
2

är därmed nära kopplat till syftet med planen. 

Eftersom bygglovsavdelningen bedömer att avvikelsen från den gällande 

detaljplanen i ärendet varken är liten eller förenlig med planens syfte finns det 

inte förutsättningar för att bevilja bygglov för åtgärden. 

Åtgärdens placering inom riksintresset för totalförsvaret utgör enligt 

bygglovsavdelningens bedömning ytterligare skäl till att bygglov inte bör 

beviljas i ärendet. I ett flertal ärenden gällande åtgärder som skulle möjliggöra 

ett utökat boende på fastigheter inom det aktuella riksintresset för totalförsvaret 

har regeringen upphävt beslut från bygg- och miljönämnden med hänvisning 

till det starka allmänna intresset av den militära verksamheten i området (se 

exempelvis regeringens beslut N2016/05496/SPN 2019-03-07). 

Försvarsmakten och regeringen har varit tydliga i sina bedömningar om att 

åtgärder som kan få en prejudicerande effekt och därigenom på sikt kunna 

medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten inte bör tillåtas. 

Med anledning av ovanstående bedömning föreslår bygglovsavdelningen att 

bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 

PBL. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att det ur ett barnperspektiv är viktigt att nya 

byggnader och andra åtgärder uppfyller bestämmelser och syftet med en 

detaljplan. Detaljplanen som verktyg är viktig för att kunna utforma goda 

levnadsmiljöer för barn. Åtgärder som innebär stora avvikelser från detaljplan 

riskerar på sikt att försvaga detta planeringsverktyg. 



Datum Vår beteckning 4 (4) 
2020-02-05 BMN 20/0001 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-12-05

2. Skrivelse som inkom 2019-12-05

3. Skrivelse som inkom 2020-01-30

4. Reviderad plan- och fasadritning som inkom 2020-01-30

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto

 Tibble Kyrkby  4:7 - meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 4:32 - meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 4:45 - meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 4:47 - meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 4:48 - meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 4:49 - meddelande om kungörelse

 Tibble-Ålsta 5:4 - meddelande om kungörelse

 Tibble-Ålsta 5:5 - meddelande om kungörelse

 Försvarsmakten - meddelande om kungörelse



Llpplo11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

196 81 Kungsängen 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

08-581 690 00

Fastighet 

Ansökan avser* 

�Bygglov 

Ansökan om bygglov 

• = Obligatorisk uppgift 

I Postnummer• 

I
Postort' 

. 73 

D Villkorsbesked 

Sid 1 (6) 

UPPLANDS-BRO KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

Dnr 

2019 -12- 0 5 

D Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum ..................... . 

OMarklov 

D Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m . ........................................• 

D Rivningslov 

D Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m . .................. . 

Tidplan 

Åtgärd-ler* 
[81 Nybyggnad D Tillbyggnad D Ombyggnad D Rivning 

D Inredande av ytterligare bostad/lokal 

D Ändring av bygglov, diarienummer ..................... . 

Planerad byggtid, månader' 

Le_ VV1 ?-i V) C- v 

□Utvändig ändring □Ändring av marknivån 

( ( 

□Ändrad användning Från: ....................................................................... . Till: .................................................................... . 

OAnnat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet") 

Byggnad/anläggning* 

l'xl_ Enbostadshus 

D Rad-, par-, kedjehus 

D Tvåbostadshus 

D Flerbostadshus, antal lgh . ................................. . 

D Fritidshus med en eller två bostäder 

D Studentbostadshus 

D Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

OMur 

□ Plank 

□ Brygga 

D Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

D Industri- eller lagerbyggnad 

D Annan byggnad eller anläggning, ange typ ............................................................... . 

Areauppgifter m.m. 

I 
Byggnadsarea, 

/ 
L( 

0 IBruttoare
jt;

· 

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

OTegel OBetong 
Takbeläggning 

D Lertegel D Betong 
Fönster 

[ZI Isolerglas D Treglas 

Vatten och avlopp 

Anslutning 

till 

Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

□ Plåt 

�Plåt 

D En-/tvåglas 

Kommunalt 

□ 
□ 
□ 

�Trä DGlas 

jg] Papp D Skiffer □ Koppar 
Fönsterbågar 

OTrä @Plast D Lättmetall 

Gemensamhets-

anläggning 

□ 
□ 
□ 

Annat: Kulör 0 

.�.C0 ............. . 

Enskild 

anläggning 

� 
� 
� 
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Llppla11ds·Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Uppvärmning 

Uppvärmnings
z:.,I{ 

.f 

Bilagor 

@Situationsplan 

D Sektionsritningar 

D Teknisk beskrivning 

□Beskrivning av projektet 

� Planritningar 

[Bl Fasadritningar 

D Sakkunnigutlåtande 

Grund 

D Kontrollplan/rivningsplan 

□Ritning på plank/mur 

□Anmälan om kontrollansvarig 

□Bevis om färdigställandeskydd 

OFoton 

Sid 2 (6) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Sökande 

I Förnamn 

IEfternamn 
I
Telefon (även riktnummer) 

I
E-postadress 
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fJ Llppla11ds·Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Eventuell medsökande 

I 
Efternam

:ro ( LCu)cJ 

I Utdelni
�[

dress 

\j/ .. () �Jy; V"") d (; 
F f h t ,j ( .. ..k d ) as 1g e sagare om annan an so an en I Företagsnamn eller personnamn* 

I Organisations- eller personnummer* 

I 
Utdelningsadress* 

I Postnummer• 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

IFörnamn* 

IEfternamn* 

Byggherre (om annan än sökanden) I Företagsnamn eller personnamn* 

I Organisations- eller personnummer* 

I Utdelningsadress* 

IPostnummer* 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

IFörnamn* 

I Efternamn* 

I Postort ;J½)) f � 

I Telefon (även riktnrummer)* 

I E-postadress 

I Företagets projektnummer 

ITelefon (även riktnummer)* 

I E-postadress 

ITelefon (även riktnrummer)* 

IE-postadress 

I Företagets projektnummer 

ITelefon (även riktnummer)* 

I E-postadress 

Sid 3 (6) 
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Llppla11ds·Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Kontrollansvarig 

Förnamn 

I 
Personnummer 

I 
Telefonnummer (även riktnummer) 

I 
E-postadress 

I 
Utdelningsadress 

I 
Postnummer 

I
Postort 

I 
Behörighetsnivå 

I 
Certifieringsorgan 

I 
Certifieringen gäller t.o.m. 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

I 
Företagsnamn eller personnamn• 

I 
Organisations- eller personnummer• 

I 
Utdelningsadress• 

I 
Postnummer• 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

I 
Förnamn• 

I 
Efternamn• 

I 
Fakturareferens 

Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

ix]Ja ONej 

Information 

I
Postort• 

I 
Telefon (även riktnrummer)* 

I 
E-postadress 

I 
Företagets projektnummer 

I 
Telefon (även riktnummer)• 

I 
E-postadress 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

�Ja ONej 

Sid4 (6) 

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp
lysning om att ansökan kan komma att awisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden awisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrifter 

Datum och sökandens underskrift* 

Namnförtydliga e* 

.zo 10- 0-- --6 '> 

<f c:: � --\<o r b c� a

I 

f\K f�e f'.-0 ?--KEA. SA Lo 



Bålsta 191205 

Vi söker bygglov för nybyggnation på fastigheten Upplands-Bro tibble kyrkby 4:46 

UPPLANDS-BRO KOiV!tvlUf\J 
Bygg- och miljönämnaen 

2019 -12- 0 5 

Dnr 

Byggnadsplanen säger att man får bygga 60 + 20 kvm, vi vill söka bygglov på 140 kvm 

Kyrkbytorp är bebyggd med totalt med 16 st. fastigheter var av 13 fastigheter ligger mellan 153 kvm 

och 180 kv. 

3 st. av dessa 16 fastigheter får bebyggas med 60 + 20 kvm, detta efter en byggnadsplan från 1976. 

I vår ansökan så har vi kryssat i enskild avloppsanläggning men, kommunalt vatten och avlopp är 

planerat inom närmsta året. 

Efter samtal med er så kom vi överens om att vi skulle skicka in en ansökan om bygglov så nämnden 

får behandla detta. 

Henry och Therese Korkeasalo 



Bålsta 200124 

Vi söker bygglov för Tillbyggnad på fastigheten Upplands-Bro tibble kyrkby 4:46 

Ur ')!.Af\::.::; _ ,:.u ·<-.JMrvJUN 
L

J 
_;J- uch rni:J0ri.am1nden 

2020 -01- 3 0 

Kyrkbytorp är bebyggd med totalt med 16 st. fastigheter var av 13 fastigheter ligger mellan 153 kvm 

och 180 kv. 

Vi är medvetna om att detta område är inom s.k. Riksintressen. Byggplanen säger på denna tomt 60 
kV+20 kV 

Vi vill ändock att detta prövas i nämnden då vi anser att detta bör gå under vis avvikelse från 

byggplanen som är från år 1976 

Bygglov har beviljats till närmaste granne 4:45 där dom har byggt i 2 plan detta beviljades år 1990 

Även bygglov för 4:76 beviljades på 145 kV 

Vi tycker att ett positivt bygglov för utbyggnation på 4:45 på 80 kV mera än byggplanen säger bör gå 

under en viss avvikelse 

Henry och Therese Korkeasalo 
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Bygglov för ombyggnad och ändrad användning 
till flerbostadshus på fastigheten Säbyholm 5:39 

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

och ändrad användning till flerbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § Plan- 
och bygglagen (PBL).

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Magnus Cramér med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.

3. Villkor för beviljat bygglov är att en certifierad sakkunnig av
kulturvärden ska vara involverad i projektet och följa arbetet med syfte
att säkerställa att byggnadsåtgärder utförs med hänsyn till
varsamhetskrav och förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 och 17 §§ 
PBL. Denna certifierade person ska vara anmäld senast vid det tekniska
samrådet.

4. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas
därför ut.

Bygglov: 15 810 kronor 

Kommunicering: 1 860 kronor 

Kungörelse: 274 kronor 

Startbesked: 30 690 kronor 

Summa:  48 634 kronor 

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 
Ärendet avser en ansökan om bygglov ändrad användning och ombyggnad av 
delar av tidigare skolbyggnad till flerbostadshus på fastigheten Säbyholm 5:39. 
Den berörda byggnaden har tidigare använts som huvudbyggnad på Säbyholms 
skolanläggning som uppfördes mellan 1910-1915. Byggnaden är ritad av 
arkitekterna Ivar Tengbom och Sigge Cronstedt och bedöms ha sådana 
särskilda kulturhistoriska och konstnärliga värden att förvanskningsförbudet 
enligt 8 kap. 13 § PBL är gällande. 

Förslaget innebär att fyra nya lägenheter tillskapas i byggnaden och att en 
bostadslägenhet som tidigare beviljats bygglov görs om till två ettor. Åtgärden 
innefattar även mindre exteriöra ändringar genom att fyra nya fönster sätts in i 
byggnadens sydvästra fasad samt att en ramp byggs vid entrén till byggnadens 
västra flygel. 

Fastigheten omfattas av ett pågående detaljplanearbete och ärendet har därför 
samråtts med kommunens planavdelning. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
pågående planarbete och bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 
arbetet med planen. Bygglovsavdelningen bedömer även att förslaget till åtgärd 
är utformat med hänsyn till platsens och byggnadens särskilda 
kulturmiljövärden. Förslaget bedöms uppfylla råd och riktlinjer från 
antikvariska utredningar och karaktärsprogram som tagits fram i samband med 
planarbetet. Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen den föreslagna 
åtgärden uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska ges enligt 9 kap. 31 § 
PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2019-10-29

 Projektbeskrivning som inkom 2019-10-29

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-10-29

 Antikvariskt utlåtande som inkom 2019-10-29

 Kompletterande antikvariskt utlåtande som inkom 2019-12-19

 Reviderad situationsplan som inkom 2019-12-19

 Reviderade planritningar som inkom 2019-12-19

 Reviderad planritning källarplan som inkom 2019-12-19

 Reviderad fasadritning som inkom 2019-12-19

 Ytsammanställning som inkom 2019-12-19

 Reviderad sektionsritning & principelevation som inkom 2020-01-22

 Befintliga sektioner som inkom 2020-01-22
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 Principer för badrum och uppställning lägenhetsdörrar som inkom
2020-01-22

 Grannyttrande med erinran som inkom 2020-01-31

 Grannyttrande med erinran som inkom 2020-02-03

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Ärendet en ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av 
delar av tidigare skolbyggnad till flerbostadshus. Förslaget innebär att fyra nya 
lägenheter tillskapas i byggnaden och att en bostadslägenhet som tidigare 
beviljats bygglov görs om till två ettor. Bygglov har tidigare beviljats, genom 
Bygg- och miljönämndens beslut § 56 den 15 juni 2017, för att göra om andra 
delar av den berörda byggnaden till sju stycken lägenheter och därmed ändra 
användningen till flerbostadshus. I det ärendet gjordes dock inga ändringar i 
det före detta biblioteket och gymnastiksalen samt omklädningsrum och förråd. 
Det är dessa delar som nu berörs av den aktuella ansökan. 

Sökande uppger att utgångspunkten för projektet är att bibehålla byggnadens 
karaktärsdrag såväl interiört som exteriört. De interiöra karaktärsdrag som i 
tidigare utredningar pekats ut som bevarandevärda finns i det tidigare 
biblioteket och gymnastiksalen. Dessa karaktärsdrag utgörs bland annat av 
rummens volym, takkonstruktion, dörrpartier med överljus och vissa 
materialval (se bilaga 16, Karaktärsprogram för Säbyholm).  

Biblioteket och gymnastiksalen görs om till en lägenhet i vardera rum. De båda 
lägenheterna utformas utifrån samma princip för att bibehålla rummens 
karaktäristiska volym. Ungefär hälften av golvytan i vardera lägenhet inreds 
med nya sov- och badrum. Ovanpå de nya rummen läggs ett öppet 
entrésolplan. Det panelklädda taket och takstolarna blir således fortsatt synliga 
och de båda rummens ursprungliga volym blir möjlig att läsa av. 
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Urklipp från planritning, entréplan. Skrafferade linjer visar nya innervägar. 

I den före detta gymnastiksalen behålls det karaktärsgivande dörrpartiet, med 
blyspröjsat överljus, till biblioteket. Bakom partiet byggs en 
lägenhetsavskiljande vägg mot det tidigare biblioteket. Den nya 
lägenhetsavskiljande väggen placeras in i nisch för att dörrpartiet fortsatt ska 
vara läsbart från den nya lägenheten i biblioteket. Inga ingrepp görs på vare sig 
takstolar eller det panelklädda taket. Fönsterbänkar och väggpanel behålls, 
likaså de putsade väggarna. Befintliga entrédubbeldörrar till gymnastiksalen 
och biblioteket nedmonteras och nya lägenhetsdörrar sätts in med samma 
spegelindelning och proportioner som befintliga dörrar. 

Förslaget innebär även vissa exteriöra ändringar. I byggnadens sydvästra fasad 
sätts fyra stycken nya fönster in för att ge dagsljusinsläpp till lägenheten i den 
före detta gymnastiksalen. Fönstren utformas likt ursprungliga intilliggande 
fönster avseende indelningar, dimensioner, material och kulör. De linjeras med 
fasadens högre sittande fönster och rådhusvinet som klättrar på fasaden behålls 
och klipps bara upp lokalt. För att klara av tillgängligheten till lägenheterna 
byggs en ramp till den västra flygelns entré. 



Datum Vår beteckning 5 (11) 
2020-02-04 BMN 20/0001 

Urklipp från fasadritning 

Enligt förslaget utgår även de fönsterdörrar som ingick i beslutet om bygglov 
den 15 juni 2017. Ursprungliga fönster bibehålls istället. 

Förutsättningar 
Åtgärden rör huvudbyggnaden för Säbyholms tidigare skolanläggning. 
Byggnaden är ritad av arkitekterna Ivar Tengbom och Sigge Cronstedt i en 
eklektisk stil präglad av nationalromantikens strömningar med influenser från 
bland annat jugend och ny klassicism. Byggnationen påbörjades år 1911 och 
har idag höga kulturmiljövärden. Den berörda fastigheten ingår i ett pågående 
planarbete för området Säbyholm men berörs i nuläget inte av någon laga kraft-
vunnen detaljplan. Byggnaden bedöms vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad från kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt att förbud mot 
förvanskning råder enligt 8 kap. 13 § PBL.  

Pågående planarbete och karaktärsprogram 

Det pågående planarbetet inleddes efter kommunstyrelsens beslut om 
planuppdrag den 27 maj 2015. Inför arbetet med detaljplanen hade även ett 
planprogram tagits fram för området. Planprogrammet godkändes vid samma 
sammanträde som beslutet om planuppdrag fattades. Syftet med 
planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet 
där både nyexploatering och bevarande av värdefull kulturhistorisk bebyggelse 
möjliggörs. Förslag till detaljplan för Säbyholm var utsänt för samråd under 
januari 2019. Nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter och 
bearbeta förslaget utifrån dessa.  

I samrådsförslaget omfattas den berörda byggnaden av två stycken 
varsamhetsbestämmelser. Bestämmelserna anger dels att "fasaders och 
takutformningens karaktärsdrag ska bibehållas" och dels att "samlingssalarnas 
karaktärsdrag ska bevaras". Det som i planen benämns som "samlingssalarna" 
innefattar det före detta biblioteket och gymnastiksalen som berörs i detta 
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ärende. I samband med planarbetet har ett karaktärsprogram för området 
Säbyholm tagits fram (se bilaga 16), där de bevarandevärda karaktärsdragen 
beskrivs mer ingående. Karaktärsprogrammet syftar till att beskriva och 
redovisa behov av bevarandeåtgärder för bland annat karaktärsbyggnader med 
hänsyn till områdets höga kulturvärden och kulturmiljövärden. De riktlinjer 
som anges i karaktärsprogrammet för den i ärendet berörda byggnaden är som 
följande: 

Byggnadens exteriör: 
 Byggnadens volym och karaktär bevaras.
 Vid framtida underhåll bör ursprunglig färgsättning undersökas och

återställas. Traditionella material och metoder, anpassade efter
byggnadens ålder och utförande, används i möjligaste mån vid
underhåll.

 Befintliga dörrar och fönster är mycket fint formgivna och har stor
betydelse för det kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika format
och med olika spröjsindelning, de bör i första hand renoveras varsamt, i
andra hand tillverkas kopior av trä med samma dimensioner. Eventuella
nya fönster och fönsterdörrar utförs så lika befintliga som möjligt.

 Listavtäckningar av plåt på tak och takkuppor är av fabrikslackerad
plåt, svart, där färgen delvis släpper. Plåtarna upplevs på vissa ställen
som klumpiga dåligt anpassade. Vid framtida underhåll bör att nättare
utförande eftersträvas och rätt kulör på plåt utredas och återställas.

Interiört, gymnastiksalen:
 Lokalens volym, takkonstruktion och panelklädda ytor i taket bevaras.
 Dörrpartierna med blyspröjsat överljus till biblioteket och pardörrarna

till stolsförrådet.
 Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på dörrpartier och luckor,

behålls/återställs ursprunglig ytbehandling.

Interiört, biblioteket:
 Rummets volym och takkonstruktion med panelklädda ytor i taket samt

bröstningspanel på delar av väggarna.
 Puts på väggar och i fönstersmygar, fönsterbänkar av trä.
 Pardörrar till arbetsrum och korridor.
 Träluckorna till före detta ritsalen på andra våningen.
 Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på dörrpartier och luckor,

behålls/återställs ursprunglig ytbehandling.

Riksintresse Kulturmiljö 

Fastigheten är belägen inom riksintresset för kulturmiljövården Låssa [AB 34]. 
Uttrycket för riksintresset innefattar bosättningar och gravar från brons- och 
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järnålder, odlingslandskapets karaktär med arbetarboställen och torp samt 
Låssa kyrka med prästgård och klockarboställe. Det framgår även av 
Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning att Säbyholms 
naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, ingår i 
riksintresset. I beskrivningen anges att det tidigare skolområde "med ett 20-tal 
byggnader uppförda 1910-1915 i nationalromantisk och klassicistisk stil och 
med omgivande park i ett kuperat terrängavsnitt på Säbyholms ägor" ingår i 
riksintresset. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det är områdets fysiska miljö, dess karaktär 
samt den förståelse av platsens tidigare användning som byggnaderna och den 
omgivande parken medför som skyddas av riksintresset, snarare än platsens 
faktiska användning. Fysisk miljö som omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken (MB). 

Lokalt kulturmiljöintresse 

Området runt den före detta skolanläggningen och byggnaderna ritade av Ivar 
Tengbom och Sigge Cronstedt pekas även ut som lokalt kulturmiljöintresse 
enligt översiktsplanen, ÖP 2010, och kommunens fördjupade 
kulturmiljöprogram. 

Sakkunnigutlåtande 
Sökande har inkommit med ett antikvariskt utlåtande från en certifierad 
sakkunnig av kulturvärden. Den samlade antikvariska bedömningen i 
utlåtandet är att föreslagna ändringar som helhet är förenliga med byggnadens 
kulturhistoriska värden. De planerade åtgärderna bedöms av den sakkunnige 
byggnadsantikvarien uppfylla varsamhet och förvanskningsförbud enligt 8 kap. 
13-17 §§ PBL.

Sökande har även inkommit med yttrande från sakkunnig av tillgänglighet. 
Den sammantagna bedömningen i yttrandet är att de tillkommande bostäderna 
uppfyller regler för tillgänglighet, orienterbarhet och användbarhet så långt det 
är möjligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Förslaget innebär vissa 
avsteg från gällande krav på tillgänglighet med anledning av begränsningar 
kopplat till byggnadens kulturmiljövärden. I yttrandet lyfts även ett antal 
punkter som behöver beaktas under den fortsatta projekteringen. 

De avsteg som görs från tillgänglighet beror på att interiöra ändringar i 
byggnaden är begränsade i förslaget på grund av bevarande skäl. Exempelvis är 
alla lägenhetsavskiljande väggar befintliga. Detta innebär bland annat att 
lägenhet 19 i förslaget, som endast är 19 m2 stor, har en mindre garderob än 
vad som anges som bör-krav för tillgänglig förvaring i Boverkets byggregler 
(BBR). Källarplanet är inte heller tillgängligt då befintlig trappa har 
begränsade mått för att göra installation av trapplift möjlig. Tillgängliga 
förvaringsrum för rullstolar saknas. 
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Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Vatten och avlopp 
Tillkommande hushåll ansluts till befintliga anläggningar för vatten och 
avlopp. Sökande uppger att tidigare verksamhet har krävt en större kapacitet än 
föreslagen åtgärd och att anläggningarna därmed ska ha tillräcklig kapacitet för 
föreslagen åtgärd. 

Parkering 
Parkeringar för boende och besökare anordnas på grusad yta runt byggnaden på 
fastigheten. Sammanlagt innehåller förslaget 16 stycken parkeringsplatser för 
boende vilket motsvarar 1 stycken parkeringsplats per lägenhet med mindre än 
100 m2 bruttoarea (BTA) och 2 stycken platser per lägenhet med mer än 100 
m2 BTA. Beräkningsmodellen för antal parkeringsplatser är baserad 
samrådsförslaget för detaljplanen för Säbyholm. 

Utöver parkeringsplatserna för boende skapas 4 stycken parkeringsplatser för 
besökande och ytterligare 2 stycken parkeringsplatser för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

Yttranden och remisser 
Eftersom åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område har berörda 
sakägare, enligt 9 kap. 25 § PBL, underrättats om ansökan och givits möjlighet 
att yttra sig över förslaget. Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med i 
sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har bedömts som berörda 
sakägare i ärendet. Grannhörandet skickades ut den 9 januari 2020 och sist 
svarsdag ställdes till den 31 januari 2020. Två stycken yttranden med erinran 
inkom under svarstiden för grannhörandet. 

I båda yttrandena lyfts synpunkter gällande placering av fyra stycken 
parkeringsplatser på den grusade ytan nordväst om byggnaden på Säbyholm 
5:39. De grannar som har yttrat sig menar att placeringen dessa fyra stycken 
parkeringsplatser riskerar att medföra olägenhet för boende på fastigheten 
Säbyholm 5:38 i form av störande ljud från bilarna. Parkeringsplatserna bör 
istället placeras på den grusade ytan på motsatt sida av byggnaden samt vid 
gaveln mot Rösaringsvägen. 

Med hänsyn till pågående detaljplanearbete i området har förslaget till åtgärd 
granskats vid möte tillsammans med ansvarig planarkitekt, tillika planchef, 
från kommunen. Planchefen gör bedömning att åtgärden inte medför någon 
negativ påverkan på det pågående planarbetet och att beslut i ärendet bör kunna 
fattas innan beslut om detaljplanen har vunnit laga kraft. Det karaktärsprogram, 
som bland annat innefattar den berörda byggnaden, som tagits fram i samband 
med planarbetet bör dock tas hänsyn till i prövningen av bygglovet. 
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Utformning och skäl till beslut 
Ärendet avser en åtgärd som är belägen utanför detaljplanelagt område och 
som inte berörs av några områdesbestämmelser. Förutsättningarna för att 
bygglov ska ges anges därför i 9 kap. 31 § PBL.  

Bygglov ska ges i ärendet om åtgärden (a) inte förutsätter planläggning enligt 4 
kap. 2 eller 3 § PBL, och (b) uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 
1 §, 2 § första stycket, 7, 9–11 §§, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Den aktuella byggnaden och fastigheten berörs av ett pågående planarbete. 
Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden är förenlig med det 
pågående planarbetets syfte samt att åtgärden i sig inte är en sådan som 
förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Efter samråd med 
kommunens planchef, tillika ansvarig planarkitekt för det pågående planarbetet 
i Säbyholm, bedöms även att den föreslagna åtgärden inte hindrar det pågående 
planarbetet eller påverkar det negativt. Bygglovsavdelningen finner således 
inte skäl till att bygg- och miljönämnden skulle besluta om anstånd med beslut 
om lov enligt 9 kap. 28 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden innebär att det 
berörda markområdet används för det ändamål som området är mest lämpat för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, enligt 2 kap. 2 § PBL. Förslaget 
bedöms medföra en från allmän synpunkt god hushållning i och med att en 
befintlig byggnad tas i anspråk för bostadsändamål när tidigare verksamhet 
sedan tidigare har avvecklats på platsen. 

Förslaget till åtgärd bedöms uppfylla bestämmelserna i 2 kap. PBL gällande 
lokalisering genom att nödvändig infrastruktur och teknisk försörjning 
befintligt finns på platsen. Åtgärden bedöms inte heller medföra några risker 
för människors hälsa eller säkerhet.  

Bygglovsavdelningen har beaktat de inkomna synpunkterna från berörda 
grannar men bedömer att dessa inte ger skäl till att förslaget till åtgärd bör 
revideras. De parkeringsplatser som två stycken grannar har invänt sig mot 
bedöms inte medföra någon risk för betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. 
Parkeringsplatserna placeras cirka 50 meter från närmaste bostadshus på en 
befintlig grusad yta. Förslaget innebär inte några markåtgärder för att bereda 
plats för nya parkeringsplatser. Vid granskning av äldre flygbilder (från 2008 
& 2005) över området framgår även att den berörda ytan sedan tidigare har 
använts som parkeringsplats. I förarbete till plan- och bygglagen framgår att 
vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som betydande 
olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och 
förhållandena på orten (prop. 1985/86:1 s.484). Med anledning av att den 
berörda ytan sedan tidigare har använts för parkering och att de utpekade 
parkeringsplatserna i förslaget har ett betydande avstånd till närmaste 
bostadshus bedömer bygglovsavdelningen att förslaget inte riskerar att medföra 
betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL. 
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Bygglovsavdelningen bedömer att byggnaden uppfyller kravet på tillgänglighet 
enligt 8 kap. 1 § PBL med undantag för de avsteg som anges i det 
tillgänglighetsutlåtande som inkommit i ärendet. Bygglovsavdelningen 
bedömer dock att åtgärden i sin helhet uppfyller kravet enligt 8 kap. 7 § PBL 
där det anges avsteg från krav på tillgänglighet får göras vid ändring av en 
byggnad med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens 
förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot 
förvanskning. 

Bygglovsadelningen bedömer även att den föreslagna åtgärden uppfyller 
kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning enligt 9 kap. 13, 17 och 18 
§§ PBL. Föreslagna exteriöra och interiöra ändringar bedöms vara förenliga
med det karaktärsprogram som tagits fram för Säbyholm i samband med
planarbetet. Redovisade fasadändringar bedöms ta hänsyn till byggnadens
formspråk, material och detaljer i utformning av byggnadens element. De
exteriöra ändringarna bedöms varken påverka byggnadens konstnärliga
negativt eller möjligheten att läsa av byggnadens ursprungliga funktion och
användning. Även de interiöra ändringarna bedöms ta hänsyn till riktlinjerna i
karaktärsprogrammet samt byggnadens konstnärliga och kulturhistoriska
värden. Material, konstruktioner och detaljer som pekas ut i
karaktärsprogrammet bevaras. Rumsvolymen i såväl biblioteket som
gymnastiksalen påverkas i viss mån i och med att nya bjälklag sätts in.
Bygglovsavdelningen bedömer att denna åtgärd är nödvändig för att kunna
skapa bra lägenhetslösningar i byggnaden. Föreslagen utformning med öppna
entresolplan innebär att rummens ursprungliga volym delvis kan upplevas och
att läsbarheten av rummens ursprungliga användning och utformning bevaras.

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att förslaget till åtgärd uppfyller 
förutsättningarna för att bygglov ska ges enligt 9 kap. 31 § PBL. Bygg- och 
miljönämnden föreslås därför att besluta om att bevilja bygglov i ärendet. 

Barnperspektiv 
Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden bidrar till att skapa 
en god levnadsmiljö med höga rekreationsvärden för såväl barn som vuxna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-10-29
2. Projektbeskrivning som inkom 2019-10-29
3. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-10-29
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4. Antikvariskt utlåtande som inkom 2019-10-29
5. Kompletterande antikvariskt utlåtande som inkom 2019-12-19
6. Reviderad situationsplan som inkom 2019-12-19
7. Reviderade planritningar som inkom 2019-12-19
8. Reviderad planritning källarplan som inkom 2019-12-19
9. Reviderad fasadritning som inkom 2019-12-19
10. Ytsammanställning som inkom 2019-12-19
11. Reviderad sektionsritning & principelevation som inkom 2020-01-22
12. Befintliga sektioner som inkom 2020-01-22
13. Principer för badrum och uppställning lägenhetsdörrar som inkom

2020-01-22
14. Grannyttrande med erinran som inkom 2020-01-31
15. Grannyttrande med erinran som inkom 2020-02-03
16. Karaktärsprogram för Säbyholm som upprättades 2015-10-26 i

samband med pågående detaljplanearbete för Säbyholm

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto
 Säbyholm 5:38 - delges med delgivningskvitto
 Säbyholm S:1 - meddelande om kungörelse
 Säbyholm 5:1 - meddelande om kungörelse
 Säbyholm 5:45 - meddelande om kungörelse
 Säbyholm 5:46 - meddelande om kungörelse
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Sid 1 (6) 

Uppla11ds-Bro Ansökan om bygglov 

KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

196 81 Kungsängen 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

• = Obligatorisk uppgift UPPLANDS-BRO KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

08-581 690 00 

Fastighet 

Fastighetens adress* •, 
�ÖSAR. INt;,S VA6'EN 

Ansökan avser* 

®Bygglov 

2019 -10- 2 9 

Dnr 

10 

D Villkorsbesked 

D Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum . .....•..............

D Marklov

D Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m . .. ...............•......•...............

D Rivningslov

D Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m . ..........•...•.... D Ändring av bygglov, diarienummer .................... .. 

Tidplan 
Datum för planerad byggstart* 

NOVE.MBE� ZOI °! 

Åtgärd-ler* 
D Utvändig ändring □ Ändring av marknivånD Nybyggnad D Tillbyggnad � Ombyggnad D Rivning 

D Inredande av ytter1igare bostad/lokal

@Ändrad användning Från: .......................... .......................... . Till: .. 8C$.TÅ�P.�� .. ........................ .
D Annat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet")

Byggnad/anläggning* 
D Enbostadshus 

D Rad-, par-, kedjehus 

D Tvåbostadshus 

� Flerbostadshus, antal lgh . .. .1.i. . .
D Fritidshus med en eller två bostäder

D Studentbostadshus 

D Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

OMur 

□ Plank

□ Brygga 

D Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)

D Industri- eller lagerbyggnad

D Annan byggnad eller anläggning, ange typ .......................................................•........ 

Areauppgifter m.m. 
Bostadsarea, m 
lo+ BOA: '113 /t:.v1t1 I 

Bruttoarea, m 

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 
□Tegel D Betong
Takbeläggning
� Lertegel D Betong
Fönster 
D Isolerglas D Treglas 

Vatten och avlopp 

Anslutning 
till 

Vatten 
Avlopp 

Dagvatten 

□ Plåt 

□ Plåt 

D En-/tvåglas

Kommunalt 

□ 
□ 

□ 

�Puts 

D Papp □Skiffer
Fönsterbågar 
�Trä □Plast

□Glas 

□ Koppar

D Lättmetall

Gemensamhets-
anläggning 

� 
� □ 

Annat: Kulör 

Enskild 
anläggning 

□ 
□ 

� 
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Uppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Uppvärmning 

Bilagor 

� Situationsplan 

�Sektionsritningar 

D Teknisk beskrivning 

RJ Beskrivning av projektet 

� Planritningar 

� Fasadritningar 

� Sakkunnigutlåtande 

Grund 

D Kontrollplan/rivningsplan 

□Ritning på plank/mur 

□Anmälan om kontrollansvarig 

OBevis om färdigställandeskydd 

□ Foton 

Sid 2 (6) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Sökande 

Företagsnamn eller personnamn* 

SÄ YHOt-MS P'4l2U<EN AB 
Organisations- eller personnummer* 

55''il ?>" /03t, 
Utdelningsadress* , 
RÖSARI/\Jf:>S V�;�E.IJ 10 

I 
Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

E-postadress 

s-1.el�n. syd!ors@ M4i/. co111 

I 
Företagets projektnummer 



Llppla11ds·Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhållsbyggnadskontoret 

Eventuell medsökande I Förnamn 

Personnummer 

I Utdelningsadress 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Företagsnamn eller personnamn• 

Organisations- eller personnummer• 

I Utdelningsadress• 

I Postnummer• 

I Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) I Förnamn· 

Efternamn• 

Byggherre (om annan än sökanden) I Företagsnamn eller personnamn• 

I 
Organisations- eller personnummer* 

I Utdelningsadress• 

IPostnummer* 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

Förnamn• 

IEfternamn• 

J 

_J 

I 
Postnummer 

I Postort 

I Telefon (även riktnummer) 

I E-postadress 

I 
Postort

_
• 

__
__ _ I Telefon (även riktnrummer)* 

I E-postadress 

I Företagets projektnummer 

I Telefon (även riktnummer)* 

I E-postadress 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

I 
Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Sid 3(6) 
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Llppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Kontrollansvarig I Postnummer 

I
Personnummer 

I
Behörighetsnivå 

Telefonnummer (även riktnummer) 

O? 0 - 6 6 '-I 66 6 0 I
Certifieringsorgan 

I
Certifieringen gäller t.o.m. 

I
Utdelningsadress 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformaUon enligt ovan för samtiiga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 §plan-och bygglagen. 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

I
Företagsnamn eller personnamn* 

IOrganisations- eller personnummer* 

IUtdelningsadress* 

I
Postnummer* 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

I 
Förnamn* 

I
Efternamn* 

I Fakturareferens 

Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 
�Ja ONej 

Information 

I Telefon (även riktnrummer)* 

I E-postadress 

I
Företagets projektnummer 

I
Telefon (även riktnummer)' 

I E-postadress 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 
�Ja ONej 

Sid4 (6) 

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upJ>
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

I Dafum och•""""""'�,,.., ... 

Namnförtydligande* 



Projektbeskrivning för bygglovsansökan 2019-10-22 

Säbyholm 5:39 

UPPLANDS-BRO l<OMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

2019 -10- 2 9 

Dnr 

Ansökan avser ändrad användning och ombyggnation av före detta gymnastiksal med 

tillhörande omklädnings- och kapprum samt före detta högtidssal och bibliotek i fastigheten 

Säbyholm 5:39. 

I juni 2017 beviljades bygglov för sju nya lägenheter (dnr nr. 2016.381). 

I detta förslag tillskapas fyra nya lägenheter och en lägenhet som tidigare beviljats bygglov 

görs om till två ettor. 

Utgångspunkten är att bibehålla den nationalromantiska karaktären både interiört och 

exteriört. Förslaget har också anpassat sig efter befintliga entresituationer. 

lnteriört 

I västra flygeln föreslås två mindre lägenheter (lgh 18 &19) en på var sida om den centrala 

korridoren samt en större bostad i den förre detta gymnastiksalen (lgh 17). 

Korridorens karaktär behålls med panelklätt tak och klinkergolv och likaså den centrala, 

ursprungliga axeln som leder fram till gymnastiksalen. 

Den före detta gymnastiksalen (lgh 17) blir en rymlig lägenhet med kök, bad och två sovrum 

på bottenplan. Ovanpå de nya rummen läggs ett öppet entresolplan med ett mindre badrum 

längst in. På så vis blir det panelklädda taket och takstolarna fortsatt synliga och salens 

karaktäristiska volym bibehålls. 

Dörrpartiet med blyspröjsat överljus behålls och bakom partiet byggs en lägenhetsskiljande 

vägg mot den före detta högtidssalen. 

För att rummet ska kunna användas som bostad föreslås fyra nya fönster (se exteriör 

beskrivning) i den sydvästliga fasaden. 

På golven avlägsnas befintlig linoleum och underliggande plankgolv tas fram. 

I byggnadens mittendel ligger den före detta högtidssalen (och senare bibliotek) och även 

här föreslås en större lägenhet (lgh 16) som utformas på liknande sätt som lgh 17; Entren är 

kvar på ursprungligt ställe och bottenplan rymmer kök, bad och två sovrum. Ovanför dem ett 

öppet entresolplan med badrum längst in. Inga ingrepp görs på vare sig takstolar eller det 

panelklädda taket. Fönsterbänkar och väggpanel behålls, likaså de putsade väggarna. 

En, enligt tidigare bygglov, planerad trea görs om till två ettor (lgh 13 & 15). Ursprungliga 

dörrlägen används som entreer. 

Exteriört 

Fyra nya fönster tas upp på den sydvästra fasaden för att ge erforderligt dagsljus till den nya 

lägenheten (nr 17). De nya fönsterna utformas lika ursprungliga intilliggande fönster 

avseende indelningar, dimensioner, material och kulör. De linjeras med fasadens högre 

sittande fönster och rådhusvinet som klättrar på fasaden behålls och klipps bara upp lokalt. 

De fönsterdörrar som föreslagits på byggnadens nordöstra och nordvästra fasad i tidigare 

beviljat bygglov utgår. 

En ramp förläggs till västra flygelns entre för att tillgängliggöra lägenhet 17, 18 och 19. 
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1· UPPLANDS-BRO KOMMUN
Bygg- och miljönämnden 

SAKKUNNIG YTTRANDE 
PRÖVNING AV TILLGÄNGLIGHET 
HUVUDBYGGNAD SÄBYHOLM 5:39, UPPLANDS BRO 
OMBYGGNAD TILL BOSTÄDER, SÄBYHOLM INTRESSENTER AB 
2019-10-18 

REGELKRAV 

2019 -10- 2 9 

Dnr 

Gällande PBL; 2010:900 reviderad 2019:412; generella krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Tillämpningsbestämmelser enl. BBR 2011:6, reviderad BRS 2019:2, med tolkningsstöd av SIS SS 9142 21:2006 (Bostadsutformning - Bostäder

invändiga mått). Kravet är grundläggande tillgänglighet. 

PROJEKT 

Projekteringen avser ombyggnad av delar av befintlig skolbyggnad till 6st bostadslägenheter, varav två i etage. Detta yttrande avser 

projekteringen av Bygglovshandling, stämplad som Granskningshandling daterad 2019-10-15, utförd av Codesign genom Lovisa Kroon. 

Byggherre är Säbyholm Intressenter AB. Fastigheten genomgår för närvarande en ombyggnation av merparten av resterande ytor 

Huvudbyggnaden i 7 lägenheter i bygglov med diarienummer 2016.381. 

YTTRE MILJÖ, ANGÖRING, PARKERING 

Angöring sker inom 25 meter från entreerna. Gården har inga anmärkningsvärda nivåskillnader. Gångvägar runt huset har tillräcklig bredd, har 

jämn och halkfri beläggning. Lägenhet 13, 15 och 16 nås genom den i tidigare bygglov ombyggda och därmed tillgängliggjorda norra entren 

med tillhörande parkeringsplats för rörelsehindrad inom 25 m. Lägenhet 17, 18 och 19 inryms i tidigare skolsalar med egen entre. Denna entre 

görs tillgänglig, då en ny ramp och ombyggd trapp överbrygger nivåskillnaden till entren jämfört med gården. Rampens lutning, höjd och 

vilplan är utformade enl. gällande krav. Rampen ska utformas med halkfribeläggning samt utformning med avåkningsskydd och göras lätt att 

upptäcka för synskadade, till exempel genom kontrastmarkeringar. Befintlig trappavsats byggs ut för att medge utrymme för pardörrarna att 

öppnas och därmed ge tillräckligt fritt passagemått. Entredörren bör kompletteras med automatisk dörröe_pnare, om den är tung eller har 

dörrstängare och portkoddosa bör placeras på stolpe 0,7m från dörrblad, till höger om trappa. Entreerna ska ha god belysning och tydlig 

skyltning med god kontrast och tröskel bör vara så låg som möjligt. Ny tillgänglig parkeringsplats anläggs inom 25 m från entren. 

HISSAR 

Hiss finns inte i byggnaden, dock installeras trapplift till norra entren (del i tidigare bygglov). Källarplanet är ej tillgängligt då befintlig trappa har 

begränsade mått för att göra installation av trapplift möjlig. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Sophantering 

Sophantering sker i gemensamma kärl på gården. Avstånd från båda entreer understiger S0m. 

Förråd 

Lägenhetsförråden ligger i källaren och är ej tillgängliga för rullstolsanvändare. Förvaringsrum för rullstol saknas. 

LÄGENHETER 

Lägenhet 16 och 17 är i två plan. Båda dessa lägenheter uppfyller funktionskraven i det nedre planet. 

Dörrar 

Entredörrarna till lägenheterna uppfyller krav på fritt passagemått och fria mått på båda sidor. Innerdörrar uppfyller kraven i samtliga 

lägenheter. Eventuella trösklar bör utformas så låga som möjligt och fasade. 

1 
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SAKKUNNIG YTTRANDE 

PRÖVNING AV TILLGÄNGLIGHET 

HUVUDBYGGNAD SÄBYHOLM 5:39, UPPLANDS BRO 
OMBYGGNAD TILL BOSTÄDER, SÄBYHOLM INTRESSENTER AB 

2019-10-18 

Hygienrum 

Alla lägenheter har minst ett tillgängligt hygienrum med plats för wc, tvättställ och dusch. Plats för tvättmaskin och torktumlare eller 

kombimaskin finns i samtliga lägenheter med funktionsmått enl. SIS. Möjlighet till att torka kläder måste ges till lägenhet 19, till exempel 

genom att tvättmaskin är av typen kombi maskin. 

Sovrum 

Samtliga sovrum har mått som uppfyller kraven i SIS, dock saknar Sovrum 1 i lägenhet 17 plats för nattygsbord, vilket bedöms som en mindre 

awikelse. 

Förvaring 

Samtliga lägenheter är utrustade med förvaringsskåp, städskåp och garderober och kapphylla i längder motsvarande kraven enl. SIS och två 

högskåp och städskåp är tillgängliga. Lägenhet 19 har enbart en 600mm garderob istället för 1200 till förmån för funktionsytor för matplats, 

sovplats och umgänge, vilket är en avvikelse från börkravet om tillgänglig förvaring. Lägenhetens storlek är endast 19 kvm och är utformad 

med hänsyn till dess storlek. Byggnadens förutsättningar medger inte större lägenhetsyta då alla lägenhetsavskiljande väggar är befintliga och 

på grund av bevarandeskäl inte ändras. 

Kök och matplats 

Samtliga lägenheter är utrustade med köksinredning i längder motsvarande kraven enl. SIS och avstånd framför inredning är minst 1,2m 

överallt. 

Uteplats 

Samtliga lägenheter har tillgång till gemensamt nyttjande av gården. Privata uteplatser har ej anordnats då detta av bevarandeskäl bedömts 

göra alltför stort ingrepp på fastigheten. 

SLUTLIGT OMDÖME 

Text med grå markering bör beaktas under den fortsatta projekteringen. Vissa avsteg har gjorts från kraven på tillgänglighet på grund av 

byggnadens kulturhistoriska värde. Bostäder inom Säbyholm 5:39 bedöms uppfylla regler för önskad tillgänglighet, orienterbarhet och 

användbarhet så långt det är möjligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. 

Tove Siöwall 
Arkitekt SAR/MSA 
Sakkunnig av tillgänglighet 

2 



UPPLANDS-BRO KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

2019 -10- 2 9 

Dnr 

SÄBYHOLM,HUVUDBYGGNAD 
DEL AV SÄBYHOLM 5:39 

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE INFÖR BYGGLOVSPRÖVNING 

2019-10-21 

Il 



Foto på framsida hämtad från wikipedia, fotograf Holger Ellgaard, sep 2017, CCBV-SA4.0, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4byholm,_Uppland#/media/Fil:S%C3%A4byholm,_2017d.jpg 

................................................................................................................................ 2 .............................................................................................................................. .. 



SÄl:WHOL1\I HUVUDl:3YCCi'\/�I) 

Antikvariskt utlåtande avseende ombyggnad av huvudbyggnad på Säbyholm 

OBJEKT: Fastighet 
Kommun 

Säbyholm 5:39 
Upplands Bro 

BESTÄLLARE: Företag Säbyholmsparken AB 
Stefan Sydfors Kontaktperson 

UNDERLAG Codesign, Bygglovshandling, daterad 2019-10-18. 

Antikvarisk förundersökning, Säbyb_oJm,�_kp//Jyggnaden, I.J_pplands-Bro, Stockholms 
byggnadsantikvarier 2015-09-11. 

"Antikvariskt utlåtande över föreslagen förändring av huvudbyggnaden på Säbyholm, 
Upplands-Bro", Stockholms byggnadsantikvarier AB 2016-05-07. 

Detaljplan för del av Säbyholm 5:1 m fl, Samrådshandling 2018-11-22, Upplands-Bro kommun. 

INLEDNING 

BAKGRUND 

Huvudbyggnaden utgör del av en skolanläggning från 1910-talet som uppfördes som en internatskola för 
barn. Byggherre var stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet. Under 1970-talet övertogs anläggningen 
av landstinget som fram till början på 2010-talet bedrevs skolverksamhet med inriktning på lantbruk. 2013 
lades skolverksamheten ned. Området planeras nu omvandlas till bostadsområde. Tanken är att befintliga 
byggnader ska bevaras och kompletteras med nya bostäder. Framtagande av ny detaljplan pågår. Om
vandling av befintliga byggnader görs parallellt med detaljplanearbetet och hittills har ca 60 bostadsrätter 
tillskapats i tidigare elevhemsbyggnader. Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av huvudbygg
naden beviljades i juni 2017. Ombyggnadsarbetet är under genomförande. Det nu aktuella ärendet handlar 
om ansökan om ändring av tidigare inlämnade bygglovsritningar och beviljat bygglov. Åtgärderna berör 
kulturhistoriskt värdefulla delar av byggnaden och kräver därmed förnyad antikvarisk bedömning. Före
liggande utlåtande hanterar dessa ändringar. Undertecknad är antikvarisk sakkunnig och medverkande i 
framtagande av bygglovsritningar för aktuella ändringar. Arbetet har omfattat ett antal platsbesök med 
besiktning och fotodokumentation, granskning av handlingar samt medverkan vid framtagande av om
byggnadsförslag. 

FÖRFATTNINGSSKYDD 

Kulturhistorisk klassificering 
Säbyholm ligger inom Låssa som utgör riksintresse för kulturmiljövården (AB 34). Den f d skolmiljön utgör 
inte del av de formella motiv-och uttryckstexterna för riksintresset. Istället redovisas anläggningen under 
rubriken "I området ingår även", där den presenteras enligt följande: 

"Söbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnderdahls hemskola, med ett 20-tal byggnader upp
förda 1910-15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park i ett kuperat terrängavsnitt 

på Söbyholms ägor." 

Området ingår också som kulturmiljö av lokalt intresse i Översiktsplan 2010, antagen i dec 2011. I den anti
kvariska förundersökningen, som gjordes av Stockholms Byggnadsantikvarier inför bygglovsansökan 2017, 
bedömdes huvudbyggnaden i sig vara särskilt kulturhistoriskt värdefull. Områdets och huvudbyggnadens 
höga kulturhistoriska värden innebär att föreslagna ändringar prövas mot bestämmelser om varsamhet 
och förvanskningförbud i Plan och bygg lagens 8 kap samt bestämmelser om skydd mot påtaglig skada på 
riksintresse enligt Miljöbalkens 3 kap . 

................................................................................................................................ 3 ............................................................................................................................... . 



Plan- och bygglagen 
VARSAMHET 

SÄl:3YHOLM HLJV ,JDl:3YCCr-...1�1) 

PBL 8 kap 17 § Ändring av en byggnad [ ... ] ska utföras varsamt sa att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst
närliga värden. 

FÖRVANSKNINGSFÖRBUD 

PBL 8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär
lig synpunkt far inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på [ ... ] bebyggelseområden. 

UNDERHÅLL 

· PBL 8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas.Lvård.o.tskLc:;_15, o�_u_r1derhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underh611et ska anpassas -ffifomgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. [ ... ]

Miljöbalken 
MB 3 kap 6 §Mark- och vattenområden samt fysisk miljö för övrigt som har betydelse från allmän synpun
kt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 

Detaljplan 
Säbyholm ligger idag utanför planlagt område vilket innebär att gällande detaljplan saknas. Arbetet 
med att ta fram en detaljplan pågår. Planen har varit på samråd och beräknas kunna antas under 
2021. I samrådshandlingen för detaljplanen över området föreslås byggnaden omfattas av följande 
varsamhetsbestämmelser: 

k1 Fasaders och takutformningens karaktärsdrag ska bibehållas. 
k2 Samlingssalarnas karaktärsdrag ska bevaras. 

KORTFATTAD BESKRIVNING 
Skolbyggnaden uppfördes under tidigt 1910-tal efter ritningar av Tengbom och Torulf arkitekter. I de delar 
som berörs av föreslagna ändringar låg enligt de ursprungliga ritingarna en gymnastiksal med tillhörande 
omklädningsrum, en stor högtidssal samt kapprum/korridor med innanförliggande kombinerat bibliotek 
och lärarrum och till höger därom ett rum betecknat "reserv". 

KULTURHISTORISKT VÄRDE 
I den antikvariska förundersökningen sammanfattas byggnadens kulturhistoriska värde enligt följande: 

"Det övergripande kulturhistoriska värdet inbegriper hela sko/anläggningen Säbyholm, dess tillblivelse,

arkitektur och den starka sociala och samhällsengagerade ambition skolan representerar genom dona
torn Mogna Sunnderdahl. Utmärkande för skolbyggnaden ör dess placering i en park, dess herrgårdsliko
och symmetriska yttre form i kontrast till de många funktioner och olika rumsgestaltningar som ryms inuti.
Att byggnaden exteriört och i stora delar interiört är väl bevarad sedan tillkomsttiden bidrar till dess kul
turhistoriska värde." 

För en fördjupad diskussion kring byggnadens kulturhistoriska värde - se Antikvarisk förundersökning, 
Stockholms byggnadsantikvarier 2015-09-11. 

Värdebärande karaktärsdrag 
I förundersökningen karaktäriseras byggnaden enligt följande: 

"Sko/byggnaden karaktäriseras av en välbevarad nationalromantisk arkitektur. Typiskt är en symmetriskt
byggnadsvolym med huvudbyggnad och flyglar, lik en herrgårds mangårdsbyggnad, och traditionella
byggnadsmaterial. Inom byggnadskroppen ryms emellertid en institutionsbyggnad med flera olika funk
tioner, från bostad, gymnastik- och samlingssal i två plan till lärarrum och undervisningssa/ar. Dessa funk-
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tioner har också iscensatts i fasaderna, främst påtagligt genom fönstrens placering, bröstningshöjd och 
utformning, dock inom den sammanhållna herrgårdsformen. Programmet med så många funktioner inom 
en sammanhållen byggnadsform är skickligt genomförd och representerar både ett arkitektoniskt och 
arkitekturhistoriskt värde. Planlösningen med de olika rumsvolymerno bidrar starkt till värdet." 

"Byggnadens exteriör utmärks materia/mässigt bland annat av de slammade tegelfasaderna, de brutna 
taken, täckta med enkupigt tegel och många takkupor, en stor variation av spröjsade fönster i olika storle
kar och mönster samt de fyra entredörrarna, alla med individuell utformning." 

"Invändigt bidrar bevarad inredning, främst i form av dörrar och pardörrar med foder, paneltäckta inner
tak, synliga takstolar och kalksten i korridor och trapphus till byggnadens karaktär." 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER OCH ANTIKVARISK BEDÖMNING 

Exteriör 

ÄNDRING AV FÖNSTER 

Exteriört innebär ombyggnaden att nya bygg lovsprövade fönsterdörrar på nordvästra och nordöstra 
fasaderna utgår och att fyra nya fönster upptas på den sydvästra fasaden. Nya öppningar för fönstren 
görs i det rådhusvin som idag täcker den nedre delen av fasaden. Förslaget innebär också att trappan på 
gaveln tillgänglighetsanpassas. 

Åtgärder utförs enligt följande: 
• Nya fönster utformas i trä med lufter, spröjsar, dimensioner och kulör lika befintliga fönster på den

sydvästra fasaden. Fönstren placeras så att de inordnar sig i den befintliga byggnadens symme
triska fönsterkomposition, dvs i enlighet med befintliga ovanförliggande och intilliggande fönster.
Uppklippningen av rådhusvinet begränsas till fönsteröppningarna. Övriga delar av rådhusvinet
bibehålls.

• Ny ramp för tillgänglighet utförs i en lätt metallkonstruktion som placeras längs med västra flygelns
västra hörn och ansluts till befintlig trappa. För att klara måtten utökas vilplanet. Trappan nedmonte
ras och återmonteras i något framflyttat läge. Befntliga räcken bevaras, kompletteras där det behövs
och återmonteras. Rampen lackeras i samma kulör som befintligt räcke.

ANTIKVARISK BEDÖMNING 

Föreslagna ändringar avseende fönster bedöms vara mer varsamma än det tidigare förslaget. Ett bibe
hållande av befintliga fönster istället för tidigare föreslagna fönsterdörrar innebär att byggnadens välbe
varade exteriöra karaktär bevaras. De fyra nya fönster som föreslås på den sydvästra fasaden inordnar 
sig i byggnadens formspråk på ett medvetet och diskret sätt. Även tillgänglighetsanpassning av trappan 
utförs varsamet och så att den inordnar sig i byggnadens arkitektoniska utformning på ett medvetet sätt. 

Under förutsättning att planerade åtgärder utförs enligt de ritningar och beskrivningar som anges ovan 
bedöms åtgärderna som helhet vara positiva för möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens välbe
varade nationalromantiska arkitektur och tidigare funktion som institutionsbyggnad. Föreslagna åtgärder 
bedöms uppfylla kravet på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL kap 8 § 13 - 17. 

Föreslagna nya fönster placeras 
så att de inordnar sig i den be
fintliga byggnadens symmetriska 
fönsterkomposition. Uppklipp
ningen av rådhusvinet begränsas 
till fönsteröppningarna. Övriga 
delar av rådhusvinet bibehålls. 

Rampen placeras och utformas 
så att den inordnar sig i miljön på 
ett varsamt sätt. 
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Beviljade bygglovsritningar, Södergruppen Arkitekter 16-06-01. Fönsterdörrar 

som utgår och där befintliga fönster istället bevaras har markerats med röd 

rektangel. 
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Förslag till ändring av bygglov, Codesign 19-10-18. Föreslagna nya fönster har marke

rats med grön rektangel . 
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HÖGTIDSSAL 

Ursprunglig planritning över bottenvåningen, upprättad av Tengbom och Torulf arkitekt

kontor 7911. De delar som berörs av föreslagna ändringar har markerats med grön kulör. 

Ursprunglig rumsanvändning anges med svart text. Föreslagna nya lägenheter markeras 

med svart linje och numreras med vit text. Lägenhetsnumreringen följer bygglovsritningens 

numrering. 

Interiör 

I gällande bygglov föreslogs inga ändringar i byggnadens västra del. Den f d gymnastiksalen och den f d 

högtidssalen planerades användas som samlingssal m m och befintliga kapprum/wc planerades bibe

hållas. I det förslag som nu ska prövas föreslås dessa delar byggas om till lägenheter (gul, röd och blå

markerade delar på våningsplanerna nedan). Föreslagna ändringar innebär också att en planerad trea 

på bottenvåningen görs om till två ettor (markerad med brandgula kulörer). 

SI 

BOTTENVANING 

Färgkoder för föreslagna nya lägenheter (gul, röd, blå) samt ändring av 

bygglovsbeviljad lägenhet (orange) 

I• 
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KAPPRUM/FÖRRÅD PÅ BV BYGGS TILL TVÅ LÄGENHETER ( LGH 18 & 19) 
Föreslagen ändring innebär att två små lägenheter tillskapas i tidigare kapprum, förråd och wc/badrum i 
den västra flygelns främre del. 

Åtgärder utförs enligt följande: 
• De nya lägenheterna placeras på ömse sida om befintlig mittkorridor. Befintlig entre, entredörr, för

hall, mittkorridor, golvklinker och panelklätt innertak bevaras.
• I föreslagen lägenhet till vänster om korridoren bibehålls bevarat ursprungligt rum med takpanel,

fönster och fönsternisch. Senare breddad muröppning mellan ursprungligt rum och korridor byggs
igen och korridorens ursprungliga karaktär med dörröppning istället för muröppning återskapas.
Ny lägenhetsdörr tillverkas med samma spegelindelning och proportioner som ursprungliga dörrar.
Bevarad dörr på andra sidan korridoren används som förlaga. Senare tillkomna wc byggs om till nytt

bad/tvättrum.
• I föreslagen lägenhet till höger om korridoren rivs nuvarande vägg mellan äldre förråd och senare

tillkommet dusch/wc. Ett nytt större rum med köksvrå och ny dusch/wc tillskapas. Befintlig ursprung
lig dörr nedmonteras och återanvänds på annan plats i byggnaden. Ny lägenhetsdörr tillverkas med
samma spegelindelning och proportioner som befintliga dörrar. Befintlig dubbeldörr mellan tidigare
förråd och gymnastiksal avlägsnas och en ny lägenhetsavskiljande vägg uppförs. Ny vägg placeras i

en indragen nisch så att läsbarheten av tidigare rumssamband bibehålls.

ANTIKVARISK BEDÖMNING 
Föreslagen ombyggnad utförs med beaktande av befintliga rumsliga och estetiska kvaliteter 
Ursprungliga panelklädda innertak, som markerar rummens tidigare status/funktion som gemensam
hetsytor, bevaras och möjligheten att avläsa och uppleva den ursprungliga entresituationen med en
treparti, förhall och korridor bibehålls. Nya lägenhetsdörrar följer tidigare bygglov. lgensättning av dörr 
placeras i en indragen nisch så att läsbarheten av tidigare rumssamband bibehålls. Sammanfattningsvis 
innebär förslaget att möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens ursprungliga funktion som skol-/ 
institutionsbyggnad försvagas men att läsbarhet och upplevelse av dess nationalromantiska arkitektur 
bibehålls. Under förutsättning att planerade åtgärder utförs enligt de ritningar och beskrivningar som 
anges ovan bedöms åtgärderna uppfylla kravet på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBLs 8 kap 
§13-17.
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Översikt med berörd del av byggnaden markerad med kulör. 

Ursprunglig planlösning 
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Föreslagen ny planlösning 
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Befintlig mittkorridor med entreparti, förhall, golvplattor och panel
klätt innertak bevaras. Breddad väggöppning till vänster i bild sätts

igen och ersätts av en mindre dörröppning. 

F d förråd. Panelklätt innertak 
bevaras. Väggen till höger i bild 
rivs. 

Bad/wc till höger om korrido
ren. Väggen till vänster rivs. Ev 
bevarat panelklätt innertak un
der befintligt innertak bevaras. 

Si.i_l:3YHOU\/ HU\/UDl:3YCC/'\A.) 

Bevarad äldre dörr nedmonte
ras och återanvänds på annan 
plats i huset. Nya lägenhets
dörrar utformas med denna 
dörr som förlaga. 

Kapprummet med panelklätt 
innertak bevaras. 

Dubbeldörrar mellan f d gym
nastiksal och förråd nedmon
teras och dörröppningen byggs 
igen. Ny vägg placeras i en 
indraget nisch så att läsbar
heten av tidigare dörröppning 
bevaras 
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F D GYMNASTIKSAL BYGGS OM TILL LÄGENHET (LGH 17) 

SÄl:WHOLM H d\/ ,J Dl:3YCC i\./�!) 

Föreslagen ändring innebär att delar av den öppna rumsvolymen byggs om till mindre rumsenheter och att ett 
nytt entresolbjälklag med rum för bad/wc uppförs. 

Åtgärder utförs enligt följande: 
• Befintliga ursprungliga entredubbeldörrar nedmonteras och återanvänds på annan plats. Nya lägenhetsdör

rat tillverkas med samma spegelindelning och proportioner som befintliga dörrar.
• Befintlig golvyta omfattar ca 120 kvm. Lite mindre än hälften av ytan, ca 52 kvm, tas i anspråk och inreds för

nya rum i bottenplan. I den resterande delen bibehålls den öppna rumsvolymen oförändrad.
• Ett nytt entresolbjälklag uppförs ovanför tillskapade rum på bottenplanet. På entresolen uppförs ett mindre

rum (ca 5 kvm BYA) för wc/dusch. Rummet utformas som en från väggen utskjutande vit box med en rundad
takform som inordnas i befintligväggnisch.Övrig.entresoly_taförblir }ji:>p_en. Räcke mot rummet utförs med
front av tunna vajrar och överliggare i plattstål ca 40 x 10 mm. Entresolen �<'.lsviaen trappa som placeras
längsmed bjälklagets nordvästra del. Trappan utformas i trä och trappräcke utformas lika entresolräcket.

• Det panelklädda innertaket med synliga takstolar bevaras utan påverkan.
• Befintligt dörrparti mot den angränsande f d högtidssalen med ovanförliggande glasat parti med blyglas

bevaras på plats. Dörrbeslag avlägsnas och det glasade partiet förses med spegelglas på insidan mot an
gränsande sal. En ny lägenhetsavskiljande vägg uppförs bakom dörrpartiet mot den angränsande salen.

• För att möjliggöra utsikt och öka dagsljusintaget uppförs fyra nya fönster på den västra väggen. Två av dessa
fönster ger utblick och dagsljus i ett av de nya sovrummen, resterande två ger utblick och dagsljus i det nya
öppna vardagsrummet med bibehållen takrymd i två våningar.

• Befintlig dubbeldörr mellan gymnastiksal och tidigare förråd nedmonteras och återanvänds på annan plats i
byggnaden. En ny lägenhetsavskiljande vägg uppförs. Väggen placeras i en indragen nisch så att läsbarheten
av tidigare dörröppning bibehålls.

ANTIKVARISK BEDÖMNING 
Föreslagen ändring utförs med beaktande av salens rumsliga och estetiska kvaliteter. Den öppna stora rums
volymen minskar med ca 25 % vilket innebär att ca 75% av rumsvolymen förblir öppen. Det vackra panelklädda 
innertaket med synliga trästolar bevaras i oförändrat skick. Dörrpartiet mot angränsande sal bevaras och förblir 
synlig i rummet. Ovanförliggande glasparti bevaras och förses med en bakomliggande skiva av spegelglas. På så 
sätt bibehålls illusionen om en transparant glasyta även om överljusfunktionen försvinner. Samtidigt kan bakom
liggande lägenhetsavskiljande vägg döljas bakom spegelglaset. Tillkommande trappa ges ett lätt transparant 
uttryck som inordnar sig i det befintliga rummets öppna karaktär på ett medvetet sätt. Nya fönster placeras och 
utformas så att de inordnar sig i den ursprungliga arkitekturen på ett varsamt sätt. lgensättning av dörr mellan 
förråd och gymnastikhall utformas som en nisch så att läsbarheten av det tidigare rumssambandet mellan rum
men bibehålls. 

Sammanfattningsvis innebär förslaget att möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens funktion som skol-/ 
institutionsbyggnad försvagas men att läsbarhet och upplevelse av dess nationalromantiska arkitektur beva
ras. Möjligheten att uppleva det ursprungliga rummets storlek och volym försvinner men möjligheten att avläsa 
dess ursprungliga utbredning och uppleva dess rumsliga/etstetiska kvaliteter bibehålls. Under förutsättning att 
planerade åtgärder utförs enligt de ritningar och beskrivningar som anges i detta dokument bedöms föreslagen 
ombyggnad vara ett varsamt sätt och tillskapa en ny bostadsfunktion i lokalen. Föreslagna åtgärder bedöms 
uppfylla kravet på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBLs 8 kap§ 13-17 . 

BOTTENVÅNING 
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·' .,l ''.• • 

,, (m.'.!rlOOp) 

�,r-��J 
BOTTENVÅNING 

Ursprunglig planlösning Befintlig planlösning Föreslagen ny planlösning med 

tillkommande rumsenheter mar
kerade i rött . 

................................................................................................................................ 10 .............................................................................................................................. .. 
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SEKTION 

Sektion med tillkommande rum för 
wc/dusch markerad med rött 

Sii.l::WI-IOU./ 1-1,JVUDl::WCCi'-;�j_) 

1s1 

VAN 1 TR 

Föreslagen ny planlösning 
med tillkommande entresol 
markerad i rött. 

Det panelklädda innertaket med synliga takstolar bevaras oförändrat. Entresolbjälklaget placeras under det panelkläd
da undertaket - ungefärligt läge har markerats med svart streckad linje. På entresolen uppförs ett mindre rum (ca 5 kvm 
BYA) för wc/dusch. Rummet utformas som en från väggen utskjutande vit box med en rundad takform som inordnas i 
befintlig väggnisch. Dubbeldörren till vänster i bild nedmonteras och återanvänds på annan plats i byggnaden. 

Översikt med berörd del av byggnaden markerad med 
röd kulör. 

Dörrpartiet mot angränsande rum bevaras på plats och 
förblir synligt i rummet. Ovanförliggande glasparti förses 
med en bakomliggande skiva av spegelglos. Pö så sött bi
behålls illusionen om en transparant glasyta samtidigt som 

den nya lägenhetsavskiljande väggen mot angränsande 
so/ döljs bakom glaset. 

................................................................................................................................ 11 ............................................................................................................................... . 



Sii.l:WHOLM HUV ,Jl)l:3YCC �/�1) 
SAMLINGSSAL BYGGS OM TILL LÄGENHET (LGH 16} 
Föreslagen ändring innebär att delar av den öppna rumsvolymen byggs om till mindre rumsenheter och att ett 
nytt entresolbjälklag med rum för bad/wc uppförs. 

Atgärder utförs enligt följande: 
• Befintlig golvyta omfattar ca 114 kvm. Hälften av ytan, ca 56 kvm, tas i anspråk och inreds för nya rum i bot

tenplan. I den resterande delen bibehålls den öppna rumsvolymen oförändrad.
0 Ett nytt entresolbjälklag uppförs ovanför tillskapade rum på bottenplanet. På entresolen uppförs ett mindre

rum (ca 5 kvm BYA) för wc/dusch. Rummet utformas som en från väggen utskjutande vit box med en run-
dad takform som följer befintliga muröppningar/väggluckors utformning. Övrig entresolyta förblir öppen.
Träluckorna till f d ritsalen bevaras. Två bevaras synliga i det stora rummet. En bevaras synlig i tillkommande
dusch/wc. Räcke mot rummet utförs med front av tunna vajrar och överliggare i plottstål ca 40 x 10 mm.
Entresolen nås via en trappa som placeras längsmed bjälklagets mittre del. Trappan utformas i trä och trapp
räcke utformas lika entresolräcket;

• Det panelklädda innertaket med synliga takstolar bevaras utan påverkan.
• Befintligt dörrparti med överljus mot den angränsande f d gymnastiksalen sätts igen och en ny lägenhetsav

skiljande vägg uppförs. Ny vägg placeras i en indragen nisch så att läsbarheten av tidigare mur/dörröppning
bibehålls.

• Befintliga ursprungliga entredubbeldörrar mot korridorren nedmonteras och återanvänds på annan plats
i byggnaden. Nya lägenhetsdörrat tillverkas med samma spegelindelning och proportioner som befintliga
dörrar.

• Befintlig dubbeldörr mellan salen och tidigare bibliotek/lärarrum nedmonteras och återanvänds på annan
plats i byggnaden. En ny lägenhetsavskiljande vägg uppförs. Väggen placeras i en indragen nisch så att läs
barheten av tidigare dörröppning och rumssamband bibehålls.

ANTIKVARISK BEDÖMNING 
Föreslagen ändring utförs med beaktande av det ursprungliga rummets rumsliga och estetiska kvaliteter. Den sto
ra öppna rumsvolymen minskar med ca 25 % vilket innebär att ca 75% av rumsvolymen förblir öppen. Det vackra 
panelklädda innertaket med synliga trästolar bevaras i oförändrat skick. Tillkommande trappa ges ett lätt trons
parant uttryck som inordnar sig i det befintliga rummets öppna karaktär på ett medvetet sätt. lgensättningen 
av dörröppningen mot den angränsande salen innebär att ett för rummet karaktärsbärande drag försvinner. 
Ny lägenhetsavskiljande vägg placeras i en indragen nisch så att läsbarheten av det tidigare rumssambandet 
bibehålls. Den genomsiktlighet och överljusintag som det övre glasade partiet ger försvinner men den rundade 
öppningens karaktärskoponde form bibehålls. Sammantaget bedöms igensättningen utföras på ett varsamt och 
medvetet sätt. Även igensättning av dörr mot det f d biblioteket utformas som en nisch så att läsbarheten av det 
tidigare rumssambondet bibehålls. 

Sammanfattningsvis innebär förslaget att möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens funktion som skol-/ 
institutionsbyggnad försvagas men att läsbarhet och upplevelse av dess nationalromantiska arkitektur beva
ras. Möjligheten att uppleva det ursprungliga rummets storlek och volym försvinner men möjligheten att avläsa 
dess ursprungliga utbredning och uppleva dess rumsliga/etstetiska kvaliteter bibehålls. Under förutsättning att 
planerade åtgärder utförs enligt de ritningar och beskrivningar som anges i detta dokument bedöms föreslagen 
ombyggnad vara ett varsamt sätt och tillskapa en ny bostadsfunktion i lokalen. Föreslagna åtgärder bedöms 
uppfylla kravet på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBLs 8 kap§ 13-17. 

BOTTENVANING 
Ursprunglig planlösning 

BOTTENVANING 
Befintlig planlösning 

BOTTENVÅNING 
Föreslagen ny planlösning 
med tillkommande rumsen
heter markerade i rött. 

................................................................................................................................ 12 .............................................................................................................................. .. 
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SEKTION 

Sektion med tillkommande rum för 

wc/dusch markerad med rött 

BEFINTUGT 

Si-1.I::WHOU./ H, J\/UIJl:WCCi'-.1\1_) 

_T 

,!S1 

enlresol 

VÅN1 TR 

Föreslagen ny planlösning 

med tillkommande entresol 

markerad i rött. 

Det panelklädda innertaket med synliga takstolar bevaras oförändrat. Entresolbjölklaget placeras under det panelkläd
da undertaket- ungefärligt läge har markerats med svart streckad linje. På entresolen uppförs ett mindre rum (ca 5 kvm 
BYA) för wc/dusch. Rummet utformas som en från väggen utskjutande vit box med en rundad takform som följer befintliga 
muröppningar/väggluckors utformning. Befintliga träluckor bevaras och förblir synliga: två i det stora rummet och en (den 
mittersta) i det nya badrummet. 

Dörrpartiet mot angränsande sal sätts igen och en ny lägenhetsavskiljande vägg uppförs. Ny vägg placeras i en indragen 
nisch så att läsbarheten av tidigare dörröppning bibehålls. Halva rummet bibehol/er sin dubbla rumshöjd. Det panelkläd
da innertaket med synliga takstolar förblir synligt i hela rummet. 

, .... , ... ,,,., ... , .... , .. ,,,., .... , ... , .. ,, ... ,,,,, ............ , ... , ............ ,, .. , ... , ... , .. ,, ... , .. ,,,, .. , ... ,, .. ,,.,, ...... ,3 .,,,,,, ...... ,, .. , ... , .... ,, ... , ...... , .. ,, .... , ... , ....... , .. ,, ... , .. ,,,,.,,, .. , ........... , .. , ....... ,, .. , ....... , ........... , 



Si.i.l:WHOL1\/i 1-1,J\/,JDl:WCCI\./-AJ 

TIDIGARE FÖRESLAGEN TREA PÅ BV GÖRS OM TILL TVÅ SMÅ ETTOR (LGH 15 & 13) 
Föreslagen ändring innebär att tidigare bygglovsbeviljad ombyggnad till bostad om tre rum och kök 
ändras till två små bostäder om ett rum och kök . I förhållande till tidigare bygglov innebär ändringen att 
ytterligare en, d v s  sammanlagt två, av tre bevarade ursprungliga dörrar mot korridoren nedmonteras 
och återanvänds på annan plats i byggnaden. Dörr som bevaras sätts igen men förblir synlig mot korrido
ren. Nya lägenhetsdörrar tillverkas med samma spegelindelning och proportioner som befintliga dörrar. 

ANTIKVARISK BEDÖMNING 
Åtgärden bedöms inte medföra någon egentlig skillnad i förhållande till redan beviljat bygglov 
med avseende på antikvariska aspekter. Ändringen bedöms förenlig med byggnadens kulturvärden. 

Översikt med berörd del av byggnaden markerad med brandgula kulörer. 

BOTTENVÅNING 

Ursprunglig planlösning med 
senare tillkommen vägg (befintlig) 
inritad med rött streck. 

BOTTENVÅNING 

Bygglovsbeviljad planlösning 

i 35KVM 

vardagsn1m/kök 

L i 

i 39 KVM 

---

vnrd;1gsrumikök 

bad 

\ [ 
-\j 

BOTTENVÅNING 

Föreslagen ny planlösning 
med två separata bostäder. 

Mot korridorens norra längsgående vägg finns idag tre dörrar. Två av dessa 
byts ut mot nya brandklassade dörrar som utformas lika befintliga dörrar. En 
dörr bevaras på plats. Samtliga dörrfoder bevaras. Korridoren som sådan 
påverkas inte av föreslagen ändring 

Befintliga rum i den del som tidigare beviljats bygglov för ombyggnad till lägenhet om tre rum och kök som nu före
slås byggas om till två mindre lägenheter om 1 rum och kök . 

................................................................................................................................ 14 ............................................................................................................................... . 



Sii.13\'HOLM - HLJVUDBYC;GN/i.lJ 

Samlad antikvarisk bedömning 

Under förutsättning att föreslagna ändringar av ovanstående åtgärder utförs enligt de ritningar och beskrivningar 
som anges ovan bedöms ändringarna som helhet vara förenliga med byggnadens kulturhistoriska värden. 

De planerade 6tgärderna bedöms uppfylla kraven p6 varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL kap 8 § 13-17. 

Atgärderna bedöms inte påverka riksintresset. Möjligheten att avläsa byggnadens funktion som del av "Säby

holms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnderdah/s hemskola, med ett20-tal byggnader uppförda 1910-15 

i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park i ett kuperat terrängavsnitt på Säbyholms ägor" 

paverkas inte av föreslagen ändring . 

. �� Byggnadsantikvarie, Certifierad sakkunnig kulturvärden - K 

08-41035469

anna.krus@tengbom.se 

................................................................................................................................ 15 .............................................................................................................................. .. 
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SÄBYHOLM HUVUDBYGGNAD, DEL AV SÄBYHOLM 5:39

Antikvariskt utlåtande 19-12-19: komplettering till tidigare utlåtande daterat 19-10-21.

OBJEKT: Fastighet Säbyholm 5:39 
Kommun Upplands Bro

BESTÄLLARE: Företag Säbyholmsparken AB
Kontaktperson Stefan Sydfors

UNDERLAG Codesign, Komplettering Bygglov Säbyholm 2019-12-13.

Codesign, Säbyholm 5:39 PM 2019-12-13.

Brev gällande granskningsyttrande och föreläggande om komplettering, Upplands-Bro, 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen 2019-11-21.

”Säbyholm, Huvudbyggnaden, del av Säbyholm 5:39, Antikvariskt utlåtande inför bygglovs 
prövning”, Tengbom 2019-10-21.

Detaljplan för del av Säbyholm 5:1 m fl, Samrådshandling 2018-11-22, Upplands-Bro kommun.

BAKGRUND
Undertecknad är antikvarisk medverkande och sakkunnig på kulturvärden i en planerad ombyggnad av del av 
Säbyholms huvudbyggnad. Ombyggnaden berör två f d samlingssalar med angränsande utrymmen som pla-
neras byggas om till bostäder. Åtgärderna innebär ändring av tidigare beviljad ombyggnad av hela byggnaden. 
Bygglovsansökan för ändring lämnades in i oktober 2019.  Till ansökan bifogades ett antikvariskt utlåtande där 
föreslagna ändringar beskrevs och konsekvensbedömdes. Slutsatsen var att föreslagna ändringar, under för-
utsättning att de utfördes enligt de ritningar och beskrivningar som angavs i utlåtandet, som helhet bedömdes 
vara förenliga med byggnadens kulturhistoriska värden. De planerade atgärderna bedömdes därmed uppfylla 
kraven pa varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL kap 8 § 13-17. Åtgärderna bedömdes även vara för-
enliga med riksintresset. För en utförlig beskrivning av åtgärder och bedömningar hänvisas till detta utlåtande. 
”Säbyholm, Huvudbyggnaden, del av Säbyholm 5:39, Antikvariskt utlåtande inför bygglovsprövning”, Tengbom 
2019-10-21. 

Efter en första granskning av ansökan har bygglovsavdelningen begärt in kompletterande handlingar - bl a av-
seende det antikvariska utlåtande som bifogades ansökan. Föreliggande dokument utgör del av dessa komplet-
teringar.

BEGÄRD KOMPLETTERING AVSEENDE ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

I kommunens granskningsyttrande efterfrågas följande komplettering avseende det antikvariska utlåtandet:

Ska omfatta åtgärder som t ex huvar/ventilationsgaller, rördragning för ventilation samt innehålla utlåtande 
specifikt om tilltänkta bestämmelser i pågående detaljplanearbete uppfylls eller inte.

HUVAR/RÖRDRAGNING MM
Inga synliga rördragningar eller huvar tillkommer. Lägenheterna kommer förses med kolfilterfläkt. 

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE - specifikt utlåtande om hurvida tilltänkta bestämmelser i pågående detaljplanear-
bete uppfylls eller inte.

Varsamhetsbestämmelser avseende exteriören
I samrådshandling föreslås exteriören omfattas av följande varsamhetsbestämmelse:

k1 Fasaders och takutformningens karaktärsdrag ska bibehållas. 
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Exteriört innebär föreslagen ombyggnad att de fönsterdörrar på nordvästra och nordöstra fasaderna som tidigare 
beviljats utgår och att fyra nya fönster upptas på den sydvästra fasaden. Nya öppningar för fönstren görs i det råd-
husvin som idag täcker den nedre delen av fasaden. Förslaget innebär också att trappan på gaveln tillgänglighets-
anpassas.

Föreslagna ändringar avseende fönster bedöms vara mer varsamma än tidigare förslag med nya fönsteröppningar.
Ett bibehållande av befintliga fönster innebär att byggnadens välbevarade exteriöra karaktär bevaras. De fyra nya 
fönster som föreslås på den sydvästra fasaden inordnar sig i byggnadens formspråk på ett medvetet och diskret sätt. 
Även tillgänglighetsanpassning av trappan utförs varsamet och så att den inordnar sig i byggnadens arkitektoniska 
utformning på ett medvetet sätt. Övriga delar av byggnaden inklusive takutformningen berörs inte av föreslagen 
ombyggnad. Fasadens och takets karaktärsdrag med slammade tegelfasader, brutna tak med enkupigt tegel och 
många takkupor, en stor variation av spröjsade fönster i olika storleka och de individuell utformade entrédörrarna 
bevaras.

Ändingarna bedöms uppfylla varsamhetsbestämmelsens krav på bibehållande av fasaders och takutformningens 
karaktärsdrag.

Varsamhetsbestämmelser avseende samlingssalarna

I samrådshandling föreslås esamlingssalarna omfattas av följande varsamhetsbestämmelse:
k2 Samlingssalarnas karaktärsdrag ska bevaras.

Föreslagen ombyggnad innebär att delar av de öppna rumsvolymen byggs om till mindre rumsenheter och att ett 
nytt entrésolbjälklag med rum för bad/wc uppförs. 

Föreslagna ändringar innebär att ca halva golvytan i salarnas nedre del tas i anspråk och inreds för nya rum. Den 
övre delen av de tillskapade rummen täcks av ett öppet entrésolbjälklag. På entrésolbjälklaget uppförs ett mindre 
rum (ca 5 kvm BYA) för bad/wc entrésolbjälklag. Övrig entresolyta förblir öppen. Ändringen innebär att samlingssa-
larnas rumsvolymer minskar med ca 1/4. Huvuddelen av de befintliga rumsvolymerna, ca 3/4, förblir öppna. Entrésol- 
och trappräcken ges ett transparant uttryck och utformas med tunna vajrar.

Befintligt dörrparti med överljus mellan salarna bevaras men sätts igen mot ena salen. En ny lägenhetsavskiljande 
vägg uppförs. Ny vägg placeras i en indragen nisch så att läsbarheten av tidigare mur/dörröppning bibehålls. Mot 
den andra salen förblir dörren synlig. Dörrbeslag avlägsnas och det glasade partiet förses med spegelglas på insidan 
mot angränsande sal.  Träluckorna som finns i den ena salens övre del bevaras. 

Föreslagen ändring innebär att möjligheten att avläsa och uppleva samlingssalarnas rumsliga och estetiska kvalite-
ter med stora öppna rumsvolymer, synliga trätakstolar med infällda fönster och vitmålade väggar bevaras.

Ändingarna bedöms uppfylla varsamhetsbestämmelsens krav på att samlingssalarnas karaktärsdrag ska bevaras.

SAMLAD BEDÖMNING 

Under förutsättning att föreslagna ändringar utförs enligt de ritningar som anges ovan och enligt de beskrivningar 
som anges i antikvariskt utlåtande daterat 2019-10-21 bedöms åtgärderna uppfylla tilltänkta bestämmelser i pågå-
ende detaljplanearbete.
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DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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2019-10-18 Codesign

407 Codesign

Säbyholm 5:39, Upplands Bro, Huvudbyggnaden
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GRAPHISOFT
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BYGGLOVSHANDLING
BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.
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A3

Situationsplan

-

EE Erik Einarsson1334

tel:  08-442 17 00
fax: 08-640 06 71
Blekingegatan 24
118 56  Stockholm

BYGGLOVHANDLING

Säbyholm 5:39, Upplands Bro
Huvudbyggnaden
Ombyggnad till bostäder
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A Förtydlignade av p-platser och ytbeläggning 19-12-13 L.K

FÖRKLARINGAR

= Grus (befintligt grus på hela gårdsplanen).
 Inga nya hårdgjorda ytor tillkommer.

Dagvatten omhändertas via markinfiltration.

= Gräs (befintligt framför huvudentré)

= Parkeringsplatser

16 p-platser för boende, beräknat utifrån
planbestämmelser detaljplan 1505,
SÄBYHOLM, del av Säbyholm 5:1:
För lägenheter med BTA mindre än 100 kvm: 1 p-plats
För lägenheter med BTA mer än 100 kvm: 2 p-platser.

Utöver det 4 st p-platser för besökande samt
ytterligare 2 p-platser för personer med nedsatt
rörelseförmåga.

Totalt 22 p-platser

Ytbeläggning på parkeringsplatserna är
befintligt grus lika omkringliggande gårdsplan.

Gr
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VISSA ÄNDRINGAR
LGH 21
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77 KVM
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entresol
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METER -

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

Lgh 16 (f.d högtidssal och bibliotek)
Ursprungligt brädgolv friläggs från sentida linoleummatta.
Golvet slipas och fernissas eller målas beroende på
skick.
Takkonstruktion och panel i taken rengörs och bevaras.
Puts på väggar och i fönstersmygar bevaras.
Panel på delar av väggen bevaras. 
Fönsterbänkar i trä bevaras.
 Befintliga entrépardörrar mellan lägenhet och korridor
nedmonteras och återanvänds på annan plats i
byggnaden. Entrédörrarna ersätts med nya band- och
ljudklassade dörrar som tillverkas med befintlig dörr som
förlaga.
 Pardörrar till lgh 15 nedmonteras och återanvänds på
annan plats i byggnaden. Ersätts med lägenhetsskiljande
vägg i nisch.
 Träluckorna till f.d ritsalen på andra våningen bevaras
men sätts igen på sidan mot lägenhet 23 (enl. tidigare
bygglov).
 Entresolplan med golv i brunbetsat trä och trappa med
steg lika golv. Vajerräcke med överliggare i plattstål ca 40
x 10 mm.

 Lgh 17 (f.d gymnastiksal och samlingssal)
Ursprungligt brädgolv friläggs från sentida linoleummatta.
Golvet slipas och fernissas eller målas beroende på
skick.
 Takkonstruktion och panel i taken rengörs och bevaras.
 Dörrpartiet med blyspröjsat överljus till lgh 16 bevaras.
Direkt bakom partiet byggs lägenhetsskiljande vägg.
Mellan vägg och överljus monteras spegelglas enligt
detaljsnitt på ritning A-01.5.
Valvets brunbetsade omfattning bevaras i sin helhet.
Dörrbladen målas i kulör lika omkringliggande vägg (vit)
och sentida beslag avlägsnas.
Pardörrar till lgh 19 (f.d förråd) nedmonteras och
återanvänds på annan plats i byggnaden. Ersätts med
lägenhetsskiljande vägg i nisch enl. ritning.
 Befintliga entrépardörrar mellan lägenhet och korridor
nedmonteras och återanvänds på annan plats i
byggnaden. Entrédörrarna ersätts med nya brand- och
ljudklassade dörrar som tillverkas med befintlig dörr som
förlaga.
  Entresolplan med golv i brunbetsat trä och trappa med
steg lika golv. Vajerräcke med överliggare i plattstål ca 40
x 10 mm.

Lgh 18 & 19 samt Västra flygelns entréhall:
Golvklinker och innertak av brunbetsad panel i
entréhallen bevaras.
Spegeldörr med foder till toalett nedmonteras och
återanvänds på annan plats i byggnaden.
Brunbetsad takpanel i lgh 18 och delar av lgh 19
bevaras.
Entrédörrar till lägenheterna skall uppfylla erforderliga
brand- och ljudkrav och tillverkas med samma
spegelindelning och proportioner som ursprungliga
dörrar.

Ramp
Ny tillgänglig ramp byggs vid entrén i västra flygeln.
Gångplan av gallerdurk och räcken av stålprofiler.
Samtliga komponenter lackeras i kulör lika befintligt
trappräcke. Befintlig trappa flyttas fram något för att göra
plats för rampen samt få tillgänglig yta framför dörr.
Befintliga trappräcken behålles längs trappa och på
höger sida. Räcke förlängs in mot vägg där trappa
förlängs.

HÄNVISNINGAR
För övriga utvändiga förändringar se ritning A-01.4

BEF FÖNSTER BEHÅLLES

1:100/1:200
plan BV

plan 1 tr

LGH 14 plan BV ca 8 kvm
Ingen ombyggnad endast
renovering.

BEF FÖNSTER BEHÅLLES

BEF FÖNSTER BEHÅLLES

BYGGLOV DNR 2016.381

BYGGLOV DNR 2016.381

NYTT FÖNSTER

NYTT FÖNSTER

NYTT FÖNSTER

NYTT FÖNSTER

BEF FÖNSTER BEHÅLLES

KOMPLETTERING
TRAPPA

bef. vägg
ny vägg
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Fasader
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FÖRESKRIFTER

Ursprungliga dörrar och fönster renoveras
med traditionella material och metoder.
Nya fönster utformas lika ursprungliga
fönster avseende indelning, dimensioner,
material och kulör.

HÄNVISNINGAR

För föreskrifter ramp se ritning A-01.3
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2019-12-13	

Codesign AB Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm    556561-3980 

Säbyholm 5:39  Ytsammanställningar 
Komplettering till Bygglov BYGG. 2019.295 

YTSAMMANSTÄLLNING  LÄGENHETER BYGG 2019.295 

Lgh 13: 39 kvm*  
Lgh 15: 35 kvm* 
Lgh 16: 170 kvm (fördelat på två plan) 
Lgh 17: 172 kvm (fördelat på två plan) 
Lgh 18: 26 kvm 
Lgh 19: 18 kvm 

*Observera att lgh 13 och 14 i bygglov 2016.381 var en lägenhet som nu är uppdelad i två ettor
(lgh 13 och 15).

ÖVRIGA LÄGENHETER 
Lgh 11: 79 kvm 
Lgh 12: 97 kvm 
Lgh 14: 107 kvm 
Lgh 21: 77 kvm 
Lgh 22: 56 kvm 
Lgh 23: 107 kvm 

Total BOA i fastigheten: 983 kvm 
Varav tillkommande BOA i detta bygglov: 460 kvm 

ANTAL FÖRRÅD I KÄLLARPLAN: 
12 st lägenhetsförråd (1 per lägenhet). Se även ritning över källarplan. 

ANTAL PARKERINGSPLATSER: 
16 p-platser för boende, beräknat utifrån planbestämmelser detaljplan 1505, SÄBYHOLM, del av 
Säbyholm 5:1: 
För lägenheter med BTA mindre än 100 kvm: 1 p-plats 
För lägenheter med BTA mer än 100 kvm: 2 p-platser. 

Utöver det 4 st p-platser för besökande samt ytterligare 2 p-platser för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

Totalt 22 p-platser. 
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Nya Lägenhetsdörrar ska uppfylla
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befintlig dörr. Måttas på plats.

HÄNVISNINGAR
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Från: Andreas Karlqvist (TSW)
Till: Erik Sandqvist
Ärende: RE: Situationsplan Säbyholm 5:39
Datum: den 31 januari 2020 15:47:56
Bilagor: Sit.plan_Säbyholm5.39_Bygg.2019.295.pdf

Hej Erik

Tack för bifogad situationsplan över den gamla Huvudbyggnaden i Säbyholm (5:39).
Som jag berättade i telefon så skrev jag och skickade in mina synpunkter på ombyggnaden av
Säbyholm 5:39 till bostäder för drygt ett år sedan.
Jag (och mina grannar) har inget emot att det blir bostäder i fastigheten men jag och de närmast
boende blir störda av den trafik  som varit under åren runt byggnaden.
För mig som bor alldeles precis bredvid har det resulterat i åtskilliga förstörda morgnar/kvällar då
man vaknar/störs av bilar som anländer/åker.
Allt ljud utifrån tränger igenom väggar/fönster, bilars motorljud, öppning/stängning av bildörrar,
musik från bilradion etc.
Min (och mina grannars) synpunkt är att det ska vara bilfritt på baksidan av fastighet 5:39.
Många av oss som bor här ute i Säbyholm har valt  att bosätta sig här ute för att ha lugn och ro
runt omkring oss för att det är det som är charmen med att bo på landet.

Jag bifogar tillbaka situationsplanen där jag markerat p-platserna på baksidan av 5:39 med varsitt
kryss (X) samt att punkterna på skissen är för att markera ”så bilfritt område som möjligt”.
Det finns även en liten asfalterad väg precis vid vår fastighet(markerad med punkter) där vi i vår
förening sagt ifrån om biltrafik i största möjliga mån pga att vi har en mindre lägenhet på
framsidan av vår fastighet och de som bor där ska inte behöva bli störda av biltrafik samt få
lägenheten upplyst av bilars strålkastare mm.
Jag tror även att de som kommer flytta hit ut och bo i 5:39 kommer bli störda av biltrafik runt
fastigheten då det fortfarande är gamla byggnader där ljud utifrån lättare tränger in i och skapar
obehag.

Tack för ett bra samtal och trevlig helg.

________________________________________________________________________________
Andreas Karlqvist

Business Development
Toyota Sweden AB

Email : andreas.karlqvist@toyota.se

From: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se> 
Sent: den 31 januari 2020 14:15
To: Andreas Karlqvist (TSW) <andreas.karlqvist@toyota.se>
Subject: Situationsplan Säbyholm 5:39

Hej Andreas,

Bifogar situationsplan för bygglovsärende på fastigheten Säbyholm 5:39 som vi pratade om på



telefon nyss.

Trevlig helg!

Vänligen,

Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

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

08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se



Från: Johanna Nilsson
Till: Erik Sandqvist
Ärende: Situationsplan Säbyholm 5:39
Datum: den 3 februari 2020 10:07:23

Hej!

Jag heter Johanna Nilsson och bor i Nya Skolbyggnaden, Rösaringvägen 12 i Säbyholm. Mitt hus ligger precis
intill Stora huvudbyggnaden där det nu byggs om för hyresrätter. Här kommer några synpunkter angående
Situationsplan Säbyholm 5:39.

- Det är 4 p-platser utmarkerade som vetter mot våra balkonger och uteplatser. För oss boende så är det mycket
störande att ha biltrafik där, det smäller i dörrar, motorljud, musik som spelas då man öppnar och stänger
bildörren. Jag önskar att parkeringsplatserna ligger på andra sidan av huset samt på gaveln som vätter mot
Rösaringvägen.

- Ett annat tips är att inte placera sopkärlen på en plats där det är sol hela dagen. Våra sopkärl står placerade så
och vi har haft väldigt mycket problem med larver då det är sol och varmt.

Vänliga hälsningar
Johanna Nilsson
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Karaktärsprogram	  för	  Säbyholm,	  Upplands-‐Bro	  

Bakgrund	  och	  syfte	  

Fastigheten	  Säbyholm	  5:1	  har	  förvärvats	  2013	  av	  Ladza	  förvaltnings	  AB	  med	  dotterbolaget	  
Säbyholms	  intressenter.	  Den	  tidigare	  verksamhet	  som	  bedrevs	  inom	  området,	  Säbyholms	  
naturbruksgymnasium,	  hade	  då	  flyttat.	  Området	  och	  byggnaderna	  hade	  synbart	  eftersatt	  
underhåll.	  

Kommunen	  har	  beslutat	  att	  ett	  förslag	  till	  detaljplan	  ska	  upprättas	  och	  detta	  är	  under	  
upprättande.	  Enligt	  planläggningsavtalet	  mellan	  Säbyholms	  intressenter	  och	  Upplands-‐Bro	  
kommun	  ska	  ett	  karaktärsprogram	  tas	  fram,	  som	  underlag	  till	  detaljplanen	  och	  som	  bilaga	  
till	  kommande	  exploateringsavtal.	  

Karaktärsprogrammet	  syftar	  till	  att	  beskriva	  och	  redovisa	  behov	  av	  bevarandeåtgärder	  för	  
såväl	  karaktärsbyggnader	  som	  värdefulla	  landskapselement.	  Detta	  görs	  på	  grund	  av	  
områdets	  höga	  kulturvärden	  och	  kulturmijövärden.	  

Landskapselement	  
förutsättningar	  /analys/karaktär	  

Planområdet	  är	  beläget	  i	  ett	  mosaikartat	  odlingslandskap	  i	  Upplands	  –	  Bro	  kommuns	  södra	  
del.	  Området	  domineras	  av	  en	  större	  uppodlad	  dalgång	  på	  en	  höjdplatå,	  som	  i	  sin	  tur	  omges	  
av	  skogbeklädda	  höjdpartier	  som	  sträcker	  sig	  ut	  mot	  mälarstranden	  i	  väster.	  Landskapet	  i	  
omgivningen	  är	  varierat	  med	  en	  böljande	  topografi	  och	  rik	  på	  landskapselement	  såsom	  
öppna	  diken,	  åkerholmar	  och	  busk	  –	  och	  trädrader.	  	  

Omgivningarna	  präglas	  av	  herrgårdslandskap	  kring	  de	  båda	  herrgårdarna	  Säbyholm	  (finns	  ej	  
dokumenterat)	  och	  Toresta,	  med	  storskaliga	  odlingsmarker,	  raka	  alléprydda	  vägar	  och	  
parkanläggningar.	  Centralt	  ligger	  Låssa	  medeltida	  kyrka	  på	  en	  höjd	  väl	  synlig	  från	  den	  
omgivande	  dalgången.	  	  

Karaktäristiskt	  för	  herrgårdslandskapet	  är	  också	  det	  stora	  antalet	  ädellövträd,	  både	  i	  alléer	  
och	  kring	  gårdstomter,	  på	  impediment	  och	  i	  markslagsgränserna.	  

Den	  stora	  artrikedomen	  och	  mängden	  äldre	  ädellövträden	  bidrar	  till	  variation	  i	  landskapet	  
och	  innehåller	  stora	  ekologiska	  och	  kulturhistoriska	  värden.	  Samtidigt	  berättar	  de	  om	  de	  
historiska	  ägoförhållandena	  
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Vägnätet	  är	  småskaligt	  och	  terränganpassat	  och	  löper	  företrädesvis	  i	  tidigare	  markslags	  –	  
och	  ägogränser.	  Herrgårdarnas	  raka	  alléer	  löper	  genom	  den	  öppna	  böljande	  odlingsmarken	  
och	  leder	  fram	  till	  de	  stora	  herrgårdstomterna.	  	  

Parkmark	  och	  trädgårdar	  
- Bland	  park-‐	  och	  trädgårdens	  stora	  antal	  kulturväxter	  och	  exotiska	  träd,	  finns	  svenska

lövträd	  som	  stora	  askar,	  lind	  och	  björk.	  Trädgårdarna	  hyser	  ett	  betydande	  antal	  av	  gamla
äppelträd	  och	  andra	  fruktträd,	  många	  med	  grova	  stammar	  och	  naturliga	  hål,	  värdefulla
för	  fåglar	  och	  andra	  djur.

naturmiljöer	  
- Områdets	  naturmiljöer	  utgörs	  främst	  av	  skogsklädda	  kullar	  och	  höjder,	  som	  troligen	  varit

utmark	  och	  skogsbete	  under	  tidigare	  epoker.	  I	  nordöstra	  delen	  finns	  en	  avlång
skogsklädd	  höjd	  som	  löper	  utmed	  planområdets	  hela	  östra	  del.	  Vegetationen	  är
fortfarande	  gles	  och	  träden	  står	  ljusöppet	  i	  många	  delar.	  Grova	  äldre	  tallar	  finns	  spridda	  i
hela	  området,	  medan	  ekar	  främst	  står	  i	  brynmiljöerna	  ut	  mot	  trädgårdar	  och	  tomtmark,
samt	  som	  en	  lång	  sydvänd	  sluttning	  längst	  i	  söder.

- Inne	  bland	  trädgårdar	  och	  byggnader	  finns	  ett	  par-‐tre	  mindre,	  skogsklädda	  kullar	  där	  det
också	  finns	  grova	  tallar	  och	  medelålders	  ekar,	  och	  med	  inslag	  av	  buskar	  som	  hagtorn,
fläder	  och	  nyponros.

riktlinjer/åtgärder/förslag	  

Marklov	  för	  trädfällning	  
Områdets	  träd	  spelar	  en	  mycket	  stor	  roll	  för	  naturvärdena	  på	  platsen	  och	  bör	  inte	  tas	  ned	  
utan	  mycket	  goda	  skäl.	  Områdets	  större	  ädla	  lövträd	  och	  grova	  tallar	  bör	  omfattas	  av	  
marklov	  och	  tillstånd	  för	  ev.	  trädfällning	  .	  

Skötsel	  av	  naturmark	  
För	  att	  säkerställa	  att	  områdets	  höga	  naturvärden	  finns	  kvar	  även	  i	  fortsättningen	  bör	  en	  
enkel	  och	  tydlig	  skötselplan	  tas	  fram	  för	  området.	  Främst	  är	  det	  områdets	  brynmiljöer	  med	  
ek	  och	  tall	  som	  fortsatt	  behöver	  skötas	  genom	  röjning	  och	  gallring	  av	  yngre	  träd,	  detta	  för	  
att	  bibehålla	  öppenhet	  och	  flerskiktning	  (träd	  i	  flera	  nivåer).	  	  

Kanalisera	  besökare	  till	  udden	  
För	  att	  minska	  störning	  på	  flora	  och	  fauna	  vore	  det	  bra	  om	  besökare	  kunde	  kanaliseras	  
genom	  att	  tydliga	  stigar	  leder	  till	  bryggorna.	  Övriga	  rekreationsytor	  så	  som	  uppehållsytor	  
bredvid	  bryggorna	  och	  ev.	  liten	  sandstrand	  kan	  gärna	  läggas	  samlat	  intill	  bryggorna	  för	  att	  
minimera	  störning.	  
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Kulturmiljö	  och	  karaktärsbyggander	  
förutsättningar	  /analys/karaktär	  

Med	  kulturmiljö	  menas	  av	  människan	  påverkade	  fysiska	  spår	  i	  landskapet	  som	  berättar	  om	  
de	  historiska	  skeenden	  och	  processer	  som	  lett	  fram	  till	  det	  landskap	  vi	  ser	  idag.	  	  

Bärande	  karaktärer	  och	  samband	  för	  kulturmilön	  
- Den	  raka	  allékantade	  vägen	  som	  löper	  från	  gamla	  Säbyholms	  gårds	  mangårdsbyggnader

till	  Låssa	  kyrka	  som	  tillsammans	  vägsträckningen	  nordöst	  om	  området	  mot	  Toresta	  utgör
axiala	  strukturer	  som	  visar	  på	  herrgårdarnas	  prägel	  på	  landskapet	  i	  området.	  Vägarna
ingår	  ej	  i	  planområdet.

- Sambanden	  mellan	  planområdet	  och	  de	  omgivande	  odlingsmarkernas	  storskaliga
karaktär

- Den	  befintliga	  bebyggelsens	  struktur,	  med	  bostadshusen	  fritt	  placerade	  på	  höjdpartier
kring	  de	  verksamhetsanknutna	  byggnaderna	  centralt	  i	  området

- Vägnätets	  struktur	  –	  det	  platsanpassade	  slingrande,	  delvis	  grusbelagda	  vägnätet	  inom
planområdet	  och	  det	  ålderdomligt	  präglade	  vägnätet	  i	  närområdet.

- Grönstrukturen	  inom	  planområdet	  med	  fruktträdgårdar,	  experimentodlingar	  och
arboretum.

- Mängden	  ädellövträd	  i	  alléer	  och	  kring	  gårdstomter,	  samt	  ekbeståndet	  på	  åkerholmar
och	  i	  skogsbrynet	  som	  är	  en	  del	  av	  det	  herrgårdspräglade	  landskapet

- Bebyggelsens	  skala,	  färg	  och	  utformning	  som	  träpanel,	  spröjsade	  fönster	  och	  tak	  täckta
med	  lertegel

Karaktärsbyggnader	  
- Den	  tidigare	  lantbruksskolans	  område	  är	  påtagligt	  präglat	  av	  det	  tidiga	  1900	  –	  talets

nationalromantiska	  ideal,	  något	  som	  märks	  både	  i	  bebyggelsens	  läge	  och	  utformning,
samt	  i	  områdets	  parkkaraktär	  och	  småskaliga,	  slingrande	  vägnät

- Redan	  1910	  stod	  de	  första	  elevhemmen,	  Tuna	  och	  Boda,	  klara.	  De	  ritades	  av	  arkitekt	  S
Cronstedt.	  Husen	  Vika	  och	  Haga	  bygg-‐	  des	  1911-‐12,	  skolbyggnaden	  påbörjades	  1911
efter	  ritningar	  av	  arkitekt	  Ivar	  Tengbom.	  1913-‐1914	  uppfördes	  Lillstugan	  och	  Berga	  och
1915	  uppfördes	  Hamra,	  Torpa,	  Bränna	  och	  Stugan.

Skolbyggnaden	  
- Till	  karaktären	  hör	  bland	  annat	  den	  oputsade	  granitsockeln,	  slammade	  tegelfasader,

hörnkedjor,	  enkupigt	  rött	  taktegel,	  oputsade	  skorstenar,	  entréernas	  utformning	  med
granittrappor	  och	  smidesräcken,	  ytterdörrarnas	  och	  fönstrens	  utformning	  samt
vällingklockan.
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De	  äldre	  elevhemmen	  mfl	  
- Till	  karaktären	  hör	  bland	  annat	  volymer,	  tak	  och	  fönstersättning,	  höga	  socklar,

rödmålade	  panelklädda	  träfasader,	  bearbetade	  snickerier,	  enkupigt	  rött	  taktegel,
ytterdörrarnas	  och	  fönstrens	  utformning.

riktlinjer/åtgärder/förslag	  

- Anpassa	  materialval	  och	  färgsättning	  till	  befintlig	  bebyggelse	  och	  omgivande	  landskap
utan	  att	  bygga	  pastischer.

- Ny	  bebyggelse	  bör	  underordna	  sig	  befintlig	  bebyggelse	  vad	  gäller	  utformning	  och	  skala

- Placera	  ny	  bebyggelse	  så	  att	  viktiga	  befintliga	  samband	  och	  siktlinjer	  inte	  bryts

- Ta	  hänsyn	  till	  områdets	  befintliga	  karaktär	  vid	  placering	  av	  byggnader

- Låt	  den	  nya	  bebyggelsen	  på	  ett	  tydligt	  och	  medvetet	  sätt	  förhålla	  sig	  till	  områdets
topografi	  ,	  genom	  att	  placera	  husen	  på	  lämplige	  ställen	  i	  landskapet

- Undvik	  förändringar	  i	  de	  topografiska	  förhållandena	  i	  form	  av	  schaktning	  och	  sprängning

- För	  den	  nya	  bebyggelsen	  kan	  även	  ett	  väl	  genomtänkt	  brott	  mot	  tidigare
bebyggelsestruktur	  medverka	  till	  att	  framhäva	  den	  äldre	  bebyggelsen

Huvudbyggnaden	  Exteriör	  
- Byggnadens	  volym	  och	  karaktär	  bevaras.

- Vid	  framtida	  underhåll	  bör	  ursprunglig	  färgsättning	  (på	  puts,	  fönster,	  dörrar,
plåtdetaljer)	  undersökas	  och	  återställas.	  Traditionella	  material	  och	  metoder,	  anpassade
efter	  byggnadens	  ålder	  och	  utförande,	  används	  möjligaste	  mån	  vid	  underhåll.

- Befintliga	  dörrar	  och	  fönster	  är	  mycket	  fint	  formgivna	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  det
kulturhistoriska	  värdet.	  Fönstren	  finns	  i	  olika	  format	  och	  med	  olika	  spröjsindelning,	  de
bör	  i	  första	  hand	  renoveras	  varsamt,	  i	  andra	  hand	  tillverkas	  kopior	  av	  trä	  med	  samma
dimensioner.	  Eventuellt	  nya	  fönster	  och	  fönsterdörrar	  utförs	  så	  lika	  befintliga	  som
möjligt.

- Listavtäckningar	  av	  plåt	  på	  tak	  och	  takkupor	  är	  av	  fabrikslackerad	  plåt,	  svart,	  där	  färgen
delvis	  släpper.	  Plåtarna	  upplevs	  på	  vissa	  ställen	  som	  klumpiga	  och	  dåligt	  anpassade.	  Vid
framtida	  underhåll	  bör	  ett	  nättare	  utförande	  eftersträvas	  och	  rätt	  kulör	  på	  plåt	  utredas
och	  återställas.

Huvudbyggnaden	  Interiör	  
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I	  samlingssalen	  
- Bevaras	  lokalens	  volym,	  takkonstruktion	  och	  panelklädda	  ytor	  i	  taket.

- Dörrpartierna	  med	  blyspröjsat	  överljus	  till	  biblioteket	  och	  pardörrarna	  till	  stolsförrådet

- Vid	  behandling	  av	  ytskikt	  på	  trä,	  i	  taket	  och	  på	  dörrpartier	  och	  luckor,	  behålls/återställs
ursprunglig	  ytbehandling.

Biblioteket:	  
- Rummets	  volym	  och	  takkonstruktion	  med	  panelklädda	  ytor	  samt	  bröstningspanel	  på

delar	  av	  väggarna.

- Puts	  på	  väggar	  och	  i	  fönstersmygar,	  fönsterbänkar	  av	  trä.

- Pardörrar	  till	  arbetsrum	  och	  korridor.

- Träluckorna	  till	  före	  detta	  ritsalen	  på	  andra	  våningen.

- Vid	  behandling	  av	  ytskikt	  på	  trä,	  i	  taket	  och	  på	  dörrpartier	  och	  luckor,	  behålls/återställs
ursprunglig	  ytbehandling.

De	  äldre	  elevhemmen	  Exteriör	  
- Byggnadens	  volym	  och	  karaktär	  bevaras.

- Vid	  framtida	  underhåll	  bör	  ursprunglig	  färgsättning	  (på	  fasad,	  fönster,	  dörrar,
plåtdetaljer)	  behållas.	  Traditionella	  material	  och	  metoder,	  anpassade	  efter	  byggnadens
ålder	  och	  utförande,	  bör	  användas	  i	  möjligaste	  mån	  vid	  underhåll.

- Befintliga	  dörrar	  och	  fönster	  är	  mycket	  fint	  formgivna	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  det
kulturhistoriska	  värdet.	  Fönstren	  finns	  i	  olika	  format	  och	  med	  olika	  spröjsindelning,	  de
bör	  i	  första	  hand	  renoveras	  varsamt,	  i	  andra	  hand	  tillverkas	  kopior	  av	  trä	  med	  samma
dimensioner.	  Eventuellt	  nya	  fönster	  och	  fönsterdörrar	  utförs	  så	  lika	  befintliga	  som
möjligt.
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Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-01-28 BMN 20/0001 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage på fastigheten Öråker 
2:39 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av

bostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

2. Kontrollansvarig är Jasmine Eklund

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglov:  11 352 kr 

Startbesked 15 609 kr 

Kommunicering    2838 kr 

Kungörelse:       277 kr 

Summa: 30 076 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan den 10 oktober 2019 om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Huvudbyggnaden har en 

byggnadsarea på 172,9  kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på 78,7 

kvadratmeter. Båda byggnaderna är i ett plan.  

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

kap 31 §, PBL. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 



Datum Vår beteckning 2 (3) 
2020-01-28 BMN 20/0001 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-01-03

 Situationsplan som inkom 2020-01-03

 Fasadritningar garage som inkom 2020-01-09

 Plan- och sektionsritning garage som inkom 2020-01-03

 Planritningar och sektionsritning huvudbyggnad som inkom 2020-01-

09

 Fasadritningar huvudbyggnad som inkom 2020-01-03

 Tjänsteskrivelse upprättad  2020-01-09

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan den 10 oktober 2019 om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Huvudbyggnaden har en 

byggnadsarea på 172,9  kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på 78,7 

kvadratmeter. Båda byggnaderna är i ett plan.  

Bakgrund 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Området är inom riksintresse för 

kulturmiljö.  

För gällande fastighet finns ett tidigare förhandsbesked som har gått ut. 

Förslaget uppfyller inte villkoren i förhandsbeskedet då sökande söker lov för 

ett enplanshus och inte tvåplanhus. Den sökta förslaget har något större 

byggnadsarea för huvudbyggnad men mindre bruttoarea än vad som var 

villkorat i förhandsbesked. Gargaget med carporten inräknat är också något 

större än förslaget i förhandsbeskedet. 

I slutet av 2019 har det beviljats bygglov på grannfastigheten för enbostadshus 

med liknande utformning och liknade kulör. Det innebär att förslaget är 

välanpassad i området. Färgen blir faluröd för fasadbeklädnanden.  I detta 

område har vi från förvaltningen sida försökt bevara den klassiska stilen något 

mer jämfört med området i norra Skälby. 

I ärendet har kontrollerats att det finns en in- och utfart. Tillgänligheten har 

kontrollerats tillsammans med kommunens bostadsanpassningsansvarig. 

Vatten- och avloppsfrågan löses gemensamt för det tre tomterna. Avstånd till 

tomtgräns är väl anpassat till området. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut på remiss till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §.PBL. 

Det har inte kommit in några yttranden under grannhörandetiden. 
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Skäl till beslut 

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

kap 31 §, PBL. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (PBL). 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-01-03

2. Situationsplan som inkom 2020-01-03

3. Fasadritningar garage som inkom 2020-01-09

4. Plan- och sektionsritningar garage som inkom 2020-01-03

5. Planritningar och sektionsritningar huvudbyggnad som inkom 2020-01-

09

6. Fasadritningar huvudbyggnad som inkom 2020-01-03

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto

 Meddelande om kungörelse till: Öråker 2:40, Öråker 2:41, Skälby 5:1,

Öråker 2:1
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Llppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

196 81 Kungsängen 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

08-581 690 00 

Fastighet 

I 
Fastighetsbeteckning• 
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Ansökan om bygglov 

• = Obligatorisk uppgift 

Poslnummer· 

\�h 

□ Villkorsbesked 

[j Bygglovdärförhandsbesked lämnats, datum ..................... . 

0Mar1dov 

D Periodiskt tidsbeiJriinsat by99l011, datum fr.o.m.. - lo.m. ...............................•......... 

O Rivningslo11 

O Tidsbagr.ilnaat bygglov högst tio år, datum to.rn ................... . O Ändring av bygglov, diarienummer ..................... . 

Tidplan 

I 
Datum för planer
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Åt ärd-/er3 � 
�Nybyggnad Dilllbyggnad □Ombyggnad □Rivning OI.Jtvändigämlring OÄndringavmarknivån 

[J Inredande av yttenlgare bostad/lokal 

OÅndrad anllåndning Från: ........................................................................ Till· .................................................................... . 

O Annat, se anvisningar (förtydligas under 'Beskrivning av projektet") 

Byggnad/anläggning* 

KJ Enbostadshus O Studentbostadshus 

[J Rai;I., par-. Mdjehus 

O Tväbostadshus 

D HIIS för äldre eller pernoner med funklionanedsätlning 

OMur 

□ Aerbosladshus, antal lgh .................................. . □ Plank 

O Fritidshus med en eller två bostäder □ Brygga 

� Komplementbyggnad (uthui>. garage, förråd och dylikt) 

O lndu� ener lagerbyggnad 

O Annan byggnad eller anläggning, ange typ ............................................................... . 

Areauppgifter m.m. 

Utvändiga material och färger (vkl ny- och t1nbyggnad. ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 
□Tegel □ Betong 

Takbeläggnlng 
D Lertegel � Betong 
Fönster 

� Isolerglas D Treglas 

Vatten och avlopp 

Anslutning 
till 

Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

□ Plåt 

O En-ltvåglas 

KonvnunaH 

□ 
□ 
□ 

1)9.Trä 

O Papp □skiffer 
Fönsterbågar 
□Trä □Plast □ Lättmelllll 

Gemensamhets-
anli,iggning 

i 
□ 

Annat: 

Enskild 
anläggning 

□ 
□ 
l8!' 



Uppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Uppvannnlng 

!XI SituatlonspJan 

!E Sektions ritningar 

D Teknisk beskrivning 

OBe&krivnlng av projektet 

&J Planritningar 

� Fasadritningar 

0 Sakkunnigutlåtande 

Grund 

0Kontrollplanlr1vningsplan 

□Ritning på plank/mur 

□Anmälan om kontroUansvarig 

O Bevis om färdigslällandeskydd 

□ Foton 

BeskrJvnlng av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Sökande 

I Förnamn 

l Efternamn 

I Telefon {även riktnummer) 

I E-posladress 

Sid 2 (6) 



Llppla11ds·Bro 
KOMMUNEN SOM GER J>LATS 

Bygglovsavdelnlngen, Samhällsbyggnadskontoret 

Eventuell medsökande 

Fastighetsägare (om annan än Söanden) I Förelllgsnemn eller personna(lln' 

I Organisations- ellar personnummer" 

I Uldelningsadress• 

I Postnummer• 

I Fakturcring�re,;s (om ann11n lin ovan)" 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) I Förnamn· 

I Efternamn· 

Byggherre (om annan än sökanden) I Företagsnamn eller personnamn• 

I Organlsa!ions- eller personnummer• 

I Utdelningsadress• 

I Postnummer' 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

I Förnamn• 

I Efternamn• 

I Telefon (även riklnrummer)' 

l 
E-posladre&s 

I Företagets projektnummer 

I Telefon (även riktnummer)' 

I E-postadress 

roslort' 

I TeJefon (även riktnrummer)' 

I E-postadress 

I Företagets projektnummer 

I Telefon (även riktnummer)' 

I E-postadress 

Sid 3 (6) 



Uppla11ds-Bro 
KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelnlngen, Samhällsbyggnadskontoret 

Kontrollansvarig 

Utd$lnmgli 

lo 
Om det fmns fleni kontrollan� rj för projektet: Redovisa kOlllakllnformation enligt ovan för samlllga på Geparat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plai1- odl bygglagen_ 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) I Företagsnamn eller penionnamn· 

I Oiganisalioos- eller personnummer" 

I Utdelningsadre&G* 

I Postnummer" 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett fDretag) 

IEfternamn• 

l Fakturarefelvns 

Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation via e.9ostr 

lXl.Ja ONej 

Information 

I Telefon (iillen rlktnrummer)' 

jFöretagets projektnummer 

I 
Telefun (även riktnummer)• 

IE-postadress 

Godkänner du/ni kommunlkation via sms?' 

QJa ONeJ 

Sid 4 (6) 

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är olullständlg, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp
lysning om .att ansökan kan komma att awisai$ eller att äfend-,f: kan komma att avgöra,; i befinaigt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte fOljs, får byggnadsnämnden al/Viga ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betslas enligt av kommunen faslStälld 1aXa. 

Underskrifter 

Datum och sökandens w,ders�l1 • 

Namnförtydllganda' 

an ens un ers nll' 



EnkelNybyggnadskarta 
Fastighet: Adress: Datum: 2017-12-14 

Årendenummer: 17.398 
ÖRÅKER 2:39 

Detaljplan nr: 

V 

ÖRÅKER 
2:1 

+N-6594880
m 

---. 

___ , --

Koordinatsystem: SWEREF99 1a oo

Höjd: RH2000

+ 

,---

+ 

+ 

Areal i m2 enligt fastighetsregistret: 

+ 

Skala: 
1:500 

I 

I 

I 

I 

Kart- och mätavdelningen: 

iA3 

Va - Granskad av: 

Anders Lundh 

Redovisning av rlttigheter kan vara ofullständig. 
FOre schaktnlng bOr kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel
Mmt fiArrvAmtAOOAl'Rfflr AnoAAndA undArinrdlAkA IAdnlnnAr. 
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Fasad mot Oster 
-----

Alla rättigheter till denna 
ritning tillkommer exklusivt 
Nyckelhus AB och skyddas 
av upphovsrätlslagen. 
Ritningen får ej kopieras, 
ändras, spridas eller på annat 
sätt användas utan skriftligt 
godkännande av 
Nyckelhus AB 

-----------------------

Nyckeltius BET ANT ÄNDRINGEN AVSER 

Garage Carport 

Paulina & Bosse Borg 

Öråker 2:39 

Uppland-Bro Kommun 

BYGGLOVSHANDLING 

Fasader 

UPPDRAG NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV 

2019059-1 spv Jan-Olov Blomster

HANDLÄGGARE 

DATUM 

DATUM 

2020-01-09 

ANSVARIG 

Jan-Olov Blomster 
SKALA 

1 :100 

NUMMER 

A 503 

SIGN 

BET 
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Ev stödmur om Fasad mot Norr 

så erfodras 

------

-------------------------------------------------------------------------------

Fasad mot Väster 

Nyckeltius BET ANT ÄNDRINGEN AVSER 

Alla rättigheter till denna 
ritning tillkommer exklusivt 
Nyckelhus AB och skyddas 
av upphovsrätlslagen. 
Ritningen får ej kopieras, 
ändras, spridas eller på annat 
sätt användas utan skriftligt 
godkännande av 
Nyckelhus AB 

Garage Carport 

Paulina & Bosse Borg 

Öråker 2:39 

Uppland-Bro Kommun 

BYGGLOVSHANDLING 

Fasader 

UPPDRAG NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV 

2019059-1 spv Jan-Olov Blomster

HANDLÄGGARE 

DATUM 

DATUM 

2020-01-09 

ANSVARIG 

Jan-Olov Blomster 
SKALA 
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NUMMER 
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Sektion 

Alla rättigheter till denna 
ritning tillkommer exklusivt 
Nyckelhus AB och skyddas 
av upphovsrättslagen. 
Ritningen får ej kopieras, 
ändras, spridas eller på annat 
sätt användas utan skriftligt 
godkännande av 
Nyckelhus AB 
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Nyckel bus BET ANT ÅNDRINGEN AVSER 

Garage Carport 

Paulina & Bosse Borg 

Öråker 2:39 

Uppland-Bro Kommun 

BYGGLOVSHANDLING 

Plan vån. 1 / Sektion 
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2019059-1 spv Jan-Olov Blomster 
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BYGGLOVSHANDLING 

Plan vån. l / perspektiv 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-01-22 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält 
på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av lagertält till 2028-06-01 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (PBL).  

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Carina Lindqvist med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov inkl. startbesked: 42 780 kr 

Kungörelse:  273 kr 

Summa:   43 053 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sand och Grus AB Jehander inkom den 9 september 2019 med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av lagertält. Ärendet har efteråt gjorts om till 

tidsbegränsat bygglov till 2028-06-01, tills täkttillståndet gäller.  

Åtgärden bedöms inte föranleda detaljplanekrav utan markens lämplighet för 

den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om bygglov. 

Åtgärden strider inte mot översiktsplanen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-01-22 BMN 20/0001 

 
 

 

Byggnad är väl utformad och bidrar till en god färg, form och materialverkan 

med hänsyn tagen till platsens förutsättningar. 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förutsättningarna för att bevilja 

tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd 

som uppfyller någon eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ 

får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och om åtgärden avses 

pågå under en begränsad tid.  

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

tidsbegränsat bygglov i 9 kap 33 § PBL och föreslår att Bygg- och 

Miljönämnden beviljar bygglov till 2028-06-01. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan, inkom 2020-01-17. 

 Anmälan av certifierad kontrollansvarig, inkom 2019-10-16. 

 Verksamhetsbeskrivning och omgivningspåverkan, inkom 2019-10-16. 

 Situationsplan, inkom 2019-09-09. 

 Situationsplan med koordinatlista, inkom 2019-10-16. 

 Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-09-09. 

 Tjänsteskrivelse upprättad 2020-01-17 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sand och Grus AB Jehander inkom den 9 september 2019 med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av lagertält. Ärendet har efteråt gjorts om till 

tidsbegränsat bygglov till 2028-06-01, tills täkttillståndet gäller.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Yttranden och remisser  

Inga sakägare berörs varför ej aktuellt med underrättelse enligt 9 kap. 25 § 

PBL. 

Bedömning 

Åtgärden bedöms inte föranleda detaljplanekrav utan markens lämplighet för 

den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om bygglov. 

Åtgärden strider inte mot översiktsplanen. 

Byggnad är väl utformad och bidrar till en god färg, form och materialverkan 

med hänsyn tagen till platsens förutsättningar. 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förutsättningarna för att bevilja 

tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd 

som uppfyller någon eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ 
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2020-01-22 BMN 20/0001 

 
 

 

får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och om åtgärden avses 

pågå under en begränsad tid.  

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

tidsbegränsat bygglov i 9 kap 33 § PBL och föreslår att Bygg- och 

Miljönämnden beviljar bygglov till 2028-06-01. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Information 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Bygg- och miljönämnden har lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan reviderad, inkom 2020-01-17. 

2. Anmälan av certifierad kontrollansvarig, inkom 2019-10-16. 

3. Verksamhetsbeskrivning och omgivningspåverkan, inkom 2019-10-16. 

4. Situationsplan, inkom 2019-09-09. 

5. Situationsplan med koordinatlista, inkom 2019-10-16. 

6. Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-09-09. 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Ägare till fastighet Håbo Häradsallmänning S:1 - delges med 

delgivningskvitto 















 

Verksamhetsbeskrivning och analys av omgivningspåverkan 
 
Verksamheten omfattar brytning, förädling och försäljning av berg, samt införsel av externa massor såsom 
entreprenadberg, betong, asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling. 
En av produkterna som produceras är Halkstopp, krossat berg för halkbekämpning, och det är viktigt att 
denna produkt förvaras torrt för att undvika tjälbildning och därmed spridningsproblem under vintern. Vid 
snabbt växlande väderlek eller kraftigt snöfall är behovet av denna produkt väldigt stort varför det 
förvaringsutrymme som finns i dagsläget inte är tillräckligt. 
 
Verksamheten påverkar landskapsbilden genom uttag av råmateriel och under verksamhetstiden upplag av 
slutprodukter, uppställning av produktionsutrustning och byggnader tillhörande verksamheten. I dagsläget 
finns inom verksamhetsområdet förutom krossar och siktar för produktion en kontorsbyggnad, en verkstad, 
en lada för förvaring av vinterprodukter samt ett par containrar för förvaring.  
Verksamheten bedrivs i ett större skogsparti utan direkt insyn från bebyggelse eller vägar och uppförandet av 
ansökt byggnad bedöms inte ha en negativ påverkan på landskapsbilden då den placeras inom befintlig 
verksamhets gränser. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kent Olsson 

Avdelningschef 

Bygglovsavdelningen 

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2020-02-07 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Föreläggande från Livsmedelsverket 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta del av föreläggande från 

Livsmedelsverket. Föreläggandet skall säkerställa att avhjälpa brister i den 

offentliga kontrollen av livsmedel. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen genomförde den 25 mars 2019 en revision av Upplands-Bro 

kommuns livsmedelskontroll. Länsstyrelsen genomförde även en revision den 

30 september 2015 då avvikelser konstaterades.  Eftersom en del avvikelser 

som konstaterades 2015 ej var åtgärdade 2019 så lämnade Länsstyrelsen i juni 

2019 över ärendet till Livsmedelsverket som beslutade om ett föreläggande att 

åtgärda avvikelser senast 31 mars 2020. 

Föreläggandet skall säkerställa: 

 att kontrollen utförs på ett riskbaserat sätt och i en omfattning som är i 

enlighet med kommunens plan för kontrollen av livsmedelsföretagare. 

 att avgifterna som tas in för livsmedelskontroll är tillräckligt stora och 

används enbart för att täcka myndighetens kostnader för att utföra 

livsmedelskontroll. 

 att det i kontrollrapporterer eller annan kommunikation med företagare 

tydligt framgår vad som är myndighetsbeslut och hur dessa i så fall kan 

överklagas 

 att det finns dokumenterat hur kommunen beaktar de nationella målen  

för livsmedelskontroll 

 att myndigheten upprättar dokumenterade förfarande för utförande av 

kontrollen samt för hur opartiskhet ska upprätthållas vid utförande av 

livsmedelskontroll 

 att kommunens delegationsordning uppdateras 

Beslutsunderlag 

 Föreläggande från Livsmedelsverket, 13 december 2019 

 Tjänsteskrivelse, 31 januari 2020 
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Ärendet 

Enligt 18 § livsmedelslagen (2006:804) får Livsmedelsverket, om en kommun 

intefullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, förelägga 

kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter 

om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska 

kunna avhjälpas. 

Länsstyrelsen genomförde den 25 mars 2019 en revision av Upplands-Bro 

kommuns livsmedelskontroll. Länsstyrelsen genomförde även en revision den 

30 september 2015 då avvikelser konstaterades.  Eftersom en del avvikelser 

som konstaterades 2015 ej var åtgärdade 2019 så lämnade Länsstyrelsen i juni 

2019 över ärendet till Livsmedelsverket som beslutade om ett föreläggande att 

åtgärda avvikelser senast 31 mars 2020. 

Föreläggandet skall säkerställa: 

 att kontrollen utförs på ett riskbaserat sätt och i en omfattning som är i 

enlighet med kommunens plan för kontrollen av livsmedelsföretagare. 

 att avgifterna som tas in för livsmedelskontroll är tillräckligt stora och 

används enbart för att täcka myndighetens kostnader för att utföra 

livsmedelskontroll. 

 att det i kontrollrapporterer eller annan kommunikation med företagare 

tydligt framgår vad som är myndighetsbeslut och hur dessa i så fall kan 

överklagas 

 att det finns dokumenterat hur kommunen beaktar de nationella målen  

för livsmedelskontroll 

 att myndigheten upprättar dokumenterade förfarande för utförande av 

kontrollen samt för hur opartiskhet ska upprätthållas vid utförande av 

livsmedelskontroll 

 att kommunens delegationsordning uppdateras 

Livsmedelskontrollen har haft en dragning den 12 december 2019 för Bygg- 

och miljönämnden om åtgärdsplan och tidsramar. En del punkter är redan 

åtgärdade och en del kommer åtgärdas under 2020. En ny delegationsordning 

har varit uppe i Bygg- och miljönämnden, men har återremitterats och skall 

upp som en ny punkt på nämndmötet den 20 februari 2020. 

Livsmedelskontrollen kommer under 2020 lägga fokus på behovsutredningar 

med ny taxa, handböcker och rutiner samt påbörja arbetet med en ny 

tillsynsplan som skall vara för 2021-2023. Där ingår att beakta de nationella 

målen för livsmedelskontroll. 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar ej barnens livsmiljö.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Livsmedelschef Kari Kaukola 

 Livsmedelsinspektör 

Bilagor 

1. Föreläggande från Livsmedelsverket 













 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Markus Dalaholm Lervik 

   

Bygglovsavdelningen 

   

markus.lervik@upplands-bro.se 

2020-01-23 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Tillsyn om olovlig förskole- och skolverksamhet 

Förslag till beslut 

1. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER påförs 

en sanktionsavgift på 579 506 kr för att trots förbudet i 10 kap. 3 § 

plan- och bygglagen, PBL ha påbörjat en sådan ändrad användning av 

en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL. 

2. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 

föreläggs om att vidta rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL och avsluta den 

olovliga användningen av byggnaden gällande förskole- och 

skolverksamhet omgående. Om rättelse inte sker ska en ny 

byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. 2 § plan- och 

byggförordningen. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp 

som togs ut senast. 

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 

Sammanfattning 

Förskole- och skolverksamhet har flyttat in tillfälligt i en del av den västra 

byggnaden på fastigheten. På grund av den akuta situationen som uppstått har 

man fått besked från bygglovsavdelningen att verksamheterna får vara 

tillfälligt i lokalerna i 2 veckor förutsatt att brandkåren ger sitt godkännande.  

Bygglovsavdelningen gjorde tillsammans med miljöavdelningen ett 

tillsynsbesök på fastigheten den 16 oktober 2019. Vid besöket kunde man 

konstatera att verksamheterna hade startat upp med personal och barn på plats. 

Eftersom det inte finns stöd för verksamheten i detaljplanen och för att 

lokalerna inte anses lämpliga, meddelades fastighetsägarna att verksamheten 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
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behövde flyttas från fastigheten omgående. Intygande eller åtgärdsplan skulle 

vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 4 november 2019. 

Intygande eller åtgärdsplan har inte inkommit varför ärendet tas upp för beslut 

vid bygg- och miljönämndens sammanträde. 

Den 4 december 2019 inkom yttrande från fastighetsägaren, där man i 

huvudsak framför att man avser att flytta till en annan fastighet och att man har 

varit i kontakt med kommunen och informerat i samband med flytten. 

Den 22 januari 2020 inkom information per mejl om att verksamheten avsåg att 

flytta till annan fastighet den 1 februari 2020, men att utbildningsnämnden 

önskat en underhållsplan först, vilket skulle tas fram samma dag. 

Beslutsunderlag 

 Beräkning av sanktionsavgift, daterad 2019-11-07 

 Planritning plan 0 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

 Planritning plan 1 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

 Tillsynsrapport, daterad 2019-10-24 

 Foton från tillsynsbesök, tagna 2019-10-11 

 Yttrande från fastighetsägaren, inkommet 2019-12-04 

 Information om flytt av verksamhet, inkommet 20120-01-22 

 Yttrande inför beslut, inkommet 2020-01-27 

 Brev/skrivlse, inkommet 2020-02-16 

 Skrivelse angående flytt, inkommen 2020-02-11 

Ärendet 

Anmäld åtgärd 

Påbörjad förskole- och skolverksamhet i kontors- och samlingslokaler utan lov. 

Förutsättningar 

Detaljplanen anger användningen J, industriendamål. Arbete med ny detaljplan 

pågår, men ligger i träda. Förslag till nya bestämmelser är kontor, kyrka och 

kyrklig verksamhet, dock inte förskola eller skola. 

Tillgänglighet 

Lokalerna bedöms vara tillgängliga även om inte samtliga utrymmen synades 

vid tillsynsbesöket. Inget utlåtande har inkommit gällande tillgänglighet.  

Brandskydd 

Brandskyddet bedöms vara undermåligt. Ingen brandskyddsbeskrivning har 

inkommit i ärendet. Brandkåren Attunda har gjort ett tillsynsbesök och lämnat 

synpunkter på gångavstånd till alternativ utrymningsväg på övervåningen som 

enligt brandkåren är mycket längre än vad som är tillåtet. 
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Buller 

Detaljplanen anger att det ska vara icke störande industri i området. Visst 

buller uppstår av transporter till och från industrifastigheterna runtomkring, 

men enligt fastighetsägaren är det inte den mest trafikerade vägen i området. 

Vid tillsynsbesöket noterades inga tunga transporter. 

Parkering 

Det finns relativt gott om befintliga parkeringsplatser på fastigheten, fördelade 

på två ytor om ca 20-30 p-platser vardera.  

Fri- och grönytor 

Det finns två gårdsplaner på fastigheten, varav den ena är en lekplats med 

diverse lekredskap med staket omkring, och den andra en asfaltsplan med 

utrustning för bollsport som inte är inhägnad. 

Yttranden och remisser 

Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig inför beslut fram till 2019-12-06. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Inga kulturvärden har nämnts i detaljplanen eller i förslag till ny detaljplan. 

Utformning och skäl till beslut 

1. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER påförs 

en sanktionsavgift på 579 506 kr för att trots förbudet i 10 kap. 3 § 

plan- och bygglagen, PBL ha påbörjat en sådan ändrad användning av 

en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL. 

2. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 

föreläggs om att vidta rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL och avsluta den 

olovliga användningen av byggnaden gällande förskole- och 

skolverksamhet omgående. Om rättelse inte sker ska en ny 

byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. 2 § plan- och 

byggförordningen, PBF. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast. 

Barnperspektiv 

Då ärendet gäller förskole- och skolverksamhet i olämpliga lokaler och i 

område för industriverksamhet innebär beslutet att bygg- och miljönämnden 

värnar om barns hälsa och livsmiljö. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg 

 Bygglovschef 

Bilagor 

1. Beräkning av sanktionsavgift, daterad 2019-11-07 

2. Planritning plan 0 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

3. Planritning plan 1 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

4. Tillsynsrapport, daterad 2019-10-24 

5. Foton från tillsynsbesök, tagna 2019-10-11 

6. Information om flytt av verksamhet, daterad 2020-01-22 

7. Yttrande, daterad 2019-12-04 

8. Yttrande inför beslut, daterad 2020-01-27 

9. Förtydligande angående flytt, daterad 2020-02-11 

10. Förtydligande angående flytt, daterad 2020-02-16 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 



 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (28)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2020-01-30 

 

 

§ 8 Tillsyn om olovlig förskole- och 
skolverksamhet 

 Dnr Tillsyn.2019.31 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden bordlägger ärendet. 

Jäv 

Jan-Erik Björk (KD) anmäler jäv, lämnar lokalen, och deltar ej under ärendets 

behandling. 

Sammanfattning 

Förskole- och skolverksamhet har flyttat in tillfälligt i en del av den västra 

byggnaden på fastigheten. På grund av den akuta situationen som uppstått har 

man fått besked från bygglovsavdelningen att verksamheterna får vara 

tillfälligt i lokalerna i 2 veckor förutsatt att brandkåren ger sitt godkännande.  

Bygglovsavdelningen gjorde tillsammans med miljöavdelningen ett 

tillsynsbesök på fastigheten den 16 oktober 2019. Vid besöket kunde man 

konstatera att verksamheterna hade startat upp med personal och barn på plats. 

Eftersom det inte finns stöd för verksamheten i detaljplanen och för att 

lokalerna inte anses lämpliga, meddelades fastighetsägarna att verksamheten 

behövde flyttas från fastigheten omgående. Intygande eller åtgärdsplan skulle 

vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 4 november 2019. 

Intygande eller åtgärdsplan har inte inkommit varför ärendet tas upp för beslut 

vid Bygg- och miljönämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Beräkning av sanktionsavgift, daterad 2019-11-07 

 Planritning plan 0 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

 Planritning plan 1 med antagna mått, daterade 2019-11-07 

 Tillsynsrapport, daterad 2019-10-24 

 Foton från tillsynsbesök, tagna 2019-10-11 

Förslag till beslut 

1. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER påförs 

en sanktionsavgift på 579 506 kr för att trots förbudet i 10 kap. 3 § 

plan- och bygglagen, PBL ha påbörjat en sådan ändrad användning av 

en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL. 

2. Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 

föreläggs om att vidta rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL och avsluta den 



 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (28)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2020-01-30 

 

 

olovliga användningen av byggnaden gällande förskole- och 

skolverksamhet omgående. Om rättelse inte sker ska en ny 

byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. 2 § plan- och 

byggförordningen. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp 

som togs ut senast. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår att ärendet bordläggs. 

Yrkande 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till bordläggning. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till bordläggning. 

Jarl Teljstedt (KD) yrkar bifall till bordläggning. 

Beslutet skickas till: 

 Fastighetsägaren FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 

 



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Viby 19:9

Bilaga nummer  1

Byggnadsnämndens diarienummer  Tillsyn.2019.31

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Ändrad användning (väsentligt annat ändamål)

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang.

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  992

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 8 § 3 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som innebär ändrad
användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser.

Beräkning

Sanktionsarea  977

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,0125*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*46500)+(0,0125*46500*977)

Beräknad sanktionsavgift
 

579 506 kr
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PROTOKOLL

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Markus Dalaholm Lervik

Datum Vårt diarienummer

2019-10-24 TILLSYN.2019.31

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

FÖRSAMLINGEN ARKEN
BIBELCENTER

ENERGIVÄGEN 9,BOX 134
19623 KUNGSÄNGEN

Tillsynsrapport

Diarienummer: TILLSYN.2019.31
Ärendet avser: Tillsyn om skola och förskoleverksamhet
Adress: Energivägen 9
Fastighet: VIBY 19:9

Besöksdatum: 2019-10-16
Närvarande: Markus Dalaholm Lervik Byggnadsinspektör

Anni Nilfjord Miljöinspektör
Estelle Friberg Håkansson Miljöinspektör
Jan-Erik Björk Fastighetsägarens ombud

Hej!

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen att förskola och skola bedrivs i delar av den
västra byggnaden. Ingen pågående byggnation noterades, utan det var befintliga lokaler som
användes.

Utrymningsvägar finns och är uppmärkta, men delar av verksamheten bedrivs i utrymningsväg
i form av framförallt kapprum. Det medför att framkomligheten är begränsad och att det finns
relativt mycket brännbart material i utrymningsväg. Fastighetsägaren är medveten om
problemet.

Utrymmen som nyttjas av förskolan innehåller en stor mängd möbler och inventarier som inte
nyttjas av verksamheten utan som verkar förvaras i lokalerna i brist på förrådsutrymmen. Detta
påverkar lämpligheten och innebär risker för verksamheten.

Kommunen har meddelat verksamheten att de kan använda lokalen på fastigheten kortsiktigt
med hänsyn till den akuta situation som uppstått. Användningen, som måste ha godkänts av
brandkåren Attunda, skulle få pågå två veckor från den 30 september.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen följande av det fastighetsägarens ombud sa:

Verksamheterna har tvingats lämna sina tidigare lokaler med kort varsel och flytta in i
församlingens lokaler. Man arbetar fortfarande med att flytta in och anpassa lokalerna efter
verksamheternas behov.



Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
2 (2)

2019-10-24 TILLSYN.2019.31

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

Ventilationen och system för uppvärmning har byggts om och anpassats till församlingens
användning som bland annat innefattar samlingslokaler och föreläsningsrum för
vuxenutbildning.

Att bygga om ventilation och system för uppvärmning i byggnaden är anmälningspliktigt.
Ingen anmälan har gjorts till bygg- och miljönämnden.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket
- Foton är tagna på utemiljön, vissa utrymningsvägar och en föreläsningssal.

Förutsättningar
Fastigheten har bestämmelsen J i detaljplanen som står för industriändamål. Tidsbegränsat lov
för församlingsverksamheten har funnits och förlängts flera gånger i väntan på ny detaljplan,
senast fram till 2010-04-30. Därmed är både församlingsverksamheten och förskole- och
skolverksamheten olovlig.

Det pågår planläggning i området och den föreslagna användningen för fastigheten omfattar
bland annat kontor, kyrka och kyrklig verksamhet, dock inte förskola eller skola. Detaljplanen
har inte varit på utställning och är inte antagen.

Fastighetsägaren föreläggs härmed att inkomma med intygande om att förskle- och
skolverksamhet inte längre pågår på fastigheten, alternativt en åtgärdsplan. Intyg eller
åtgärdsplanen ska vara bygg- och miljönämnden till handa senast 2019-11-04.

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

Bygg- och miljönämnden

Upplands-Bro kommun

19681 Kungsängen

Det är viktigt att uppge ärendenummer och fastighetsbeteckning

För bygg- och miljönämnden

Markus Dalaholm Lervik

Byggnadsinspektör



Foton tagna vid tillsynsbesök 2019-10-11 









 

 

 

  



 
Från: Jan-Erik Björk <janerik.bjork.bro@gmail.com>  
Skickat: den 22 januari 2020 17:45 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: God dag Markus. Har du varit på Viby 19:9 idag? 
 
Vi flyttar till ekbacken enligt punkt  3 i svarsbrevet  
Skulle flyttat in 1 febr  
Utbildningsnämnden önskar en underhålls plan först.  
Den skrivs idag.  
 















































































Från: Jan-Erik Björk
Till: Bygg- och miljönämnden; Olof Forsberg; Börje Wredén
Ärende: BYGG ärende 2019.31 Byggsanktionsavgift PBL Kap 11 §53 punkt 2 och 3. Byggsanktionsavgift behöver ej

tas ut.
Datum: den 27 januari 2020 20:48:33

Förskolan/skolan hemställer härmed till särskilda och synnerliga skäl att
bygggsanktionsavgift inte skall tas ut. Det är omständigheter som skolan/förskolan ej har
kunnat påverka. Utflytten av kommunens förskola och avveckling av lokalerna har
slutförts under januari. Utbildningsnämnden har begärt ytterligare information om lokalens
beskaffenhet i samband med tillståndsbeslut. Detta utgör särskilda och synnliga skäl för att
skola/förskola inte har kunnat förutse eller påverka den uppkomna situationen. 
Flytten blir något försenad och det beklagar skolan/förskolan. Kontrakt beräknas vara klart
vecka 5 och packning inför flytt påbörjades vecka 4. 
Flytten bedöms kunna genomföras vecka 9 med så många barn som möjligt lediga.

 Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS
2019:949 - Riksdagen <link href="/Views/Ui/images/grunticons/icons.fallback.css"
rel="stylesheet" />

53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art. Lag (2013:307).

-- 
med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk



Från: Jan-Erik Björk
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Kungsskolan förskolan Växthuset avsluta verksamhet i Brunna
Datum: den 11 februari 2020 09:02:09

Kungsskolan och Förskolan Växthuset har påbörjat packning och flytt av verksamheten till
 Sylta (gamla ekbacken) 
Verksamheten för Kungskolan och förskolan växthuset avslutar verksamheten i Brunna
under sportlovet då de flesta barnen är lediga med sina föräldrar

Enligt uppdrag 
Med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk 
-- 
Med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk 
+46 70 6731301



Från: Jan-Erik Björk
Till: Bygg- och miljönämnden; Börje Wredén
Ärende: Fwd: Kungsskolan förskolan Växthuset avsluta verksamhet i Brunna
Datum: den 16 februari 2020 18:02:56

Se nedan 
Sportlovet börjar kvällen den 20/2 som förtydligande 

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------
Från: Jan-Erik Björk <janerik.bjork.bro@gmail.com>
Datum: tis 11 feb. 2020 kl. 09:01
Ämne: Kungsskolan förskolan Växthuset avsluta verksamhet i Brunna
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>

Kungsskolan och Förskolan Växthuset har påbörjat packning och flytt av verksamheten till
 Sylta (gamla ekbacken) 
Verksamheten för Kungskolan och förskolan växthuset avslutar verksamheten i Brunna
under sportlovet då de flesta barnen är lediga med sina föräldrar

Enligt uppdrag 
Med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk 
-- 
Med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk 
+46 70 6731301
-- 
Med vänlig hälsning 
Jan-Erik Björk 
+46 70 6731301
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Bygg- och miljönämndens budget 2020 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden budget 2020 i enlighet med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Den 27 november 2019 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2020 med 

budgetramar för samtliga nämnder (KF § 265). Bygg- och miljönämnden har 

tilldelats en budgetram på 5 600 tkr för 2020. Jämfört med 2019 innebär det en 

utökning av budgetramen motsvarande 51 tkr. Ramökningen exklusive 

kapitalkostnadstillskottet motsvarar 1 % och förväntas täcka volymökningar 

inom bygglov, miljö och livsmedel vilket ställer krav på fortsatta 

effektiviseringar och översyn av taxor inom verksamheterna. Under 2020 

förväntas ärendevolymerna motsvara 2019 för samtliga verksamheter. 

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex 

övergripande mål. Dessa är:  

 Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor 

som berör dem själva och samhället i stort.  

 Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos 

våra äldre invånare är god.  

 Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och 

utveckling för dagens och nästa generations invånare.  

 Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt 

och psykiskt och känner trygghet i vardagen.  

 Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 

varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.  

 I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och 

konkurrensneutralitet.  

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan 

formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas 

mål.  

Bygg- och miljönämnden har inte tilldelats någon egen investeringsram. Medel 

för fortsatt digitalisering av verksamheten förutsätts begäras från kommunens 

centrala pott för sådana åtgärder. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2020 

 Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2019 § 285 – Budget 2020 

Barnperspektiv 

Förslaget är framarbetat med hänsyn till barnens bästa och verksamhetsplanen 

fokuserar på en trygg och hållbar miljö för barn och vuxna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg 

 Bygglovschef 

Åsa Bergström Kent Olsson 

Miljöchef Livsmedelschef 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2020 Bygg- och miljönämnden 

Beslut sänds till 

 Ekonomistaben 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. 

Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och 

välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och 

miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för 

att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att 

bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation  

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

det sju avdelningar: plan-, exploaterings-, miljö-, livsmedels-, bygg- och tekniska 

avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är miljö-, livsmedels- och 

bygglovsavdelningarna som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 
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2 Verksamhetsåret 2020 
Prioriterade områden under 2020  

I sammanfattning kommer Bygg- och miljönämndens verksamheter under 2020 fortsätta 

att fokusera på att: 

 Säkra kompetens och bemanning i de stora byggprojekten 

 Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

 genomföra tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

 Upprätthålla kontrollverksamheten 

 Bibehålla och säkerställa nödvändig kompetensförsörjning 

 Uppföljning av nämndens taxor och krav på självfinansieringsgrad 

 Ökad grad av digitalisering av nämndens processer 

En hållbar tillväxtkommun med god service 

Under senare år har ärendemängderna kontinuerligt ökat inom nämndens 

ansvarsområde. Oavsett om Stockholmsregionens starka tillväxt fortsätter, eller om 

byggandet försvagas eller ändrar karaktär, kommer mängden pågående detaljplaner och 

bygglovsansökningar i våra två tätorter och på landsbygden att påverka hela Bygg- och 

miljönämndens verksamhet med fortsatt ökande ärendemängder. Fokus måste vara att 

bibehålla kompetens för att kunna ge god service och en rättssäker handläggning, samt 

tillföra den ytterligare kompetens som krävs. 

I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa 

markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på Bygg- 

och miljönämndens verksamheter, både vad gäller omfattning och kvalitet. 

Ett arbete för att åstadkomma förbättrad service med hög kvalitet till våra 

kommuninvånare, byggare och företagare ska fortsatt bedrivas under 2020 och under 

mandatperioden. 

Långsiktig hållbarhet är utgångspunkt för nämndens arbete. Upplands-Bro ska vara den 

bästa landsbygdskommunen att bo, vistas och arbeta i. För Bygg- och miljönämnden 

innebär det krav på flexibilitet och öppenhet för alternativa lösningar, t ex för VA, som 

passar landsbygdens villkor. Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp 

och vattenförsörjning ska med den förutsättningen uppnå godkänd standard så fort som 

möjligt. Vid bygglovsansökan ska sökande upplysas om vikten av energisnålt byggande 

samt användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation. Bygg- och 

miljönämnden ska arbeta för förenklade bestämmelser, till exempel genom att föreslå 

vad som kan vara bygglovsfria åtgärder i detaljplaner eller genom policys. Bygg- och 

miljönämnden ska också beakta olika lösningar för bullerproblematik vid handläggning 

av ärenden. 

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för ett flertal lagstiftningar som syftar till 

att värna miljön och människors hälsa. För att exempelvis klara den långsiktiga 

kvaliteten i kommunens sjöar och andra vatten behöver ansvaret för frågorna inom 

kommunen tydliggöras och breddas. 

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen 

förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka 

människors hälsa och miljö. Nämnden prioriterar områden för tillsyn genom den 

lagstadgade behovsutredningen med efterföljande beslutad tillsynsplan. 
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För att säkerställa kompetensförsörjning och hög kvalitet i arbetet ska Bygg- och 

miljönämnden under 2020 pröva vilka möjligheter till utökad samverkan med andra 

kommuner som framgent är möjliga och lämpliga. Alla möjligheter bör belysas, från 

gemensamma nämnder och förvaltningar till kommunöverskridande projekt, deltagande 

i länsmöten, samverkansträffar, konferenser mm. 

Medborgarperspektivet alltid främst 

För att Upplands-Bo ska vara en hållbar tillväxtkommun med god service behöver 

medborgarperspektivet alltid sättas främst. Följande punkter behöver därför särskilt 

uppmärksammas: 

 Fortsätt att utveckla digital handläggning inom samtliga verksamheter 

 Utöka dialog och rådgivning i kontakterna med allmänheten 

 Mindre avvikelser i gamla planer ska bedömas generöst och konstruktivt 

 Fortsätt verka för högre grad av helhetssyn på projekt och ärenden mellan 

nämndens olika ansvarsområden. Projekt som rör både plan- och bygglagen och 

miljöbalken ska hanteras så att det ur brukarens perspektiv sker samlat. 

 Samtliga som får myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att 

lämna synpunkter på hanteringen. Nämnden ska besluta om uppföljning, med 

inriktning att minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, 

som underlag för förbättringsmål 

 Nämndens dagordningar, handlingar och protokoll måste vara tillgängliga på 

kommunens hemsida så att medborgarna kan följa och bedöma verksamheten. 

Effektiva handläggningstider och digitalisering 

Det finns behov av att utveckla ärendehanteringssystemen i syfte att effektivisera 

handläggning och förbättra öppenheten kring processer och beslut. Det är även en viktig 

aspekt av att vara en god arbetsgivare, som kan säkerställa tillgänglig kompetens även 

på längre sikt. 

Lagstadgade krav på handläggningstid av ärenden är en utgångspunkt och miniminivå. 

För bygglovsärenden är kravet 10 veckor. För anmälningsärenden gäller 4 veckor (efter 

komplett ansökan). Ytterligare förändringar i lagstiftningen ställer än högre krav på att 

kommunen behöver ha tillräcklig bemanning och kompetens för att kunna möta kraven 

på handläggningstider och god service. 

Under 2020 fortsätter Bygg- och miljönämnden arbetet med digitalisering av processer 

och gränssnitt gentemot medborgarna och företagare i syfte att kvalitetssäkra 

handläggningen. Fortsatt digitalisering ger möjligheter att snabba upp och förenkla 

information och dialog om process och innehåll i alla kategorier av ärenden, så att 

exempelvis ambitionerna om "bygglov över disk" kan genomföras i praktiken. 

För Bygg- och miljönämndens verksamheter handlar det till exempel om att öka 

tillgängligheten till miljöinformation och bygglovshandlingar, och att förenkla för 

företag genom ökad möjlighet till självservice. Ökad digitalisering innebär också en 

utökad service till invånarna i kommunen. Samtliga avdelningar har driftsatt ett 

gemensamt ärendehanteringssystem. För att följa med i utvecklingen behövs 

investeringar i de digitala systemen och stöd i införandet samt fortsatta investeringar för 

att kunna utveckla och genomföra digitaliseringen under kommande år. 

  

Mål och indikatorer 
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I enlighet med av Kommunstyrelsen givna budgetdirektiv gäller de övergripande målen 

som sattes i budget för  2020. Utveckling av mätbara och relevanta indikatorer är en 

ständig process och de behöver fortsätta att utvecklas under 2020. 

  

Bygglov  

Under 2020 väntas ett införande av ytterligare nybyggnadskrav gällande laddstolpar för 

elbilar. Också förändringar gällande byggnads energiprestanda. 

Förändringar i Attefallsreglerna sker från och med 1 mars med bland annat en utökad 

byggnadsarea till 30 kvadratmeter för komplementsbostadshus. 

Nya BBR 20 (Boverkets byggregler) kommer med stor sannolikhet träda i kraft under 

2020. 

Nya allmänna råd gällande industri- och verksamhetsbuller kommer att träda i kraft 

under våren 2020. 

Konsekvenser av ny lagstiftning påverkar verksamheten i den mening att rutiner 

behöver omarbetas. Detta gäller särskilt de hårdare krav som ställs på handläggningstid 

för bygglov och anmälan. Alla delar av processen, även vad gäller nämnden, behöver 

effektiviseras för att utsatta tidsfrister om 4 veckor för anmälan och 10 veckor för 

bygglov efter komplett ansökan ska klaras. 

Miljö- och hälsoskydd  

Kommunens expansion med många detaljplaner och planering för byggande på 

landsbygden påverkar verksamheten, liksom deltagande i samhällsbyggnadsprocessen 

och ökade ärendemängder när detaljplaner genomförs. Kommunens tillväxttakt 

påverkar också verksamheten i form av nya tillsynsobjekt. 

Åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten som 

syftar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen gäller för närvarande 2016-2021. 

Åtgärdsbehovet är fortsatt stort på många områden och det kommer att krävas stora 

insatser och förstärkta resurser för att klara de utmaningar som ligger framför oss. 

Exempel på detta är åtgärder för att få bukt med övergödningssituationen och skydda 

dricksvatten. För att exempelvis klara den långsiktiga kvaliteten i kommunens sjöar och 

andra vatten behöver dock ansvaret för frågorna inom kommunen tydliggöras och 

breddas. Ansvarsfördelningen inom kommunen för åtgärdspunkterna i Bygg- och 

miljönämndens åtgärdsprogram berör även delar av Tekniska nämndens och 

Kommunstyrelsens verksamheter. Bygg- och miljönämnden ansvarar för till exempel 

enskilda avlopp, skydd för vattentäkter och förorenade områden. Återrapportering av 

kommunernas genomförda aktiviteter sker årligen. 

En utvärdering har skett av EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel och 

bekämpningsmedelsrester. Eventuella förändringar påverkar Bygg- och miljönämndens 

tillsyn hur brukare handskas med kemikalier uppströms innan det blir ett problem för 

vattentäkter och konsumenter. Därutöver pågår statliga utredningar som tyder på att 

ytterligare tillsynsområden kommer att läggas på de kommunala tillsynsmyndigheterna. 

De tillsynsområden som tillförs kommunerna har inte medföljande finansiering men den 

del av verksamheten som utgörs av tillsyn får avgiftsfinansieras. Taxan för tillsyn och 

prövning enligt miljölagstiftningen anpassas löpande, för att nå en 

självfinansieringsgrad motsvarande 50% för verksamheten i sin helhet. 
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De delar av verksamheten som inte är möjliga att avgiftsfinansiera via taxan är 

exempelvis obefogade klagomål, remissyttranden samt allmän rådgivning och service i 

många olika miljö- och hälsoskyddsfrågor. 

Livsmedel  

Inga större förändringar inom lagstiftningen berör för närvarande kontrollverksamheten. 

Frågan om att förstatliga livsmedelskontrollen har utretts men för närvarande är 

inriktningen att kontrollen ligger kvar på kommunerna. Diskussioner om framtida 

möjligheter för samarbete mellan kommunerna pågår. På avgiftssidan diskuteras 

alternativa lösningar än dagens modell. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

Övergripande mål: 

3.1 Stärka demokratin 

Beskrivning 
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och 

engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra 

inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. 

Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.  

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge 

kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd 

samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och 

effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov 

och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att 

motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. 

2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger 

att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i 

kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö 

beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i 

styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya 

lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa 

att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar 

samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och 

stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, 

”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala 

välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda 

barnets bästa behöver särskilt beaktas.” 

Nämndmål: 
3.1.1 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

Beskrivning 

Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket 

ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden. 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Kundnöjdhet bygglov 75   

Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd 65   

Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel 80   

Kundnöjdhet (NKI företag), servering 80   
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Övergripande mål: 

3.2 Hållbar hälsa och liv 

Beskrivning 
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 

psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 

Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta 

område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt 

utsatta områden innan 2025. 

Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och 

jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar 

kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares 

hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen 

fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i 

vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller 

socioekonomisk situation.  

Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare 

arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta 

utanförskapet i utsatta miljöer. 

Nämndmål: 
3.2.1 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa 

Beskrivning 

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen 

förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka 

människors hälsa och miljö. Kommunens antagna miljöprogram om att områden och 

enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd 

standard är en del. 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Antal tillsynsbesök per årsarbetare 20   

Övergripande mål: 

3.3 Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 
För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 

varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”   

I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i 

förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har 

Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa 

tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala 

sammanhang.  

Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel 

som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för 

rekreation.  

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken 
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samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda 

pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera 

sig är avgörande för kommunens utveckling. 

Nämndmål: 
3.3.1 Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är 

trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Beskrivning 

Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar 

ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda 

fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard, 

är en grund för nämndens arbete. 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Antal bygglovsansökningar 300   

Nämndmål: 
3.3.2 Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet 

och kvalitet 

Beskrivning 

Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och 

investeringsbudget. 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Handläggningstid för bygglov (medelvärde) 3 Veckor   

Handläggningstid strandskyddsärenden    

Verka för att korta ner handläggningstider för strandskyddsärenden 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2020 

Tkr 
Kostnad
er 2020 

Avskrivn
ingar 
2020 

Internrä
nta 2020 

Intäkter 
2020 

Budget 
netto 
2020 

Budget 
netto 
2019 

Förändri
ng 

 Miljö  8 335 230 14 4 408 4 171 4 130 41 

 Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel  1 832 0 0 1 212 620 614 6 

 Bygglovsverksamhet  9 021 0 0 8 212 809 805 4 

Summa 19 188 230 14 13 832 5 600 5 549 51 

4.2 Investeringsbudget 

Ombudgeterade projekt från 2019 *) 

Tkr År 2019  

   

Summa   

*) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2019, 
redovisning sker i årsredovisning för år 2019 

 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Digitalisering och avveckling av närarkiv 0 500 0   

Utveckling av e-tjänster 0 500 0   

      

Summa 0 1 000 0   

Kommentarer investeringsprojekt 

Pågående projekt som fortsätter 2020  

Ett gemensamt ärendehanteringssystem för verksamhetens avdelningar driftsattes under 

2018 med avsikt att utvecklas mot en ökad digital arbetsprocess och hantering. 

Investeringar behövs under hela perioden 2019-2022 för bland annat e-tjänster och 

andra anpassningar. Digitaliseringen innebär också en effektivisering av 

ärendeprocesserna. E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital 

information. 

Medel begärs för digitalisering begärs från kommunens centrala pott. 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 

Under 2020 föreslår Bygg- och miljönämnden i särskilt ärende en översyn av taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljölagstiftningen. Under 2020 kommer nämnden att 

särskilt pröva frågor om taxa och kostnadstäckning inom plan- och bygglagstiftningens 

område. 
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4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

Bygg- och miljönämndens nettokostnadsram 5 600 fördelas enligt följande 

Bygglov 809 tkr 

Miljö 4 171 tkr 

Livsmedel, alkohol och tobak 620 tkr 

Bygg- och miljönämndens självfinansieringsgrad är sammantaget 72% 

(intäkter/kostnader). Fördelningen av nettokostnadsramen mellan verksamheterna 

innebär följande krav på självkostnadsgrad. 

Bygglov 91% 

Miljö 53% 

Livsmedel, alkohol och tobak 66% 
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Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
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2020-01-16 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Kontroll- och åtgärdsplan 2020 

Förslag till beslut 

Här skriver du kontorets förslag till beslut. Använd formatmallen Nummerlista 

vid fler än en beslutspunkt. Den här texten återanvänds i protokollet och 

kallelsen 

Sammanfattning 

Här sammanfattar du ärendet, mer hjälp finner du i skrivreglerna. Max en halv 

sida.Den här texten återanvänds i protkollet. 

Beslutsunderlag 

 Lista de handlingar som ligger till grund för beslutet här, exempelvis 

tjänsteskrivelse, rapport, yttrande. Använd formatmallen 

Punktlista.Datera handlingarna enligt följande: den dag, månad, år (ex. 

den 1 januari 2015) texten återanvänds i protokollet. 

Ärendet 

Här utvecklar du ärendet, mer hjälp finner du i skrivreglerna. 

Barnperspektiv 

Här beskriver du de konsekvenser beslutet får för barn och hur barnens 

livsmiljö påverkas av beslutet. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta 

beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)  
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Namn  

Ange titel Namn 

 Ange titel 

 

 

 

Namn Namn 

Titel Titel 

 

Bilagor 

1. Lista de handlingar som ska följa med tjänsteskrivelsen här. Använd 

formatmallen Nummerlista. 

Beslut sänds till 

 Ange här vilka som ska ta del av beslutet, exempelvis sakägare, 

sökanden, myndighet, organisation, kontorschef. Använd formatmallen 

Punktlista.Den här texten återanvänds i protokollet. 
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Bygg- och miljönämnden 
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Begäran om medel för digitalisering 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att för 

nämndens verksamheter ansöka om centrala investeringsmedel för 

digitalisering motsvarande 1 200 tkr. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-27 om övergripande mål och budget 

för 2020. Medel för digitalisering är samlade i central pott för investeringar för 

ökad digitalisering. Begärda medel är borttagna från respektive nämnd. Varje 

nämnd/verksamhet ska istället begära medel för respektive investeringsprojekt där 

kommundirektören är beslutande. Begäran om medel kan göras två gånger per år. 

Inom bygg- och miljönämndens verksamheter är det angeläget att arbetet med 

digitalisering av bygglovsarkivet kan fortlöpa under 2020. Arbetet påbörjades under 

2019 och är för närvarande genomfört till hälften. Även digitalisering av handlingar 

inom miljö och livsmedel behöver påbörjas under 2020. 

Därutöver behöver en koppling tas fram mellan handläggningssystemet Castor och det 

digitala arkivet (AGS) för överföring av handlingar digitalt.  

Kommunen har under 2019 lanserat ett stort antal e-tjänster inom bygg- och 

miljönämndens verksamheter. Fortsatt behov föreligger att fortsätta ta fram e-tjänster i 

första hand inom miljö. 

För dessa aktiviteter bedöms behovet av investeringsmedel uppgå till 1 200 tkr under 

2020.   

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2020-02-03 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-27, § 265 - 

Övergripande mål och budget 2020 

Barnperspektiv 

Ärendet är framskrivet med beaktande av barnens bästa. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  
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Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd för 
Fredrik Lidéns Livs AB, ICA Nära Kungsängen, 
Torget 1, 196 30 Kungsängen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja tobaksförsäljningstillstånd för 

Fredrik Lidén Livs AB org.nr. 556636-0458. Beslutet omfattar att 

försäljningsstället ICA Nära Kungsängen, Torget 1, 196 30 Kungsängen får 

tills vidare bedriva detaljhandel av tobaksvaror och liknande produkter. 

Beslutet stöds av 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Sammanfattning 

Fredrik Lidén Livs AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med en ansökan om 

att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror och liknande produkter. 

Remissvar har inkommit från skatteverket på bolaget och på ledamot/VD. Inga 

anmärkningar konstaterades så VD anses vara ekonomisk lämplig. 

Remiss har skickats till polismydigheten och de svarade att personen har ingen 

förekomst i misstanke- eller belastningsregister. Polisen har inte heller någon erinran ur 

ordnings- och säkerhetssynpunkt för försäljningsstället. 

Livsmedelsavdelningen tillstyrker att Fredrik Lidén Livs AB erhåller sökt 

tillstånd för att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror och liknande 

produkter. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, 2019-09-02 

 Tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Ärendet 

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en ny lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter. Syftet med lagstiftningen är att begränsa de hälsorisker 

och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter 

samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 

Lagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av 

njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 
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innehåller tobak. Den nya lagen fångar därmed en vidare krets av produkter 

som kan rökas och reglerar såväl produktkrav och försäljningsregler som 

rökfria miljöer. 

Enligt den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs från 

och med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd för både detaljhandel och 

partihandel med tobaksvaror. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. 

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas 

av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas 

meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva handeln har 

sitt säte eller, om företaget saknar säte i landet, av den kommun där företaget 

har ett fast driftsställe. Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där 

det företag som vill bedriva handeln har sitt säte eller, om företaget saknar säte 

inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftsställe. Partihandlare 

får endast sälja tobaksvaror till den som har försäljningstillstånd. Säljaren ska 

förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd.  

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är 

lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 

enlighet med de krav som ställs upp i lagen om tobak och liknande produkter.  

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen 

inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för 

partihandel får inte bifallas utan att Polismyndigheten och Tullverkets 

yttranden har inhämtats. Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna 

lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa de 

omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det enskilda fallet. 

Fredrik Lidén Livs AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med en 

skriftlig ansökan om att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror och 

liknande produkter. 

Livsmedelsavdelningen har skickat remiss till polismyndigheten om 

lämplighet. Polismydigheten svarade att inblandade personer ej har någon 

förekomst i misstanke- eller belastningsregister. Polisen har inte heller någon 

erinran ur ordnings- och säkerhetssynpunkt för försäljningsstället. 

Uttag från skatteverkets uppgifter skickar företaget in själv och sen skickar 

skatteverket dessa uppgifter till livsmedelsavdelningen. Skatteverket har inga 

anmärkningar så sökande anses vara ekonomisk lämplig. I lämpligheten 

omfattas bedömning av aktuella skatteskulder, restförda skatteskulder, 

betalningskrav, förseningsavgifter och skattetillägg. Även kontroll av F-

skattebevis och kontrollavgifter sista 3 åren ingår i bedömningen. 

Övergångsperiod 

Den nu gällande gamla tobakslagen (1993:581) upphör att gälla när den nya 

lagen träder ikraft den 1 juli 2019. Av övergångsbestämmelserna framgår dock 
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att en detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av 

tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta bedriva sådan försäljning, 

om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till 

försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan ansökan 

fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För försäljning som sker 

innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska 

bestämmelserna i tobakslagen gälla. 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar barn och ungas rättigheter genom att kommunen ges 

förutsättningar att fullgöra sitt ansvar enligt den nya lagen och därmed gör sin 

del av arbetet med att säkra att barn och unga skyddas från att få tillgång till 

tobak och liknande produkter. 

Att kommunen har kontroll över handeln med tobak och liknande produkter 

samt en organisation för ett effektivt tillsynsarbete tar tillvara barns och ungas 

rättigheter med hänsyn taget till vad som är bäst för barnen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Livsmedelschef  

Bilagor 

1. Ansökan 

Beslut sänds till 

 Fredrik Lidén Livs AB 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 Polismyndigheten region Stockholm 

 Folkhälsomyndigheten 
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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   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Ansökan om strandskyddsdispens, 
Höghöjdsbana vid Hällkana 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beviljar Accropark AB (org.nr. 559014-0199) 

strandskyddsdispens och tillstånd från reservatföreskrifterna för Lejondals 

naturreservat för anläggandet av höghöjdsbana inklusive ett huvudstråk/stig 

med träflis på fastigheterna Stora Tingsviken 1:1 och Hällkana 1:1 enligt 

ansökningshandlingarna. 

Beslutet förenas med följande villkor 

1. Anläggningen får inte anläggas närmare strandkanten än 15 meter. 

2. Området som anläggningen tar i anspråk får inte stängslas in, eller på 

annat sätt stängas av för allmänheten. 

3. Eken ska frihuggas. 

4. Enbart det område som anges i ansökan får tas i anspråk för 

anläggningen. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken och punkt A. 

17 i reservatsföreskrifterna för Lejondals samt 16 kap. 2 § Miljöbalken. 

Sammanfattning 

Den 28 januari 2020 ansökte Accropark AB om strandskyddsdispens och 

tillstånd enligt naturreservatsföreskrifterna för anläggandet av en höghöjdsbana 

inom strandskyddat område vid Hällkana friluftsområde i Lejondals 

naturreservat. Höghöjdsbanan består av en samling hinder, plattformar och 

luftvägar som är placerade på olika höjd över marken. Banan konstrueras 

genom att vajrar spänns runt befintliga träd. Anläggningen är placerad i direkt 

anknytning till Hällkana friluftsgård och består av sammanlagt sex banor med 

olika svårighetsgrader. På platsen gäller utvidgat strandskydd till 300 meter på 

land. 

Som särskilt skäl för åtgärden har sökande angett att området behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför strandskyddat område. Samt att anläggandet av höghöjdsbanan går i 

linje med naturreservatets syfte att höja attraktionskraften för Hällkana 

friluftsgård och locka människor, framför allt barn och ungdomar, ut i naturen. 
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Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 28 januari 2020 

• Ansökan om dispens/tillstånd inom naturreservat 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2020 

• Miljöbalk (1998:808) 

• Författningskommentar till Miljöbalk, prop.2008/09:119. 

• Föreskrifter för Lejondals naturreservat 

• Skötselplan för Lejondals naturreservat i Upplands-Bro kommun 

• Yttrande från kommunekolog/samhällsutvecklare 

• Yttrande från Fritidsavdelningen 

Ärendet 

Bakgrund 

Den 28 januari 2020 ansökte Accropark AB om strandskyddsdispens och 

tillstånd enligt naturreservatsföreskrifterna för anläggandet av en höghöjdsbana 

inom strandskyddat område vid Hällkana friluftsområde i Lejondals 

naturreservat. Anläggningen är placerad i direkt anknytning till Hällkana 

friluftsgård i sydöstra delen av Lejondalsjön och består av sammanlagt sex 

banor med olika svårighetsgrader, där fokus ligger på att det ska vara 

familjevänligt. På platsen gäller utvidgat strandskydd till 300 meter på land 

enligt beslut från Länsstyrelsen den 13 november 2018 samt 100 meter i vatten. 

Höghöjdsbanan 

Höghöjdsbanan är placerad i direkt anknytning till Hällkana friluftsgård och 

består av sammanlagt sex banor med olika svårighetsgrad. Start- och 

målpunkterna för de olika banorna nås från ett huvudstråk (stig) som anläggs 

med träflis. Syftet med huvudstråket är att kanalisera besökarna till 

höghöjdsbanan dit för att på så sätt minimera åverkan på skogsbädden och 

övrig vegetation. 

Banorna byggs upp genom att vajrar spänns runt trädstammarna och används 

som grund för att bygga plattformar och hinder i luften. Stammarna kommer att 

förses med skyddande virke mellan vajer och stam för att trädstammarna inte 

ska ta skada och tillåta träden att växa på ett normalt sätt. Ytliga rötter kommer 

att täckas av träflis/lövmull för att förhindra att dom tar skada. De material som 

används är Stålvajrar, vajerlås, bultar och muttrar av metall, samt 

tryckimpregnerat virke och naturfärgade rep och nät.  

Höghöjdsbanan är tänkt att sitta uppe året om, men är utformad så att den inte 

verkar avskärmande för allmänheten att vistas i området. Det närmsta banan 

kommer att gå strandkanten är 15 meter. Anläggningen är av sådan art att den 

lätt går att montera ner och hela området går att helt återställa. 
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Som särskilda skäl för strandskyddsdispens har sökande angett att området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 18c § punkt 5 Miljöbalken.  

Gällande tillståndet från naturreservatsföreskrifterna har sökande inte uppgett 

någon särskild punkt de söker dispens/tillstånd ifrån. Men miljöavdelningen 

bedömer att tillstånd från punkt A.17 i föreskrifterna: förbjudet att utan 

kommunens tillstånd anlägga väg och stig, krävs för att få uppföra 

huvudstråket till höghöjdsbanan. Anläggningen är i övrigt av sådan art att 

föreskrifterna varken förbjuder eller kan medge den här typen av anläggning. 

Områdesbeskrivning 

Området där höghöjdsbanan planeras ligger i direkt anslutning till Hällkana 

friluftsgård i Lejondals naturreservat. Idag består området av en likåldrig 

barrskog med övervägande tallar (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) med 

en medelålder på 45 år. Skogens medelhöjd är ca 27 meter och har en diameter 

på 45 centimeter i brösthöjd. Stamtätheten är ca. 250 stammar per hektar. Inga 

indikationer på skadeinsekter har noterats i området. 

Den övre delen av området består av ek (quercus robur), björk (betulus 

pendula) hassel (corylus) samt brakved (Rhamus frangula). I området finns 

naturliga föryngrade gran-, tall- och lövträdsplantor vilket är viktigt för att 

gradvis kunna förnya trädskiktet. Dessa plantor har en viktig ekologisk 

funktion och kommer i så stor utsträckning som möjligt att skyddas under 

skapandet av anläggningen. 

Inga höga naturvärden är noterade på platsen förutom en äldre ek som står 

igenväxt mitt i barrskogen. Den kommer att frihuggas i samband med 

uppsättningen av höghöjdsbanan. 

Inga byggnader finns inom området där anläggningen kommer att placeras, 

uthyrning av utrustning kommer att ske vid Hällkana friluftsgård som är 

placerad ca. 50 meter från anläggningens entré. 

Anläggningen är placerad i direkt anknytning till den lekplats som finns 

placerad vid Hällkana samt till det grönområde som leder ner mot den 

kommunala badstranden som finns belägen här. 

Anläggningen kommer bidra till att öka allmänhetens intresse för området och 

locka fler människor att besöka Hällkana och vidare utforska Lejondals 

naturreservat. 

Hällkana friluftsgård 

Hällkana friluftsgård har ett stort värde genom sitt läge nära Bro samhälle. Idag 

finns där elljusspår/motionsspår, bastu, duschar, lokaler för uthyrning till 

sammanträden, läger, dagkolloverksamhet etc., boll- och lekplaner och 

iordningställd badplats med bryggor och grillplatser. Det finns en stor 

parkeringsplats som ger möjlighet även för bussar att parkera.  
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Lejondalsjön inbjuder till bad, paddling, sportfiske och på vinternskridsko- och 

skidåkning. 

I skötselplanen för Lejondalsnaturreservat (avsnitt 1) står att syftet med 

naturreservatet är att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld, säkra och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse 

för allmänhetensfriluftsliv. Syftet ska tryggas genom att reservatet ska bli mer 

attraktivt och tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Hällkana friluftsgård ska 

även fortsättningsvis utgöra baspunkten i området för såväl sommar- som 

vinteraktiviteter. Vidare ska marknadsföringen av reservatet förbättras. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

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

insjöar och vattendrag.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 14 § Miljöbalken (MB) omfattar strandskyddet land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

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

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

att säkerställa något av strandskyddets syften. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 

att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

växtarter. 

Dispens 

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

förutsättningar är uppfyllda: 

1. Det ska finnas särskilda skäl. 

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

syfte. 

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

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 
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Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast beakta att 

området 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. 

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

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

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

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

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

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

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

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

syfte. Lag (2009:532). 

Samråd 

Miljöavdelningen har haft ärendet uppe på samråd med kommunekolog och 

Fritidsavdelningen. 

Kommentar från kommunekolog: 

Det finns inga kända naturvärden i det aktuella området förutom en ek som vid 

anläggandet av höghöjdsbanan kommer att friställas, vilket är positivt. 

Anläggningen är utformad på ett sätt som säkerställer att träden inte tar skada. 

Efter besök på Accropark ABs höghöjdsbana vid Lida friluftsområde, som är 

anlagd med samma metod och som varit i bruk sedan 2016, görs bedömningen 

att inget oacceptabelt slitage kunde upptäckas på vare sig träd, skogsbädd eller 

övrig vegetation. I övrigt ses anläggningen som något positivt då den bedöms 

öka antalet besökare till Lejondals naturreservat. Vilket både är något som 
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kommunen vill och som ligger i linje med naturreservatets syfte att locka 

människor ut i naturen och säkerställa kommuninnevånarnas friluftintresse. 

Kommentar från enhetschef på Fritidsavdelningen: 

Hällkana friluftsområde ingår i Lejondals naturreservat. Här finns stora 

grönytor, badplats och en friluftsgård. Till området hör även en torrtoalett - 

extra toaletter sätts upp under sommartid, grillhus med tak, ett elljusspår, en 

lekplats, bollplan och en grillplats. Friluftsgården bokas under terminerna av 

skolklasser och föreningar som har övernattning och/eller friluftsdag på 

Hällkana. I huset finns en övervåning med plats för 30 personer, och på 

nedervåningen finns omklädningsrum med duschar och bastu samt en 

serveringsdel. Sommartid så pågår det sommarkollo vissa veckor, men utöver 

det finns ingen verksamhet. 

Vår åsikt är att höghöjdsbanan skulle skapa ett mervärde till hela området och 

bidra till att fler människor söker sig ut i naturen. Den skulle även höja 

varumärket Upplands-Bro, på samma sätt som har skett på Lida friluftsområde. 

Vi ser inte att det tillkommer någon negativ påverkan på området, utan 

välkomnar den ökade besöksfrekvensen. 

Motivering 

Strandskydd 

Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av 

Miljöbalken 18c §§ punkt 5 Miljöbalken, området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området, samt 7 kap. 25 och 26 §§ MB.  

Enligt författningskommentaren till gällande lagstiftning (prop.2008/09:119, s. 

106) framgår att man enligt femte punkten i 7 kap. 18c § MB, får beakta om 

området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området. Det ska prövas om åtgärden måste 

företas inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras utanför detta 

område, ska den lokaliseringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är t.ex. 

sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 

infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för 

funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- 

eller kulturhistoriska intressen inom strandskyddsområdet. För att det ska vara 

fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt 

ge fördelar för samhället. 

Huvuddelen av höghöjdsbanan är placerad inom fastigheten Stora Tingsviken 

1:1. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Fritidsavdelningen, 

som ansvarar för Hällkana friluftsgård, har framfört att föreslagen placering av 

banan är att föredra då samlokaliseringen med Hällkana friluftsgård och redan 

befintliga faciliteter kommer att öka friluftsgårdens attraktionskraft och bidra 

till att locka fler barn och ungdomar ut i naturen. Miljöavdelningen delar den 
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bedömningen och anser att en alternativ placering någon annanstans inom 

naturreservatet skulle medföra en större åverkan på miljön då anläggningen 

skulle kräva nya byggnader för reception och uthyrning av utrustning, såväl 

som toaletter etc. Vidare bedömer miljöavdelningen att föreslagen placering 

går i linje med skötselplanen för Lejondals naturreservat (avsnitt 1) som 

pointerar att Hällkana friluftsgård ska utgöra baspunkten för aktiviteter i 

området.  

Miljöavdelningen gör mot ovanstående, och med tillämpning av 

proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB, bedömningen att särskilda skäl för 

dispens enligt kap.7. 18 c § punkt 5 MB föreligger för höghöjdsbanan. I 

bedömningen har miljöavdelningen beaktat åtgärdens ringa negativa påverkan 

på strandskyddsintresset. Allmänheten kommer fortfarande att ha fritt tillträde 

till området. Ingen del av banan kommer att gå närmare strandlinjen än 15 

meter. Träden där banan anläggs kommer att förses med skyddande virke för 

att inte skada stammarna och åtgärder tas för att minimera åverkan på 

skogsbädden. Området inte har några kända naturvärden, utöver en ek som 

kommer att gynnas av anläggandet i och med att den kommer frihuggas, och att 

anläggningens påverkan på växt- och djurliv inte bedöms bli oacceptabel. 

Tillstånd från reservatsföreskrifterna 

Området för höghöjdsbanan ligger i det kommunala naturreservatet Lejondals 

naturreservat. Enligt reservatsföreskrift A.17 är det förbjudet att utan 

kommunens tillstånd anlägga stig och vandringsled. För att undvika 

dubbelprövning utreds tillståndsprövningen från föreskrifterna inom beslutet 

om dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

I skötselplanen för Lejondalsnaturreservat (avsnitt 1) står att syftet med 

naturreservatet är att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld, säkra och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse 

för allmänhetensfriluftsliv. Syftet ska tryggas genom att reservatet ska bli mer 

attraktivt och tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Hällkana friluftsgård 

med badplats, parkering och motionsspår ska även fortsättningsvis utgöra 

baspunkten i området för såväl sommar- som vinteraktiviteter. Vidare ska 

marknadsföringen av reservatet förbättras. 

Miljöavdelningen gör mot ovanstående bedömningen att tillstånd från 

reservatföreskrifterna kan beviljas då anläggningen bedöms ha en ringa negativ 

påverkan på naturen och att anläggningen i övrigt går i linje med 

naturreservatets syfte då höghöjdsbanan bedöms öka attraktionskraften för 

Hällkana friluftsområde och bidra till att fler människor, framför allt barn och 

ungdomar söker sig ut i naturen. 
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Barnperspektiv 

Genom ovanstående förslag till beslut hoppas Bygg- och miljönämnden bidra 

till en hållbar utveckling för kommande generationer. Höghöjdsbanan kommer 

förhoppningsvis leda till att locka ut fler barn och ungdomar att upptäcka och 

ta del av vad Lejondals naturreservat och Hällkana friluftsgård har att erbjuda. 

Anläggningen som sådan är av sådan art att den ej kommer att negativt påverka 

naturen eller tillgången till strandområdet. Tvärtom är förhoppningen att öka 

intresset för naturen och på så sätt säkra framtida generationers tillgång till 

naturområden. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström  

 Miljöchef 

 

 

Bilagor 

• Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 28 januari 2020 

• Ansökan om dispens/tillstånd inom naturreservat, inkom den 28 januari 

2020 

 

Beslut sänds till 

• Kultur- och fritidsnämnden, Fritidsavdelningen 

• Kommunstyrelsen, Avdelningen för övergripande samhällsplanering 

• Länsstyrelsen 

• Akt 

• Nicolas Main, Accropark AB, Lida friluftsgård Box 50, 146 21 Tullinge  
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