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Rivningslov för rivning av fritidshus och andra 
komplementsbyggnader och bygglov för 
nybyggnad av fritidshus 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9
kap  30 och 31 b §§, Plan- och bygglagen,( PBL) och ansökan om
rivningslov enligt 9 kap 34 §,PBL då bygglovet inte kan beviljas.

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, §
57

Bygglovsprövning:  3 162 kr 

Kommunicering 2 790 kr 

Summa: 6 696 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 
Sökande har den 24 oktober 2019 kommit in med en ansökan om rivningslov 
för rivning av fritidshus och andra komplementbyggnader och bygglov för 
nybyggnad av fritidshus. Det föreslagna nya fritidshuset har en byggnadsarea 
på 76,4 kvadratmeter. Huvudbyggnaden har också en källare som sökande har 
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valt att kalla teknikutrymme. Sökande har också skickat in bilder på de 
byggnader som rivs. Sökande har kommit in med nytt förslag på utformning 
efter Bygg- och miljönämndens återremiss. Sökande förslår en liggande 
träpanel med gul kulör. 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL.  

Avvikelsen bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. Förslaget 
bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller allmänt intresse för att avvikelserna 
ska kunna godtas enligt 9 kap 31 § c, PBL.  

"Att åtgärden ska tillgodose ett angeläget gemensamt behov innebär att det ska 
vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan 
bland annat avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett 
flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar 
eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att 
åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en eller några få personer.   

En åtgärd som tillgodoser ett behov för ett enstaka en- eller tvåbostadshus kan 
således inte medges med stöd av bestämmelsen. Om åtgärden avser att 
tillgodose ett angeläget behov som är gemensamt för boende i flera en- eller 
tvåbostadshus, bör det emellertid vara möjligt att medge en avvikelse. Ett 
exempel på en sådan åtgärd är gemensamma förråd eller garage som uppförs 
för att användas av flera husägare gemensamt. " ur Prop. 2013/14:126 s 182. 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 
i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 
syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 
gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om   
rivningslov för rivning av fritidshus och andra komplementbyggnader och 
bygglov för nybyggnad av fritidshus. Med hänvisning till att sökta åtgärden 
inte bedöms som planenlig. 

 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-19 

 Situationsplaner som inkom 2020-02-13 

 Planritning som inkom 2020-02-13 

 Sektionsritning som inkom 2020-02-13 

 Fasadritningar som inkom 2020-02-13 

 Illustration som inkom 2020-02-13 
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 Yttrande från Björknäs 2:36 som inkom 2019-12-16 

 Yttrande från sökande som inkom 2019-12-29 

 Namninsamlingslista som inkom 2019-12-29 

 Ansökan som inkom 2019-10-24 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Sökande har den 24 oktober 2019 kommit in med en ansökan om rivningslov 
för rivning av fritidshus och andra komplementbyggnader och bygglov för 
nybyggnad av fritidshus. Det föreslagna nya fritidshuset har en byggnadsarea 
på 76,4 kvadratmeter. Huvudbyggnaden har också en källare som sökande har 
valt att kalla teknikutrymme. Sökande har också skickat in bilder på de 
byggnader som rivs. Sökande har kommit in med nytt förslag på utformning 
efter Bygg- och miljönämndens återremiss. Sökande förslår en liggande 
träpanel med gul kulör. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 5601 som upprättades på 50-talet. Under 80-
talet gjordes ändring av planbestämmelser för detaljplanen och då blev 
byggrätten för huvudbyggnad 60 kvadratmeter bruttoarea och 20 kvadratmeter 
bruttoarea för komplementbyggnad. Enligt detaljplanen är högsta 
byggnadshöjd 3,5 kvadratmeter. Byggnader på tomten får ha högst en våning, 
källare och vind får inte anordnas. 

Enligt de handlingar som kom in bedöms byggnadshöjd uppfyllas för 
huvudbyggnad. Förslaget avviker från detaljplanen att bruttoarea för 
huvudbyggnad överskrids och att källare anordnas. I detta fall blir källaren en 
dubbel avvikelse. Bruttoarea överskrids med 154 % för hela byggnaden och 
själva källaren är ett utrymme som inte får anordnas enligt detaljplan. Endast 
entrévåningen är en avvikelse med 27,3 % från högsta tillåtna bruttoarea. 
Bygglovsavdelningen har inga uppgifter om att det har beviljats större 
avvikelser från detaljplan tidigare inom området. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §,PBL. 
Fastighetsägare av Björknäs 1:36 har kommit in med ett yttrande där han 
framför att han inte har något emot detta förslag med han vill att det görs 
besiktning av hans fastighet innan spräning. Sökande har meddelat att det ingår 
i kontrollen när man utför spräningsarbeten att göra besiktning av närliggande 
fastigheter. Sökande har också kommit in med yttrande där han bemöter 
tjänsteskrivelsen. 

Utformning och skäl till beslut 
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Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen bedöms inte 
som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Förslaget bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller allmänt intresse för att 
avvikelserna ska kunna godtas enligt 9 kap 31 § c, PBL.  

"Att åtgärden ska tillgodose ett angeläget gemensamt behov innebär att det ska 
vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan 
bland annat avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett 
flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar 
eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att 
åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en eller några få personer.   

En åtgärd som tillgodoser ett behov för ett enstaka en- eller tvåbostadshus kan 
således inte medges med stöd av bestämmelsen. Om åtgärden avser att 
tillgodose ett angeläget behov som är gemensamt för boende i flera en- eller 
tvåbostadshus, bör det emellertid vara möjligt att medge en avvikelse. Ett 
exempel på en sådan åtgärd är gemensamma förråd eller garage som uppförs 
för att användas av flera husägare gemensamt. " ur Prop. 2013/14:126 s 182. 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 
i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 
syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 
gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om   
rivningslov för rivning av fritidshus och andra komplementbyggnader och 
bygglov för nybyggnad av fritidshus. Med hänvisning till att sökta åtgärden 
inte bedöms som planenlig. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef  Olof Forsberg  

 Bygglovschef 
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2. Situationsplaner som inkom 2020-02-13 
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4. Sektionsritning som inkom 2020-02-13 
5. Fasadritningar som inkom 2020-02-13 
6. Illustration som inkom 2020-02-13 
7. Yttrande från Björknäs 2:36 som inkom 2019-12-16 
8. Yttrande från sökande som inkom 2019-12-29 
9. Namninsamlingslista som inkom 2019-12-29 
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Synpunkter och yttrande gällande ”Rivningslov för rivning av fritidshus 
och andra komplementbyggnader och bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Björknäs 2:35” Diarienr BYGG.2019.290 

Upplands-Bro är en attraktiv kommun med en stor tillväxt och möjlighet att bo på 
landsbygden men ändå tillräckligt centralt. 

Ådöhalvön (Björknäs-Ådö skog) pekas i gällande Översiktsplan och även i den Fördjupade 
översiktsplanen för landsbyggden ut som ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde. 
Detta område planerades från början för fritidsboenden men i många av dessa områden 
pågår nu en omvandling från fritidshusboende till permanentboende. Sågbacken som 
byggdes på 1950-talet är en av dessa områden. I och med den omvandling som sker ökar 
intresset för anslutning till kommunalt vatten och avlopp men även ökade byggrätter. 
Utbyggnad av det kommunala VA-nätet pågår i området och beräknas vara klart under första 
halvåret 2020. Behovet att uppdatera gällande detaljplan med utökade byggrätter återstår.  

En namninsamling har gjorts inom området för att påtala önskemålen om en förändring av 
byggrätterna i detaljplan 5601 del av Björknäs, där gällande byggrätt i dag är på 60 kvm. 
Namninsamlingen bifogas detta yttrande. Fortsatta påtryckningar kommer att ske för att få 
till en detaljplaneförändring i området genom ett enkelt planförfarande. Detta bygglov skulle 
kunna vara vägvisande för framtida byggrätter i området. 

Avsikter med bygglovet 

Tomtens förutsättningar, den kuperade marken, och att möjliggöra en så miljömässig 
byggnad som möjligt har varit grunden i framtagandet av byggnadsförslaget. För att öka 
energieffektiviteten har plintgrund ersatts av en källarvåning/teknikutrymme precis som 
många andra fastigheter i området redan har eftersom markförutsättningarna även gör den 
lösningen mer estetiskt tilltalande. 

Efter att ha studerat de handlingar som finns kring detaljplanen verkar källarförbudet 
tillkommit 1984. Det går inte att återfinna i tidigare handlingar. Det finns dock inga motiv för 
varför man lagt till detta i ändringarna av detaljplanen. Enligt Boverket uppfattning är det 
vanligt att skrivningen läggs till om det är olämpligt att bygga neråt eller på grund av 
byggnadstekniska skäl som markförhållanden, höga grundvattennivåer eller liknande. 
(Boverkets Rapport 2014:4) Inga av dessa argument är relevanta på denna tomt. 

För att kunna bygga långsiktigt hållbart och uppfylla samhällets krav i dag men även i 
framtiden på bättre miljötekniska lösningar behövs idag ett större teknikutrymme för att 
kunna möjliggöra det utan att inkräkta på boytan. Att då bygga in utrymmet under huset, 
som annars skulle stå på plintar ger en långsiktigt bättre lösning både ur ett miljömässigt 



perspektiv men även ur ett estetiskt perspektiv. Lösningen påverkar inte heller grannar 
negativt. Samtliga grannar är positivt inställda till planerna. 

Enligt detaljplanen får man bygga en byggnad på 60 kvadratmeter och en 
komplementbyggnad på 20 kvadratmeter. I ansökan om bygglov har en attefallstillbyggnad 
om 15 kvadratmeter lagts till. En attefallstillbyggnad är inte bygglovspliktig enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 9 kap 4b§. I normalfallet ska denna tillbyggnad läggas till ett befintligt 
hus men för att undvika att bygga en vägg och sedan riva den och därmed ta in två olika 
entreprenader och skapa mer avfall och mer störning för grannar är det mer hållbart både 
miljömässigt och ekonomiskt att göra de två momenten samtidigt. 

Hoppas att ni utifrån ovanstående argument kan ställa er positiva till ansökan och bevilja 
bygglovet. 

 

Järfälla 2019-12-29 
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Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-03-11 Bygg.2019.201 

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 förhandsbesked för nybyggnad av 
ridhus på fastigheten Tibble-Vallby 1:36  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av ridhus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Förhandsbeskedprövning 20 000 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 
Sökanden söker bygglov för nytt ridhus på fastigheten Tibble-Vallby 1:36. 
Förslaget ligger i Vallbyvik längs ena kortsidan av en större öppen åkermark 
som idag fungerar som hagmark. Den öppna marken bildar ett 
sammanhängande stråk i både nord-sydlig och öst-västlig riktning och med 
utblickar mot Sigtunafjärden. Det öppna landskapets utsträckning har lång 
kontinuitet och likaså har delar av bebyggelsen runt omkring.  

Avstånd från den sökta platsen till närmsta bostadshus är 80 meter och närmsta 
avstånd till samfälld väg är 20 meter. 

Bygg- och miljönämnden har beslutat tidigare om stora ridhus i andra delar av 
kommunen som tex Ryttarberget 1:1 och Berga 3:3. Berga 3:3 ridhuset är 
ungefär 800 kvadratmeter i byggnadsarea. Senaste ridhuset på Ryttarberget 1:1 
ungefär på 360 kvadratmeter byggnandsarea med skärmtak. Det har tidigare 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-03-11 Bygg.2019.201 

 
 

 

uppförts ett större ridhus på ca 1500 kvadratmeter på Ryttarberget, för denna 
byggnad finns inte något bygglov registrerat i våra system. I vårt system har vi 
byggnader uppförda efter 50-talet. Det innebär att  byggnaden borde ha 
uppförts innan dess. Kontoret gör bedömningen att dessa byggnader var mer 
knutna till en gårdsmiljö och hade inte samma omgivningspåverkan som detta 
förslag.  

Det allmänna intresset väger tyngre i detta fall än det enskilda intresset att 
bygga ridhus för privat bruk då det inkomna förslaget medför negativ påverkan 
på landskapsbild och brukningsvärd åkermark tas i anspråk. Kontoret gör en 
samlad bedömning av förslaget, på grund av att brukningsvärd åkermark tas i 
anspråk för annat ändamål och att byggnaden bedöms påverka platsens 
kulturmiljövärden negativt med sin volym och placering bedöms förslaget som 
olämpligt i sin helhet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om  
förhandsbesked för nybyggnad av ridhus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-11 

 Ansökan om förhandsbesked som inkom 2020-02-25 

 Yttrande från sökande som inkom 2020-03-11 

 Yttrande från kontaktperson som inkom 2020-03-10 

 Brev från sökande som inkom 2019-02-25 

 Redogörelse av frågor från sökande som inkom 2020-02-07 

 Situationsplan som inkom 2020-01-20 

 Fasad- och sektionsritningar som inkom 2020-01-20 

 Yttrande från grannar som inkom 2020-01-08 

 Planritning som inkom 2019-12-09 

 Yttrande från miljöavdelningen som inkom 2019-08-30 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Sökanden söker bygglov för nytt ridhus på fastigheten Tibble-Vallby 1:36. 
Förslaget ligger i Vallbyvik längs ena kortsidan av en större öppen åkermark 
som idag fungerar som hagmark. Den öppna marken bildar ett 
sammanhängande stråk i både nord-sydlig och öst-västlig riktning och med 
utblickar mot Sigtunafjärden. Det öppna landskapets utsträckning har lång 
kontinuitet och likaså har delar av bebyggelsen runt omkring.  
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Avstånd från den sökta platsen till närmsta bostadshus är 80 meter och närmsta 
avstånd till samfälld väg är 20 meter. 

Förutsättningar och ÖP 

I gällande översiktsplan är platsen utpekad som prioriterad för areella näringar. 
Marken som föreslås tas i anspråk är jordbruksmark av klass 3 enligt 
Länsstyrelsens åkermarksgradering. Denna del av fastigheten omfattas ej av 
strandskydd. Platsen ligger inom totalförsvarets påverkansområde och inom 
riksintresse för Kulturmiljö Håtuna - Håbo-Tibble [AB 35], samt inom 
Riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4:2, Mälaren med öar och 
strandområden. Sigtunafjärden är avrinningsområde österut och är ett så kallat 
ESKO område (ekologiskt särskilt känsligt område).  

I översiktsplanens strategier och inriktningar för mark- och vattenanvändning 
slås fast att utöver Plan- och bygglagens generella regler vill kommunen 
särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och terräng samt områdets karaktär 
och lokala byggnadstradition. Inom områden med höga naturvärden och 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer är kraven på anpassning till den befintliga 
miljön högre. Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden. 

Landskapsbild 

Av ansökan framgår inte hur eventuell anpassning till befintlig miljö är gjord 
eller om det finns någon analys för hur denna volym kan samverka med 
landskapet runt omkring. Föreslagen byggnad för ridhus är mycket storskalig 
jämfört med omgivande bebyggelse. En sammanhängande och modernt 
designad volym på 1320 kvm är ett främmande inslag i det särpräglade 
kulturlandskapet och landskapsbilden. Större lador än så finns visserligen att 
hitta, men de ligger då inpassade i ett sammanhang kring en större gårdsmiljö 
som i till exempel Kvarnnibble.  

Sammantaget bedöms det som att det finns risk att förslaget påverkar 
omgivande miljö negativt i relation till landskapsbild och områdets karaktär.  

Brukningsvärd åkermark klass 3. 

Marken där byggnaden planeras att uppföras är åkermark med klassificering 3 
enligt Länsstyrelsen kartläggning. Marken bedöms också som brukningsvärd. 
Den sökta tillbyggelsen bedöms inte tillgodse ett väsentligt sammhällsintresse. 

Vatten och avlopp 

Sökanden har uppgett att de inte har behov av vatten och avlopp i ridhuset. 
Miljöavdelningen har bedömt att det inte är nödvändigt att installera vatten och 
avlopp. Senare i ärendet har sökande meddelat att avrinningsvatten från taket 
på byggnaden ska användas för att bevattna ridunderlaget i ridhuset. 
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Trafik 

Sökande har kommit in med motivering där de framför att trafiksituationen 
kommer att bli bättre med det föreslagna ridhuset. Det finns 19 hästar i 
närområdet där många behöver ta sig till andra ridhus. Dessa grannar skulle 
kunna utnyttja det nya ridhuset.  

Yttranden 

Ärendet har skickat till berörda sakägare enligt 9 kap 25 § ,PBL. Försvaret har 
meddelat att de har inte något att erina mot ett positivt beslut. Flera 
fastighetsägare i området har skickat in ett yttrande där motsätter sig detta 
förslag. I yttranden framhäver de flera synpunkter. De tycker bland annat att 
denna byggnad inte är lämpligt anpassat i området och att deras fastigheter 
kommer påverkas negativt av detta förslag. Sökande däremot har bifogat 
synpunkter från grannar som är positiva till detta förslag. Sökande och 
kontaktperson har också bemött samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
och förslag till beslut. 

Strandskydd 

Platsen som gäller för ansökan är belägen utanför strandskydd. Detta har 
undersökts med miljöavdelningen som har kontakt Länstyrelsen i frågan. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden har beslutat tidigare om stora ridhus i andra delar av 
kommunen som tex Ryttarberget 1:1 och Berga 3:3. Berga 3:3 ridhuset är 
ungefär 800 kvadratmeter i byggnadsarea. Senaste ridhuset på Ryttarberget 1:1 
ungefär på 360 kvadratmeter byggnandsarea med skärmtak. Det har tidigare 
uppförts ett större ridhus på ca 1500 kvadratmeter på Ryttarberget, för denna 
byggnad finns inte något bygglov registrerat i våra system. I vårt system har vi 
byggnader uppförda efter 50-talet. Det innebär att  byggnaden borde ha 
uppförts innan dess. Kontoret gör bedömningen att dessa byggnader var mer 
knutna till en gårdsmiljö och hade inte samma omgivningspåverkan som detta 
förslag.  

Det allmänna intresset väger tyngre i detta fall än det enskilda intresset att 
bygga ridhus för privat bruk då det inkomna förslaget medför negativ påverkan 
på landskapsbild och brukningsvärd åkermark tas i anspråk. Kontoret gör en 
samlad bedömning av förslaget, på grund av att brukningsvärd åkermark tas i 
anspråk för annat ändamål och att byggnaden bedöms påverka platsens 
kulturmiljövärden negativt med sin volym och placering bedöms förslaget som 
olämpligt i sin helhet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om  
förhandsbesked för nybyggnad av ridhus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
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Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  Olof Forsberg  

 Bygglovschef 

 

Bilagor 
1. Ansökan om förhandsbesked som inkom 2020-02-25 
2. Situationsplan som inkom 2020-01-20 
3. Planritning som inkom 2019-12-09 
4. Fasad- och sektionsritningar som inkom 2020-01-20 
5. Yttrande från grannar som inkom 2020-01-08 
6. Redogörelse av frågor från sökande som inkom 2020-02-07 
7. Yttrande från miljöavdelningen som inkom 2019-08-30 
8. Brev från sökande som inkom 2019-02-25 
9. Yttrande från kontaktperson som inkom 2020-03-10 
10. Yttrande från sökande som inkom 2020-03-11 

 

Beslut sänds till 
 Sökande 
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 1 (2) 
YTTRANDE 

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
Handläggare: 
Anna Davidson, 08-581 692 22  

Datum Vårt diarienummer 
2019-08-30  HAL.2019.498  
 

 

  Bygglovsavdelningen 
Tomislav Dragoja 

 
TIBBLE-VALLBY 1:36  

Remiss, ridhus 
Er beteckning BYGG.2019.201 

Ärendebeskrivning 
Nybyggnad av ridhus på fastigheten Tibble-Vallby 1:36.  
Platsen för ridhuset ligger utanför detaljplanelagt område, men inom 
sammanhållen bebyggelse.  
Platsen omfattas inte av strandskydd. 

Miljöavdelningens synpunkter 

Avlopp 
Sökanden har uppgett att de inte har behov av vatten och avlopp i ridhuset. 
Miljöavdelningen bedömer att det inte är nödvändigt att installera vatten och 
avlopp. 

Gödsel 
Miljöavdelningen påminner om att gödsel som uppkommer i verksamheten ska 
tas omhand utan att läckage och avrinning till omgivningen sker.  
Enligt Miljöbalken 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
För jordbruksföretag gäller att lagringsutrymmet för stallgödsel ska vara så 
pass stort att man kan lagra det gödsel som uppkommer under 6 månader 
(gäller från 2 stycken hästar). För mer information se Jordbruksverkets 
hemsida.  



 Datum Vårt diarienummer 2 (2) 
2019-08-30  HAL.2019.498  

 
 

 

EC
OS
001 
ver.
1.0, 
200
3-
12-
12 

Miljöbalken 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 

Särskilda markanvändningsintressen 

4 §   Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Anna Davidson 
Miljöinspektör 
 
Kopia till: 
Akt 
 





Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tomislav Dragoja
Ärende: Bygg.2019.201
Datum: den 10 mars 2020 17:19:15

Hej Tomislav.

Jag får inte heller tag på .Kan ha att göra med flyg och coronaviruset.
Om han inte hör av sig med synpunkter på tjänsteutlåtandet så ta in mina i ärendet.

Synpunkter över tjänsteskrivelsen 2020-02-25 avseende Bygg.2019.201

Sidan 1 och 2 om placeringen av byggnaden m.a.p. sammanhållande gårdsmiljö.
Ridhusets placering är i nära anslutning till fastighetens stallbyggnad och 20 till 25 meter från andra
ekonomibyggnader.
Placeringen av byggnaden är gjord så att de öppna vyerna så lite som möjligt skall påverkas.

På sid 2 står det att "ridhuset är för privat bruk".
Bör vara för "privat näringsverksamhet”.

Vidare står det ”brukningsvärd åkermark”
Ridhuset är en ersättning för den paddock som nu finns för dressyr så åkermarken påverkas ej.

Sidan 3 står det ”modernt designad volym”
Enligt kommunens avdelning för Övergripande Samhällsplanering ”ser själva utformningen lite mer anpassad
till omgivningen”
Detta efter vi reviderat utseendet efter kommunens idéer.
Plåtfasader blev träfasader, ljusintag i kanalplast blev spröjsade fönster och plåttak blev papptak.





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Erik Sandqvist 
Bygglovshandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-03-02 Bygg.2019.305 

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 nybyggnad av telemast och 
tillhörande teknikbodar på fastigheten Klöv och 
Lilla Ullevi 1:7 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad
av mast och tillhörande teknikbodar på fastigheten Klöv och Lilla
Ullevi 1:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Anders Hedén med
behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet

Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift
tas därför ut i ärendet. Avgift startbesked tillkommer och debiteras
separat.

Bygglov: 11 825 kronor 

Grannhörande: 2 838 kronor 

Kungörelse: 274 kronor 

Summa: 14 937 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 för nybyggnad av telekommast och 
tillhörande teknikbodar på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:7. Masten är 
utformad som ett 48 meter högt fackverkstorn och är avsedd för mobiltelefoni. 
Mastens totalhöjd i meter över havet blir 101 meter. Mastens placering är intill 
befintligt kraftvärmeverk på fastigheten Bro-Önsta 2:12 där de högsta 
byggnadsdelarna har en totalhöjd på 122 meter över havet. 

Syftet med åtgärden är att ersätta befintlig mast för mobiltelefoni på fastigheten 
med anledning av att den anläggning måste rivas i samband med nybyggnad av 
industribyggnader för rening av flygaska på Högbytorps avfallsanläggning. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden innebär berörd 
mark tas i anspråk för det ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov, enligt bestämmelsen i 2 kap. 2 § PBL. 
Områden används idag för industriändamål och avfallsanläggning. 
Bygglovsavdelningen bedömer att den typ av anläggning som ansökan avser 
lämpligen placeras på platser med viss avskärmning från människors dagliga 
levnadsmiljö, det vill säga bostads- och centrumområden. 
Bygglovsavdelningen bedömer sammanfattningsvis att förslaget till åtgärd 
uppfyller förutsättningarna för bygglov. Bygg- och miljönämnden föreslås 
därför besluta om att bevilja bygglov i ärendet med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

 Reviderad situationsplan som inkom 2020-01-30 

 Reviderad elevationsritning som inkom 2020-01-30 

 Reviderad typritning teknikbod som inkom 2020-01-30 

 Remissyttrande Försvarsmakten som inkom 2020-01-30 

 Flyghinderanalys Luftfartsverket som inkom 2020-01-30 

 Ansökan som inkom 2019-11-12 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av telekommast och 
tillhörande teknikbodar på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:7. Masten är 
utformad som ett 48 meter högt fackverkstorn och är avsedd för mobiltelefoni. 
Mastens totalhöjd i meter över havet blir 101 meter. Mastens placering är intill 
befintligt kraftvärmeverk på fastigheten Bro-Önsta 2:12 där de högsta 
byggnadsdelarna har en totalhöjd på 122 meter över havet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-03-01 Bygg.2019.305 

 
 

 

Syftet med åtgärden är att ersätta befintlig mast för mobiltelefoni på fastigheten 
med anledning av att den anläggning måste rivas i samband med nybyggnad av 
industribyggnader för rening av flygaska på Högbytorps avfallsanläggning. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 
områdesbestämmelser. Masten placeras inom Högbytorps avfallsanläggning 
och i nära anslutning till befintligt kraftvärmeverk på fastigheten Bro-Önsta 
2:12. Mastens avstånd till E18 är drygt 200 meter. Området är utpekat som 
befintligt verksamhetsområde i kommunens översiktsplan, ÖP 2010. Området 
berörs inte av några utpekade riksintressen. 

Det omgivande landskapet är förhållandevis plant, framförallt söderut mot Bro 
tätort. Med anledning av mastens höjd samt att den placeras på mark som är 
relativt högt belägen i förhållande till omgivningen bedöms det som möjligt att 
masten kan bli väl synlig i landskapet. Synligheten i landskapet gäller redan för 
befintliga höga byggnadsdelar vid kraftvärmeverket på Bro-Önsta 2:12 samt 
avfallsdeponin på Högbytorps avfallsanläggning, som enligt senaste givna 
tillstånd från Mark- och miljödomstolen får ges en höjd på 80 meter över havet. 

Yttranden och remisser 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörda 
sakägare har därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig över ansökan, 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Grannhörandet skickades ut den 6 februari 2020 och 
svarstiden löpte fram till den 28 februari 2020. Inga yttranden inkom under 
svarstiden för grannhörandet. 

Eftersom åtgärden rör ett byggnadsverk som är högre än 20 meter ovan mark 
har en flyghinderanalys beställts av Luftfartsverket. Ärendet har även skickats 
till Försvarsmakten för en hinderremiss. Varken Luftfartsverket eller 
Försvarsmakten har något att erinra mot åtgärden (se bilagda remissyttranden). 

Utformning och skäl till beslut 

Förutsättningarna fär när bygglov ska ges för en åtgärd utanför område med 
detaljplan anges i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska ges för den aktuella åtgärden 
om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL och 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. Och 8 kap. 1 §, 3 §, 9-11 §§, 17 och 18 
§§ PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden innebär berörd 
mark tas i anspråk för det ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov, enligt bestämmelsen i 2 kap. 2 § PBL. 
Områden används idag för industriändamål och avfallsanläggning. 
Bygglovsavdelningen bedömer att den typ av anläggning som ansökan avser 
lämpligen placeras på platser med viss avskärmning från människors dagliga 
levnadsmiljö, det vill säga bostads- och centrumområden. 
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Bygglovsavdelningen konstaterar att anläggningen förvisso kommer medföra 
en visuell påverkan på landskapsbilden i och med dess höjd men bedömer dock 
att förslaget uppfyller kravet på anpassning till landskapsbild och intresset av 
en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. I och med att masten dels ersätter 
en befintlig mast i nära anslutning till den nu föreslagna placering och dels 
placeras i anslutning till andra högt uppstickande byggnadsdelar bedöms 
åtgärden inte innebära ett främmande tillskott till landskapsbilden. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är placerad på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet enligt 2 kap. 5 § PBL. 
Risker avseende strålning från masten bedöms inte som betydande i ärendet. 
De närmsta bostäderna ligger en dryg kilometer från mastens föreslagna 
placering. 

Sammanfattnigsvis bedömer bygglovsavdelningen att förslaget till åtgärd 
uppfyller förutsättningarna för bygglov. Bygg- och miljönämnden föreslås 
därför besluta om att bevilja bygglov i ärendet med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Barnperspektiv 
Bygglovsavdelningen bedömer att det är positivt för barns levnadsmiljö att 
placera telekommaster och dylika anläggningar på mark som används för 
industriändamål snarare än sådana platser där människor vistas stadigvarande. 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef  Olof Forsberg 

 Bygglovschef 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2019-11-12 

2. Reviderad situationsplan som inkom 2020-01-30 

3. Reviderad elevationsritning som inkom 2020-01-30 

4. Reviderad typritning teknikbod som inkom 2020-01-30 

5. Remissyttrande Försvarsmakten som inkom 2020-01-30 

6. Flyghinderanalys Luftfartsverket som inkom 2020-01-30 

 

Beslut sänds till 
 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Bro-Önsta 2:10 - meddelande om kungörelse 
 Bro-Önsta 2:12 - meddelande om kungörelse 
 Bro-Önsta 2:13 - meddelande om kungörelse 
 Håbo Häradsallmänning S:1 - meddelande om kungörelse 
 Klöv och Lilla Ullevi 1:9 - meddelande om kungörelse 
 Klöv och Lilla Ullevi 1:10 - meddelande om kungörelse 
 Stora Ullevi 1:1 - meddelande om kungörelse 
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 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-01-21 FM2019-25336:4 
         

Sida 1 (3) 
         

  
       

           
 

 

(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

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

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Huawei Technologies Sweden AB, 
Olof Rosenström 

2019-11-14          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA, Emil Markström,        
08 – 78 88 949, fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende planerad telekommunikationsmast på 

fastigheten ÖNSTA 2:10, sitenr 35325A, Upplands Bro 

kommun, Stockholms län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra angående uppförandet av en mast med angivna system och 
tekniska data, enligt insänd remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan angiven position 
(RT90 2,5 GonV) och totalhöjd 48 m (meter över marken). 
 
X Y Totalhöjd (m) 

6603588 1602724 48 
 
Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen i någon 
riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny 
remiss. 
 
Detta svar är inget samråd avseende bygglovsansökan enligt Plan och bygglagen (PBL). 
Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen. 
 
Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före 
resningen skall en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 
kap 25 §. 
  



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-01-21 FM2019-25336:4 
         

Sida 2 (3) 
         

 
         

          
 
 

 
 

 
 
Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 
 
För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

Axelsson, Håkan 

Stf C Infrastrukturavdelningen, HKV 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Huawei Technologies Sweden AB, genom 
Olof Rosenström   Olof.Rosenstrom@huawei.com 
 
För kännedom 
FMV LedM Nät   tillstandsarende.trv@fmv.se 
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2019-11-14 Olof Rosenström 

3G  Infrastruktur Service AB  

c/o Klara Papper AB 

Box 1062 

101 39  Stockholm 

 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av  telemast i Upplands Bro kommun - 

Önsta 2:10 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Stockholm/Arlanda, Stockholm/Bromma, Eskilstuna samt Uppsala. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 705651-03-57 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2019-182115 
Ärendenummer 
Ä-2019-010841 
 
Ert datum 
2019-11-14 
 
Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se  
 
 
OSL 18 kap 8 § Bevakning & 
säkerhet 
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Önsta 2:10, 35325A 6603588 1602724   53 48 101 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)  X  Inom Stockholm TMA g. 

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   
 

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  
Inom Arlanda, Bromma, Eskilstuna 
samt Uppsala. Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd X  Stockholm TMA g. Ingen påverkan.   

Holding X  Inom ”LNA” holding. Ingen påverkan.   

Racetrack, Baseturn X  Bromma RWY 12. Ingen påverkan.   

Intermediate segment X  Bromma RWY 12. Ingen påverkan.   

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Cecilia Dahlgren 
Gruppchef, TU Com 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Stockholm/Arlanda 
Stockholm/Bromma 
Eskilstuna 
Uppsala 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 

 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Erik Sandqvist 
Bygglovshandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-03-18 Bygg.2019.356 

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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Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
från industrilokal till övernattningslokal, på 
fastigheten Ekhammar 4:200  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för
ändrad användning av industribyggnad till övernattningslokaler på
fastigheten Ekhammar 4:200 med stöd av 9 kap. 33 § Plan- och
bygglagen (PBL).

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas inom tidsfrist enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas
därför ut.

Tidsbegränsat bygglov: 11 920 kronor 

Grannhörande: 2 838 kronor 

Summa: 14 758 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 tidsbegränsat bygglov, till och med den 31 
december 2021, för ändrad användning av befintlig industribyggnad med 
kontorsdel till övernattningslokaler på fastigheten Ekhammar 4:200. Åtgärden 
avser 8 stycken rum i byggnadens kontorsdel som ska användas för 
övernattning. 
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Syftet med åtgärden är att möjliggöra tillfälligt boende för ett företags 
byggnads- och entreprenadarbetare på tre stycken större projekt i 
Stockholmsområdet. Boendet är tänkt att nyttjas under arbetsveckor måndag 
till torsdag för den personal som inte har någon fast adress i Stockholm och 
som har för långt att pendla dagligen till arbetet. 

Bygglovsavdelningen bedömer att ärendet inte uppfyller kravet på att åtgärden 
ska avse ett behov som verkligen är tillfälligt, enligt beskrivningen ovan. Det 
generella behovet av bostäder till byggnads- och entreprenadarbetare i 
Stockholmsområdet kan inte anses vara tillfälligt. I ett storstadsområde som 
Stockholm kommer det under en överskådlig tid alltid finnas behov av sådant 
boende. Eftersom åtgärden är riktad mot projekt som är spridda geografiskt i 
Stockholmsområdet och inte är belägna inom Upplands-Bro kommun bedömer 
bygglovsavdelningen att det är rimligt att bedöma den specifika åtgärdens 
tillfälliga behov gentemot det generella behovet av bostäder för arbetare i 
Stockholmsregionen. Bygglovsavdelningen bedömer även att det inte 
framkommit något i ärendet som skulle visa på att det specifika företagets 
behov av bostädet till arbetande i Stockholm är tillfälligt. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att det inte finns 
förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov för den ansökta åtgärden 
med stöd av 9 kap. 33 § PBL, eftersom åtgärden inte avser ett behov som 
verkligen är tillfälligt. Bygg- och miljönämnden föreslås därför avslå ansökan 
om tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

Beslutsunderlag 
 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
 Skrivelse gällande åtgärdens tillfälliga behov som inkom 2020-02-24 
 Skrivelse med förtydligande projektbeskrivning som inkom 2020-02-18 
 Planritning som inkom 2019-12-11 
 Ansökan som inkom 2019-12-11 
 Skrivelse med projektbeskrivning som inkom 2019-12-11 

 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om tidsbegränsat bygglov, till och med den 31 
december 2021, för ändrad användning av befintlig industribyggnad med 
kontorsdel till övernattningslokaler på fastigheten Ekhammar 4:200. Åtgärden 
avser 8 stycken rum i byggnadens kontorsdel som ska användas för 
övernattning. Den sammanlagda ytan för den berörda delen av byggnaden är 
cirka 380 m2 bruttoarea. 

Syftet med åtgärden är att möjliggöra tillfälligt boende för ett företags 
byggnads- och entreprenadarbetare på tre stycken större projekt i 
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Stockholmsområdet. Boendet är tänkt att nyttjas under arbetsveckor måndag 
till torsdag för den personal som inte har någon fast adress i Stockholm och 
som har för långt att pendla dagligen till arbetet. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen inom detaljplan 34 för Ekhammar, Kasmo 
industriområde (nr 8802). Enligt bestämmelser i den gällande detaljplanen är 
den berörda fastigheten avsedd för småindustriändamål. 

Fastigheten berörs av ett pågående planarbete. Kommunstyrelsen beslutade den 
31 januari 2018 att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Kasen (Ekhammar 4:200 m.fl.). Planarbetet ska utreda en 
ändring av nuvarande industriändamål till bostäder inom planområdet. 

I byggnaden bedrivs en befintlig verksamhet som huvudsakligen är kontor och 
en mindre verkstad. 

Tillgänglighet 

Sökande har angett att det tillfälliga boendet är avsedd för personal som arbetar 
med sådana uppgifter som kräver full rörelse- och orienteringsförmåga och att 
kravet på tillgänglighet därför inte bör gälla för de aktuella lokalerna. 

Enligt 8 kap. 6 § PBL gäller inte kraven på tillgänglighet för arbetslokaler, om 
kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är 
avsedd för. Undantaget från kravet på tillgänglighet gäller dock inte enligt 
lagtexten för lokaler som är avsedda för boende. Därför gör 
bygglovsavdelningen att alla bostäder ska uppfyller kraven på tillgänglighet 
enligt PBL. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är belägen inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
avlopp. 

Parkering 

Sökande har angett att det finns befintlig parkering för 10-20 personbilar på 
fastigheten och att denna är avsedd att användas för de boende. 

Yttranden och remisser 

Den föreslagna åtgärden avviker från gällande detaljplan och ärendet har därför 
underrättats till berörda sakägare, som givits tillfälle att yttra sig över ansökan, 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med på 
sändlistan längst ner i denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda 
sakägare i ärendet. 

Grannhörandet skickades ut den 26 februari 2020 och svarstiden löpte fram till 
den 17 mars 2020. Inga yttranden inkom under svarstiden för grannhörandet. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2020-03-18 Bygg.2019.356 

 
 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga förutsättningar 

Förutsättningarna för när ett tidsbegränsat bygglov får ges regleras i 
bestämmelsen 9 kap. 33 § PBL. Där anges att för åtgärder som uppfyller någon 
eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL får ett 
tidsbegränsat lov ges om sökande begär det och åtgärden avses att pågå under 
en begränsad tid. Enligt rådande rättspraxis krävs även att åtgärden avser ett 
behov som verkligen är tillfälligt (se bland annat domarna i målen RÅ 1994 
ref. 13, RÅ 1998 not. 92 och Mark- och miljööverdomstolens mål P 11590-13). 

För bedömningen av vad som utgör ett tillfälligt behov i sakfrågan finns 
vägledande rättspraxis. För att kunna betrakta behovet av den sökta åtgärden 
som tillfälligt måste den alternativa lösningen vara så konkret att det går att 
bedöma att behovet av den sökta åtgärden kommer att upphöra (Mark- och 
miljööverdomstolens mål P 6797.15, P 7171-14 och P 7678-13). 

Bedömning av ansökt åtgärd 

Den föreslagna åtgärden avviker från gällande detaljplan som anger att marken 
ska användas för småindustriändamål. Bygglovsavdelningen bedömer att 
avvikelsen gällande den avsedda användningen inte är en liten avvikelse, enligt 
9 kap. 31 b § PBL, och att förutsättningarna för ett permanent bygglov därmed 
inte finns. Eftersom åtgärden inte uppfyller förutsättningarna för att ett 
permanent bygglov ska kunna beviljas finns anledning att pröva 
förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov. 

Bygglovsavdelningen bedömer dock att ärendet inte uppfyller kravet på att 
åtgärden ska avse ett behov som verkligen är tillfälligt, enligt beskrivningen 
ovan. Det generella behovet av bostäder till byggnads- och entreprenadarbetare 
i Stockholmsområdet kan inte anses vara tillfälligt. I ett storstadsområde som 
Stockholm kommer det under en överskådlig tid alltid finnas behov av sådant 
boende. Eftersom åtgärden är riktad mot projekt som är spridda geografiskt i 
Stockholmsområdet och inte är belägna inom Upplands-Bro kommun bedömer 
bygglovsavdelningen att det är rimligt att bedöma den specifika åtgärdens 
tillfälliga behov gentemot det generella behovet av bostäder för arbetare i 
Stockholmsregionen. Bygglovsavdelningen bedömer även att det inte 
framkommit något i ärendet som skulle visa på att det specifika företagets 
behov av bostädet till arbetande i Stockholm är tillfälligt. 

Med anledning av detta ska bygg- och miljönämnden pröva om det finns någon 
konkret alternativ lösning för hur behovet av bostäder för berörda arbetare ska 
lösas efter det att det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut, det vill säga en 
konkret lösning för hur det tillfälliga behovet kommer att upphöra. 
Bygglovsavdelningen begärde att få in en sådan redogörelse genom ett 
granskningsyttrande som skickades till sökande den 20 december 2019. 
Sökande har som svar på detta angett att "användningen är tillfällig vad gäller 
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företagets behov" samt att behovet är tillfälligt eftersom företaget inte vet var 
de har projekt framöver. Det berörda företaget är ett av skandinaviens fyra 
största bygg- och anläggningsföretag, enligt företagets hemsida, och 
bygglovsavdelningen bedömer att det inte har framkommit något i utredningen 
för ärendet som konkret visar på att behovet av bostäder för arbetare i 
Stochkolm kommer att upphöra efter 2021. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att det inte finns 
förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov för den ansökta åtgärden 
med stöd av 9 kap. 33 § PBL, eftersom åtgärden inte avser ett behov som 
verkligen är tillfälligt. Bygg- och miljönämnden föreslås därför avslå ansökan 
om tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

Barnperspektiv 
Ärendet avser en åtgärd som är avgränsad för yrkesarbetande vuxen personal 
och bygglovsavdelningen gör således bedömningen att ärendet och förslaget 
till beslut inte påverkar barns levnadsmiljö i någon betydande utsträckning. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef  Olof Forsberg  

 Bygglovschef 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2019-12-11 

2. Planritning som inkom 2019-12-11 

3. Skrivelse med projektbeskrivning som inkom 2019-12-11 

4. Skrivelse med förtydligande projektbeskrivning som inkom 2020-02-18 

5. Skrivelse gällande åtgärdens tillfälliga behov som inkom 2020-02-24 

 

Beslut sänds till 
• Sökande - delges med delgivningskvitto 
• Ekhammar 4:21 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:199 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:202 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:208 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:269 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:410 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:429 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:431 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:450 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:452 - meddelande om kungörelse 
• Ekhammar 4:507 - meddelande om kungörelse 

 













Från: joakim.brofalk@jkbprojekt.se
Till: Erik Sandqvist
Ärende: komplettering av bygglovsansökan bygg 2019.356
Datum: den 17 februari 2020 15:32:51

Komplettering av bygglovsansökan
 
På uppdrag av Gunnar Malmström översänder jag komplettering av bygglovsansökan dnr
2019.356
/ Joakim Brofalk
 
Beskrivning av verksamheten
Lokalerna skall användas som personal rum för omklädning, personalrum m.m. för Veidekke som
har tillfälliga entreprenadarbeten i närområdet. Arbetena bedrivs delvis som skiftarbete och sena
arbetstider
8 rum ska kunna användas för övernattning/vila till personal som har för lån vägt hem.
Användningen är tillfällig vad gäller Veidekkes behov. Användningen är också tillfällig i avvaktan
på detaljplanläggning som på börjats efter beslut om planuppdrag.
Angående tillgänglighet.
Lokalerna är relativt bra tillgängliga för funktionshindrade med bl.a. hwc och avsaknad av
nivåhinder, men Veidekkes personal kan inte ha svårare funktionshinder p.g.a.
entreprenadarbetenas art.
Vilket innebär att tillgänglighetskravet inte bör omfatta lokalen
 
Befintlig parkering för 10-20 personbilar finns inom några meter från entren.
 
Det finns en befintlig verksamhet som huvudsakligen är kontor och en liten del verkstad
 
Sektions och fasadritningar behövs inte enligt tidigare diskussion då bygglovet inte påverkar
dessa
Bygglovet avser endast ändrad verksamhet i 8 befintliga rum. Övriga rum påverkas endast av
åtgärder för att stärka brandskyddet för den ändrade verksamheten.
 
Joakim Brofalk
JKB PROJEKTUTVECKLING AB
Kristinetorpsvägen 34
197 91 Bro
Orgnr: 559040-7457
Joakim.brofalk@jkbprojekt.se
+46 70 5591183 | www.jkbprojekt.se

 



Från: Gunnar Malmström
Till: Erik Sandqvist
Kopia: Mathias Rantanen
Ärende: Re: Föreläggande om komplettering [BYGG.2019.356]
Datum: den 24 februari 2020 19:42:32

Hej Erik
Vänligen se nedan vad Veidekke framför gällande det tillfälliga i behovet.
Mvh
Gunnar

Hej!
 
Vi avser att bo tillfälligt mellan mån-tors i Bro under tiden som vi har projekten Hjulsta
Södra, P-huset hagastaden och Himmerfjärdsverket.
Dessa projekt kommer att fortgå ca 24månader framöver och då behöver vi ett boende för
vår personal som ej har sin fasta adress i Stockholmsområdet.
Större delen av våran personal har sin fasta adress i Söderhamnsområdet och norrut. Ibland
kommer det personal och hjälper till från vårat dotterbolag i Göteborg.
All personal som vi har är är svenska medborgare.
 
Detta är ett tillfälligt boende då vi aldrig vet var vi har våra projekt. Om 24månader så
kanske vi måste titta på ett boende närmare Uppsala eller i Göteborgsområdet.
Allt beror på var vi har våra projekt.
 
Med vänlig hälsning
 
Thomas Torefeldt
Arbetschef
 
Veidekke Entreprenad AB
Grundläggning
+46 733 66 94 21
 
Adress: Box 1503, 172 29 Ort
Besöksadress: Kalmarleden 44, 746 37 Bålsta
Thomas.torefeldt@veidekke.se
www.veidekke.se/grundlaggning
 
Personuppgifter hanteras i enligh
Skickat från min iPhone

21 feb. 2020 kl. 14:31 skrev Erik Sandqvist <erik.sandqvist@upplands-bro.se>:

Hej!

Se bifogat granskningsyttrande för:

BYGG.2019.356
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industrilokal till
övernattningslokal
EKHAMMAR 4:200



För bygg- och miljönämnden

Vänligen
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: BYGG.2019.356
Mottagare: ASC AIRPORT SYSTEM CO
AKTIEBOLAG[gunnar.malmstrom@gripsholm.com]

<Granskningsyttrande_426384.pdf>



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tony Ebrahimi 

Bygglovsavdelningen 

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-02-24 Bygg.2020.7 

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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Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
förrådcontainer, Tibble Kyrkby 1:70 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om bygglov för uppställning av förrådcotainer med stöd
av 2 kap 1, 6 §§, Plan- och bygglagen, (PBL)

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, §
57

Bygglovsprövning, avslag:  3 405 kr

Summa: 3 405 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 
Sökande har den 09 januari 2020 kommit in med en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov på 10 år för uppställning av förrådcotainer på 30 kvadratmeter mot 
Mariedalsvägen parallellt och med 2,5 meter avstånd till garagebyggnad.  

Prövning mot gällande detaljplan och Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 1, 6 §§  
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1 §, Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen.  

6 §, Stads- och landskapsbilden, vid planläggning, i ärenden om bygglov och 
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:  

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan,  

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader 
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) . 

Anpassningskravet 

Vid bygglov inom detaljplan ska åtgärden prövas mot anpassningskravet. Det 
innebär att åtgärden ska placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen, och 
intresset av en god helhetsverkan. 

Anpassningskravet innebär att åtgärden ska anpassas till den befintliga miljön. 
Att en åtgärd ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden innebär 
att utformningen ska anpassas till den omgivande bebyggelsen och landskapet 
avseende form, färg och material. 

Intresset av en god helhetsverkan 

Åtgärder ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
intresset av en god helhetsverkan. Det kan exempelvis vara att en åtgärd inte 
får innebära för stora förändringar i ett enhetligt område eller att en byggnad 
blir för stor och dominerande i förhållande till omkringliggande bebyggelse. 

Skydd och varsamhet 

Vid bygglov inom detaljplan ska det prövas om åtgärden uppfyller kravet på att 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Kravet innebär att dessa värden har ett 
förstärkt skydd i förhållande till anpassningskravet.  Det ska även prövas om 
ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. 

Förslaget är väl exponerad mot Mariedalsvägen samt bedöms inte utgöra ett 
allmänt behov eller allmänt intresse för att kunna bevilja bygglov enligt 9 kap 
31 § c, PBL.  

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 
2 kap 1, 6 §§, Plan- och bygglagen, (PBL) för uppställning av förrådcontainer. 
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

 Yttrande från sökande som inkom 2020-03-11 

 Situationsplan som inkom 2020-01-09 

 Ansökan som inkom 2010-01-09 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Sökande har den 09 januari 2020 kommit in med en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov, 10 år för uppställning av förrådcotainer på 30 kvadratmeter parallellt 
och med 2,5 meter avstånd till huvudbyggnad.  

Kommunicering: 2020-02-25 skickades förslag till beslut till sökande för 
eventuella synpunkter, 2020-03-11 har inkommit synpunkter från sökande. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av byggnadsplan 6401-F som upprättades på 60-talet.  

Skäl till beslut: 

Vid bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden 
uppfyller utformningskraven. 

Bygglov inom detaljplan ska prövas mot de tre utformningskraven: 

· lämplighet för sitt ändamål, 

· god form-, färg- och materialverkan, och 

· tillgänglighet och användbarhet. 

Kraven skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad, en annan 
anläggning, en skylt eller en ljusanordning. 

God form-, färg- och materialverkan 

En åtgärd ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser 
åtgärdens egenvärde. Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos 
byggnader som ger upphov till positiva upplevelsemässiga värden. Det kan 
exempelvis vara åtgärdens skala, storlek, proportioner, material och 
färgsättning. Kravet skiljer sig åt beroende på om åtgärden avser en byggnad, 
en annan anläggning, en skylt eller en ljusanordning. 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 
i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 
syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 
gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 
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Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan för 
uppställning av förrådcotainer med stöd av  2 kap 1, 6 §§, Plan- och bygglagen, 
(PBL) 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret  
 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg  

 Bygglovschef 

 

Bilagor 
 Ansökan som inkom 2010-01-09 

 Situationsplan som inkom 2020-01-09 

 Yttrande från sökande som inkom 2020-03-11 

 

Beslut sänds till 
 Sökande - med delgivningskvitto 
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Ansökan om strandskyddsdispens, två 
hotellbyggnader, Granskog 2:7  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Strandskyddsdispens medges för två hotellbyggnader (paviljong 1 och 
2) på fastigheten Granskog 2:7 enligt ansökningshandlingarna och med 
stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

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

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

a) byggnadernas fasad ska ha en dämpad färgskala som exempelvis 
mellan till mörka jordfärger. 

Bygg- och miljönämnden informerar om 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 

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

Beslutet delges: 
Hackholmssund konferens AB, Lise-Lotte Svensson, Hackholmssundsvägen 
15, 197 91 BRO 
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Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 19 
juni 2019 och avser två byggnader (paviljong 1 och 2) med totalt 26 stycken 
hotellrum inom strandskyddsområde på fastigheten Granskog 2:7. Fastigheten 
är på totalt ca 65 hektar och ligger i södra delen av Upplands-Bro kommun 
inom strandskyddat område där utvidgat strandskydd på 300 meter gäller. 
Området ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Byggnaderna ska ingå i en befintlig verksamhet med hotell- och 
konferensanläggning, Hackholmssund konferens AB, och är enligt sökanden 
nödvändiga för utveckling av verksamheten med flera hotellrum, vilket 
uppfylls genom de nya hotellbyggnaderna som utökar konferensanläggningen. 
Hotellbyggnaderna kommer att placeras inom den sammanhållna bebyggelse 
som hör till den befintliga konferensanläggningen och bedöms därmed ligga 
inom en etablerad tomtplats, varav miljöavdelningen bedömer att området är 
ianspråktaget på ett sådant sätt att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 
miljöbalken och att strandskyddsdispens kan medges.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2020. 
 Foton från platsbesök den 7 februari 2020 
 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 19 juni 2019.  
 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, 

utgåva 2. 

Ärendet 
Ansökan 

Ansökan inkom den 19 juni 2019 och avser två byggnader (paviljong 1 och 2) 
med totalt 26 stycken hotellrum inom strandskyddsområde på fastigheten 
Granskog 2:7 (bilaga 1). Fastigheten är på totalt ca 65 hektar och ligger i södra 
delen av Upplands-Bro kommun inom strandskyddat område där utvidgat 
strandskydd på 300 meter gäller. Området ligger utanför detaljplanelagt 
område men inom sammanhållen bebyggelse. Byggnaderna ska ingå i en 
befintlig verksamhet med hotell- och konferensanläggning, Hackholmssund 
konferens AB, som idag har en kapacitet för att ta emot maximalt 40 personer. 
Enligt sökanden är det nödvändigt för utvecklingen av verksamheten att 
komplettera konferensanläggningen med flera hotellrum vilket i och med de 
nya hotellbyggnaderna uppfylls genom en utökning med 26 stycken hotellrum.  

Hotellbyggnaderna, paviljong 1 och 2, placeras vid ett befintligt klubbhus i 
form av fristående flyglar. Dess huvudentréer kommer att vara vända inåt 
befintliga tennisbanor framför klubbhuset. Byggnaderna utformas med 
suterrängvåning för att anpassas till höjdskillnaderna på tomten och kommer att 
ha en byggnadsarea på 594,3 m2 respektive 557,7 m2  och en nockhöjd på 7,7 
respektive 7,1 meter. Fasaden kommer enligt ansökan att vara träpanel i dova 
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färger som svart och grå (bilaga 4,5,6). Takmaterial för byggnaderna är 
grafitgrå plåt. I samband med att de nya byggnaderna tillkommer kommer även 
klubbhuset att målas om i samma kulör. 

Övrigt skydd för området 

 Platsen för åtgärden ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet 
enligt 4 kap. § 2 miljöbalken, där turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas. 

 Området omfattas av Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

Platsbesök 

Anna Davidson från miljöavdelningen träffade Lise-Lott Svensson, 
verksamhetsansvarig, på fastigheten den 7 februari 2020, (bilaga 3). På platsen 
för den högra byggnaden (paviljong 2) finns i dag ett garage, ett förråd och en 
gräsmatta. Förråd och garage kommer att rivas i samband med uppförandet. På 
platsen för den vänstra byggnaden (paviljong 1) finns ett mindre pumphus och 
en bergknalle som båda kommer att tas bort. Befintliga träd på platsen kommer 
att sparas tillsammans med ett härbre på platsen.  

Bygglov 

Bygglov för de två hotellbyggnaderna beviljades av Bygg- och miljönämnden  
den 7 november 2019. 

LIS-område 

För den östra delen av Högholmen, som ligger i anslutning till Hackholmssund 
konferens, finns ett föreslaget LIS-område i Upplands-Bro kommuns 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, antagen av 
kommunfullmäktige 14 juni 2017, och föreslås tillgängliggöras för rekreation, 
frilufts- och båtliv. 

Kommunicering 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 20 februari 2020 
till den 12 mars 2020. I samband med kommunicering av förslag till beslut 
kommunicerade miljöavdelningen ett förslag till tomtplatsavgränsning (bilaga 
2). Synpunkter inkom till miljöavdelningen den 3 mars 2020 angående del i 
tjänsteskrivelsen vad gäller lekplatsen. Då lekplatsen är i behov av renovering 
kan den komma att bytas ut till en likvärdig alternativt tas bort helt och att 
platsen åter blir naturmark. Tjänsteskrivelsen ändras enligt inkommen 
synpunkt. I övrigt inkom inga synpunkter på förslag till beslut.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
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2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 
förutsättningar är uppfyllda:  

1. Det ska finnas särskilda skäl.  

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

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

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast ange att området:  

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Fri passage 

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens 
från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  
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Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska det i ett dispensbeslut bland annat framgå i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. 

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. 

Beslutsmotivering 

Miljöavdelningen bedömer att ansökan uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 
miljöbalken. Miljöavdelningen bedömer att området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och inte 
strider mot dessa som är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet.  Miljöavdelningen bedömer att åtgärden i ansökan inte heller strider 
mot de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Särskilt skäl  

Enligt första punkten i 7 kap. 18c § MB, får man som särskilt skäl vid dispens 
beakta om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. En bedömning av om ett område är 
ianspråktaget görs genom att undersöka hur allmänheten har tillträde till 
området och hur tillgängligheten påverkas av åtgärden. På platsen finns idag 
tennisbanor, förråd, garage, pumphus, lekplats med mera tillhörande samma 
verksamhet som det aktuella ärendet gäller. Anläggningarna ligger inom en 
sammanhållen bebyggelse som hör till den befintliga konferensanläggningen 
och bedöms ligga inom en redan etablerad tomtplats, varav miljöavdelningen 
bedömer att området är ianspråktaget. En del av anläggningarna på platsen 
kommer att tas bort och ersättas av paviljongerna. Genom placeringen av 
paviljongerna på varsin sida av klubbhuset bildas också en sammanhållen enhet 
som ger ett samlat intryck.  

Strandskyddets syften 

Miljöavdelningen bedömer att den aktuella åtgärden inte strider mot 
strandskyddets syften på ett sätt som gör att dispens inte kan medges. 
Miljöavdelningen bedömer att byggnaderna inte kommer att påverka 
friluftslivet negativt i form av en mer avhållande effekt och utökad 
privatisering på platsen då placeringen i detta fall sker inom en etablerad 
tomtplats. Placeringen av byggnaderna ramar in gårdsytan med tennisplaner 
framför den befintliga byggnaden, klubbhuset, och de huvudsakliga entréerna 
kommer att vara vända inåt tennisbanorna.  

Byggnaderna kommer enligt ansökan att anpassas till höjdskillnader på tomten 
genom suterrängvåning, och med en tydligt horisontell utformning. 
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Tillsammans med en dov färgsättning av husen bedömer miljöavdelningen att 
byggnaderna inte blir för skrymmande på platsen och inte leder till en ökad 
känsla av privatisering och negativ påverkan på det rörliga friluftslivet.  

Fri passage finns på platsen mellan byggnaderna i verksamheten och stranden 
för att säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Tillgängligheten 
till strandområdet och den östra delen av Högholmen bedöms inte påverkas 
negativt av åtgärden. En negativ påverkan för allmänhetens friluftsliv bedöms 
inte heller finnas från vattensidan om man till exempel färdas med båt.  

Miljöavdelningen har inte hittat några djur- eller växtarter som skulle påverkas 
på ett oacceptabelt sätt av åtgärden varav miljöavdelningen bedömer att 
åtgärden som vidtas inte väsentligt förändrar livsvillkoren för några djur- eller 
växtarter på platsen. 

Alternativ lokalisering 

Miljöavdelningen bedömer att placeringen av paviljongerna i verksamheten 
sker på en plats som redan är ianspråktagen och därför uppfyller miljöbalkens 
särskilda skäl för strandskyddsdispens punkt 1 i 7 kap. 18c §. Placeringen av 
byggnaderna i detta fall är även lämplig för närhet till den övriga pågående 
verksamheten hotell- och konferensanläggning, och att placera 
hotellbyggnaderna på en alternativ ny plats inom fastigheten bedöms ge en 
större åverkan på strandskyddets syften.  

Tomtplatsavgränsning 

I dispensbeslutet anges vilken yta runt byggnaderna som får tas i anspråk som 
tomt (bilaga 2). Någon befintlig tomtplatsavgränsning har inte hittats av 
sökanden eller av miljöavdelningen hos Upplands-Bro kommun, varav en 
tomtplatsavgränsning som omfattar de nya byggnaderna samt klubbhuset har 
tagits fram av miljöavdelningen och kommunicerats med sökanden.  

Villkor i beslutet  

Enligt ansökan ska byggnadernas fasad ha en dämpad färgskala i form av grå 
och svart. Villkor i beslutet med exempelvis mellan till mörka jordfärger, är 
satt med hänvisning till Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden i Upplands-Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. 
Villkoret är även motiverat utifrån strandskyddets syften för att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad 
fasadfärg på byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir 
för utmärkande. 

Hänsyn till enskilda intressen 

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

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 
enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen 
av Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 november 2018, § 135, om revidering av timavgift. Beslut om 
avgift skickas separat. 

Barnperspektiv 
Sveriges stränder är en gemensam naturtillgång som är mycket betydelsefull 
för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtliv. Stränderna är en värdefull 
naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser som genom bestämmelserna om strandskydd skyddas för 
kommande generationer. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- 
och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens barn och barn i 
kommande generationer. Förslaget medverkar också till arbetet med att nå 
Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef  Åsa Bergström 

 Miljöchef 
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Bilagor 
1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 19 juni 2019 
2. Tomtplatsavgränsning, kommunicerad med sökanden den 20 februari 2020 
3. Foton från platsbesök den 7 februari 2020 
4. Material och kulörbeskrivning, ur bygglovsansökan den 19 juni 2019 
5. Volymstudie, ur bygglovsansökan den 19 juni 2019 
6. Situationsplan, ur bygglovsansökan den 19 juni 2019 
7. Information om hur överklagande sker 
 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen i Stockholms län 
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INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

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

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

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

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

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

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Ansökan om strandskyddsdispens, tillbyggnad 
bostadshus, nybyggnad lada, växthus,  
Lindormsnäs 1:21 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Strandskyddsdispens medges för uppförandet av tillbyggnad av
bostadshus samt ett växthus på fastigheten Lindormsnäs 1:21 enligt
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 
Miljöbalken.

2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela fastighetens areal tas i
anspråk.

Sammanfattning 
Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 1 juni 2017 och avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av växthus 
på fastigheten Lindormsnäs 1:21. Kompletteringar till ansökan inkom till 
miljöavdelningen den 19 december 2019 och den 26 februari 2020 i samband 
med kommunicering. Fastigheten ligger i södra delen av Upplands-Bro 
kommun utanför detaljplanelagt område. Utökat strandskydd på 300 meter 
gäller på platsen för åtgärderna. Ingen beslutad tomtplats finns för fastigheten. 
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken och riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.
Miljöavdelningen bedömer att åtgärderna i ansökan placeras inom en redan
etablerad tomtplats och inte kommer att påverka strandskyddets syften negativt
på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte kan medges. Miljöavdelningen
bedömer att åtgärderna uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken och att
strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus och för växthus kan
medges.

Bygg- och miljönämnden informerar om 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
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att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 

Giltighetstid 

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

Beslutet delges: 

Claudia Menz, Smidövägen 6, 197 91 BRO  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 19 mars 2020 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 
2009:4, utgåva 2. 

 Förarbetena miljöbalk, proposition 1997/98:45 

 Synpunkter på kommunicering, inkom den 26 februari 2020 
 

 Komplettering till ansökan, inkom den 19 december 2019 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 1 juni 2017 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 1 
juni 2017 för tillbyggnad av bostadshus, nybyggnad (alternativt flytta en 
befintlig) ekonomibyggnad i form av lada, och nybyggnad av växthus på 
fastigheten Lindormsnäs 1:21 (bilaga 1).  

Enligt 7 kap. 15 § får det inom ett strandskyddsområde inte uppföras nya 
byggnader, varav dispens krävs för växthuset. Del av växthuset avses att 
placeras längre bort från bostadshuset än 15 m, varav åtgärden inte uppfyller 7 
kap. 17 §, där det skulle vara undantaget krav på dispens. För att detta ska vara 
möjligt krävs att hela åtgärden ligger inom 15 m från bostadshuset.  

I samband med ett möte med sökanden den 12 december 2019 informerades  
miljöavdelningen om att ansökan gällde en nybyggnad av lada då den gamla 
ladan som varit aktuell inte längre fanns kvar. I samband med mötet bestämdes 
att ansökan i den del vad gäller ladan skulle handläggas separat varav en 
revidering samt komplettering inkom den 19 december 2019 (bilaga 2). 
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Kompletteringar i samband med kommunicering av tomtplatsavgränsning 
inkom den 26 februari 2020 (bilaga 4).  

Enligt ansökningshandlingarna kommer tillbyggnadens mått att vara (HxLxB) 
6,36 x 9,21 x 7,24 m och byggas i samma stil med samma färgsättning som det 
befintliga bostadshuset. Tillbyggnaden kommer att byggas på bostadshusets 
baksida mot skogsområdet. Växthusets mått kommer att vara (HxLxB) 2,87 x 
6,37 x 3,70 m. Växthuset kommer att placeras till vänster om bostadshuset. 
Den befintliga byggnaden vid infarten som använts för att förvara byggmaterial 
på fastigheten kommer att rivas. En ny infart planeras enligt situationsplanen.   

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av utökat 
strandskydd på 300 meter. Bostadshuset och nuvarande fastighet hörde 
ursprungligen till Säbyholms gård och styckades av år 2008 och har nu en area 
på 3540 m2 . Det befintliga bostadshuset är troligtvis byggt på 1850-talet. Det 
finns ingen beslutad tomtplats för fastigheten. Fastigheten är belägen inom 
riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och 
riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.  

Som särskilt skäl för dispens för åtgärderna har sökanden angett miljöbalken 7 
kap. 18 c § särskilda skäl, punkt 1 och 2; att området redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
området är väl avskilt från stranden genom väg.  

Särskilt skäl punkt 2 miljöbalken 7 kap. 18 c § gäller då området genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen. Avskiljande exploatering är sådant som 
tydligt hindrar allmänheten från att röra sig från den aktuella platsen till 
stranden. Smidövägen är på den aktuella platsen ca 7 meter bred och saknar 
mittlinje. Med hänvisning till Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 
10315-16 från 2017-08-16 är vägen inte sådan att allmänheten typiskt sett 
skulle avhålla sig från att korsa den, varav särskilt skäl punkt 2 inte är aktuellt i 
detta fall. 

Platsbesök 

Anna Davidson och Kristofer Asplund från miljöavdelningen träffade 
sökanden på fastigheten den 24 januari 2020 där platserna för de olika 
åtgärderna inspekterades och tomtplatsavgränsningen diskuterades (bilaga 3). 

Övrigt skydd för området 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 
Bygglovskraven är större i dessa områden och även vid kompletteringsåtgärder 
ska en anpassning till befintlig bebyggelse ske. Att bevara det kulturhistoriskt 
värdefulla landskapet är en del av kulturmiljövårdens mål. 
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Riksintresse för friluftslivet 
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas.  

Grön kil 
Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. 

Naturvärde av kommunalt intresse 
Enligt en naturinventering av Upplands-Bro kommun från år 1989 omfattas 
fastigheten, som kallas Gustavsberg, av "naturvärden av kommunalt intresse".  
I närområdet finns en grustäkt och bedöms ha ett högt naturvärde för botanik 
och zoologi.  

Vattenskyddsområde 
En mindre del av fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Leran 1:3 m. 
fl. yttre skyddszon. 

Avrinningsområde ESKO 
Fastigheten ligger inom avrinningsområde till ESKO-område (ekologiskt 
särskilt känsligt område). 

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 
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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. 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). 

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

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast ange att området  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Enligt 7 kap 18 f § MB ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en 
sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till 
de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Tomtplatsavgränsning 
Enligt 7 kap 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut bland annat framgå i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. 
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Intresseprövning 
Enligt 7 kap. 25 § 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. 

Kommunicering av förslag till beslut 

Miljöavdelningen kommunicerade förslag till beslut den 5 december 2019. 
Synpunkter på beslutsförslaget inkom i samband med ett möte den 12 
december 2019 (bilaga 2). I inkomna kompletteringar den 19 december 2019 
fanns bland annat ett förslag på tomtplatsavgränsning från sökanden. För att 
vidare diskutera tomtplatsavgränsning och för att se fastigheten utifrån faktiska 
förhållanden gjordes ett platsbesök på fastigheten den 24 januari 2020.  

Kommunicering av tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap 18 f § Miljöbalken (MB) ska det i ett dispensbeslut framgå i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Miljöavdelningen 
kommunicerade ett förslag till tomtplatsavgränsning med sökanden den 29 
januari 2020. Synpunkter på tomtplatsavgränsningen samt kompletteringar  
inkom till miljöavdelningen 26 februari 2020 (bilaga 4). Kompletteringar som 
inkom var historiska foton från år 1960 och år 1975, analys från Infosoc, 
information om hemfridszon från Naturvårdsverket och examensarbete 
"Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens vid fastighetsbildning i 
Gävleborgs län". Sökanden vill enligt inkomna synpunkter och genom 
kompletteringar visa på att tomtplatsen ska vara lika med hela fastigheten.  

Bemötande av synpunkter 

Det förslag till tomtplatsavgränsning som kommunicerades med sökanden den 
29 januari 2020 hade en storlek på ca 2700 m2 . Förslaget följde också 
likhetsprincipen genom att se till tomtplatsavgränsningen på grannfastigheten 
Lindormsnäs 1:22. Enligt naturvårdsverkets Handbok 2009:4 "Strandskydd-en 
vägledning för planering och prövning" sid. 139, och enligt motiven i 
förarbetena, prop. 1997/98:45, sid 91, bör tomtplatsen för fritidshus i allmänhet 
omfatta max 2000 m2. I förarbetena till miljöbalken, prop. 1997/98:45 sid 91, 
står även att topografi och vegetation ska vara avgörande. Förhållandena på 
orten är också vägledande vid en bedömning av tomtplatsens storlek.  

I detta fall är det fråga om en permanentbostad och även då förhållandena på 
orten ska vara vägledande vid en bedömning, och att man bör se till 
likhetsprincipen, så har aktuell fastighet Lindormsnäs 1:21, tidigare varit en del 
av gården Säbyholm. Lindormsnäs 1:21 har sedan lång tid tillbaka, till skillnad 
mot grannfastighet Lindormsnäs 1:22, haft odlingar och brukad mark i ett stort 
område runt nuvarande fastighet vilket syns på historiska foton av fastigheten  
(bilaga 4). Framför huset leder en gräsmatta ner till vägen och ett dike. 
Topografin framför bostadshuset är plan och det är fri sikt upp mot huset. 
Fastigheten ligger ca 50 meter från strandlinjen och området mellan stranden 
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och vägen består av obebyggd naturmark där det finns fri passage för att 
säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Miljöavdelningen 
bedömer därför att det är motiverat att bemöta inkomna synpunkter och 
föreslår att hela fastigheten får användas som tomt.  

Beslutsmotivering 

Miljöavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 
miljöbalken. Miljöavdelningen bedömer att området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och inte 
strider mot dessa som är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet.  

Växthuset kommer enligt ansökan att placeras på en plats där det idag finns en 
gräsmatta och några mindre buskar en bit in på fastigheten. Växthuset bedöms 
inte påverka friluftslivet negativt i form av utökad privatisering. Bakom 
växthuset och fastighetsgränsen består miljön av naturmark med träd och sly 
som bildar en naturlig gräns mot det allmänna och möjliggör fri passage för 
allmänhet och djurliv på platsen. Vid bakre tomtgräns finns delar av ett staket 
och där finns även ett mindre vedförråd.  

Tillbyggnaden kommer enligt ansökan att anläggas mot den bakre tomtgränsen 
och skogen på husets västra del. Höjden på tillbyggnaden följer höjden av det 
befintliga bostadshuset och byggs i samma stil med samma färgsättning som 
det befintliga bostadshuset med faluröd färg. Miljöavdelningen bedömer att 
även då tillbyggnaden utökar husets area kommer utökningen inte påverka 
strandskyddet på ett sådant negativt sätt att dispens inte kan medges.  

Miljöavdelningen bedömer att åtgärderna tillbyggnad och växthus i ansökan 
uppfyller särskilt skäl punkt 1 i 7 kap 18 c § miljöbalken. Åtgärderna bedöms 
inte leda till en utökad privatisering av strandområdet med en mer avhållande 
effekt för allmänheten och friluftslivet, och bedöms inte heller väsentligen 
förändra livsbetingelserna för några djur eller växter på platsen. 
Miljöavdelningen bedömer att platsen för åtgärderna tillbyggnad och växthus 
inte strider mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken då de placeras inom en etablerad tomtplats. Tillbyggnaden och 
växthuset bedöms därmed inte ta i anspråk mark som idag är allemansrättslig 
tillgänglig eller utöka den privata hemfridszonen på ett sådant sätt att dispens 
inte kan medges.  

Fri passage 
Det finns möjlighet till fri passage på platsen som säkerställer allmänhetens 
och djurlivets tillgänglighet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2020-03-19 Nat.2017.434 

 
 

 

Tomtplatsavgränsning 

Fri passage finns på platsen mellan åtgärderna i ansökan och stranden för att 
säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Hela fastigheten får tas i 
anspråk som tomtplats enligt fastighetsgräns. 

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

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 195 kr/timme, enligt 
taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, inklusive indexuppräkning. 
Beslut om avgift skickas separat. 

Barnperspektiv 
Sveriges stränder är en gemensam naturtillgång som är mycket betydelsefull 
för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtliv. Stränderna är en värdefull 
naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser som genom bestämmelserna om strandskydd skyddas för 
kommande generationer. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- 
och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens barn och barn i 
kommande generationer. Förslaget medverkar också till arbetet med att nå 
Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Miljöchef 
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Bilagor 
1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 1 juni 2017 

2. Komplettering, inkom den 19 december 2019 

3. Foton från platsbesök den 24 januari 2020 

4. Synpunkter och komplettering, inkom den 26 februari 2020 

5. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 















































































































































































































Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)

INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

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

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

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

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

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

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Beslut om miljösanktionsavgift 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar ålägga Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB, med organisationsnummer 556687-2841, en miljösanktionsavgift med 
sammanlagt 130 000 kronor för bristande kontroll och rapportering av 
köldmedier. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 
med hänvisning till 9 kap. 1 samt 20 §§ förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 

Beslut delges: 

Upplands-Bro kommunfastigheter AB, Attention: Ann Hermansson Alm, Box 
2070, 196 02 Kungsängen. 

Sammanfattning 
Under handläggandet av 2018 års köldmedierapporter uppdagades att 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB ej utfört läckagekontroller under 2017 
på 10 anläggningar, med sammanlagt 24 aggregat innehållandes köldmedier. 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB har heller inte skickat in någon 
årsrapport för 2017 för någon av de 10 anläggningarna i fråga. För sin 
bristande kontroll av de 24 aggregaten och sin utebliva rapportering till 
tillsynsmyndigheten för de 10 anläggningarna i fråga, tilldelas Upplands-Bro 
kommunfastigheter en miljösanktionsavgift på 130 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2020.

 Årsrapporterna, 2018, för kyl-/värmepumpsutrustning
(aggregat/anläggning) med f-gaser som köldmedium för fastigheterna
listade nedan.

 Synpunkter på förslag om beslut för miljösanktionsavgift, Ann
Hermansson Alm VD, AB Upplands-Brohus, 30 januari 2020.

 Regeringens proposition 2005/06:182, Miljöbalkens sanktionssystem,
m.m.

 Mark- och miljööverdomstolens beslut mål nr. M 1135-17.
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 Mark- och miljödomstolens beslut mål nr. M 8117-19. 

 Mark- och miljödomstolens beslut mål nr. M 337-17. 

Ärendet 
Bakgrund 

Under handläggandet av 2018 års köldmediarapporter uppdagades att 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB ej utfört läckagekontroller under 2017 
på 10 anläggningar, med sammanlagt 24 aggregat innehållandes köldmedier. 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB har heller inte skickat in någon 
årsrapport för 2017 för någon av de 10 anläggningarna i fråga. 

Anläggningarna och aggregaten det rör sig om är: 

Fastighet 

(anläggning) 

Aggregat Ton CO2e* 

(fyllnadsmängd) 
Total mängd 

CO2e (i ton) 
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* CO2e, koldioxidekvivalenter, mängden av en viss växthusgas uttryckt som 
den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. Sedan 2015 mäter man 

Bro Råby 3:129 KA1 

KA2 

KA3 

5,4 

13,7 

13,7 

 

 

32,8 

Brunna 4:502 KA1 

KA2 

9,8 

11,7 

 

21,5 

Brunna 4:669 VP1 

KA1 

KA2 

13,44 

10,9 

12,9 

 

 

37,24 

Brunna 7:133 

 

 

VP1 

KA1 

KA2 

9,3 

9,8 

9,8 

 

 

28,9 

Finnsta 1:16 KA1 

KA2 

KA3 

5,8 

5,8 

5,8 

 

 

17,4 

Härnevi 8:12 KA1 10,9  

 KA2 14,1 25 

Kungsängens Kyrkby 2:212 

 

KA1 

KA2 

7 

7,8 

 

14,8 

Kungsängens Kyrkby 2:273 KA4 19,6 19,6 

Kungsängens Kyrkby 2:288 

 

KA1 

KA2 

7,8 

11,7 

 

22,3 

Kungsängens-Tibble 1:473 KA1 

KA2 

KA3 

13,7 

15,6 

7,8 

 

 

37,1 
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köldmedier i mängden CO2e istället för i kilogram, på så sätt får man ett mer 
rättvist mått på olika gasers potentiella påverkan på atmosfären. 

Lagstiftning 

Allmänna hänsynsregler 

I Miljöbalkens 2 kap. 2 § står: 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet.   

Miljösanktionsavgift 

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

30 kap. 2 § En miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Avgiften behöver inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 

1. Sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen 
hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den 
avgiftsskyldige, 

2. Att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde 
ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 

3. Vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa, eller 

4. Att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap 
miljöbalken.  

Läckagekontroll 

Artikel 4.1 och 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, gör gällande att utrustning 
(aggregat) innehållande mellan 5 och 50 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska 
läckagekontrolleras minst en gång var tolfte månad. 

Enligt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska 
miljösanktionsavgift med 5 000 kr betalas av den som inte uppfyller 
föreskrivna krav för läckagekontroll. 

 

 

Årsrapportering 
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Enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska den som är 
operatör lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 
ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning. 

Enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska 
miljösanktionsavgift med 1 000 kronor betalas av den som är försenad med att 
lämna in en rapport. 

Beslutsmotivering 

Läckagekontroll 

De 24 aggregaten som listats innehåller samtliga över 5 ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e) och ska därmed periodiskt kontrolleras för 
läckor minst var tolfte månad enligt förordning (EU) nr 517/2014 artikel 4.3.  

Upplands-Bro kommunfastigheter AB har inte uppfyllt föreskrivna krav för 
läckagekontroller då inget av de 24 aggregaten som listats har kontrollerats 
under 2017. En överträdelse av artikel 4.3 är enligt 9 kap. 1 § förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter förenad med en miljösanktionsavgift på 
5 000 kronor. Varje enskilt aggregat som ej kontrollerats för läckor bedöms 
som en överträdelse av artikel 4.3, se Mark- och miljööverdomstolens dom i 
mål nr. M 1135-17. Då det rör sig om sammanlagt 24 aggregat som ej 
läckagesökts har 24 överträdelser skett. Miljöavdelningen bedömer därmed att 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB gjort sig skyldig till överträdelser 
motsvarande miljösanktionsavgifter på 120 000 kronor (24 x 5 000) för ej 
utförda läckagekontroller. 

Årsrapportering 

Upplands-Bro kommunfastigheter AB har utöver ej utförda läckagekontroller 
begått en överträdelse av 15 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser genom att inte skicka in någon årsrapport till tillsynsmyndigheten 
för 2017, för någon av de 10 listade anläggningarna. Detta trots att 
anläggningarna som listats samtliga innehåller mer än 14 ton 
koldioxidekvivalenter. Enligt 9 kap 20 § till förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter framgår att det är förenat med en miljösanktionsavgift 
på 1 000 kronor för varje enskild överträdelse. Då det handlar om 10 
anläggningar där ingen årsrapport har skickats in har 10 överträdelser skett. 
Miljöavdelningen bedömer därmed att Upplands-Bro kommunfastigheter gjort 
sig skyldig till överträdelser motsvarande miljösanktionsavgifter på 10 000 
kronor (10 x 1000) för uteblivna årsrapporter. 

Totalt bedömer Miljöavdelningen att Upplands-Bro kommunfastigheter AB har 
gjort sig skyldig till överträdelser förenade med 130 000 kronor i 
miljösanktionsavgifter för bristande kontroll och rapportering av köldmedier. 

Observera att miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen skett utan 
uppsåt eller på grund av okunskap om reglerna. Avgiften avser redan vidtagen 
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överträdelse och påförs även om rättelse har skett eller om arbetet pågår för att 
uppfylla kraven enligt de bestämmelser som överträtts. 

Kommunicering  

Miljöavdelningen har haft förslag till beslutet på kommunicering med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB mellan 10 januari 2020 och 31 januari 
2020. 

Synpunkter från Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Den 30 januari inkom Upplands-Bro kommunfastigheter AB med synpunkter 
på Miljöavdelningens förslag till beslut om miljösanktionsavgifter. I svaret 
framgår att verksamhetsutövaren inte bestrider Miljöavdelningens bedömning 
gällande ej utförda kontroller på de 24 aggregaten på de 10 angivna 
anläggningarna. Samtidigt framför verksamhetsutövaren att de anser att en 
förmildrande omständighet är att anläggningarna tidigare inte omfattats av 
kontroll, utan att kontrollen på nämnda anläggningar tillkommit på grund av 
skärpta krav från 2016 och att man helt enkelt missat lagändringarna. 

Miljöavdelningens bemötande 

Den 1 januari 2015 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
517/2014 om fluorerade växthusgaser i kraft. I artikel 4 punkt 3.a i 
förordningen står att utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter 
(CO2e) ska kontrolleras för läckor minst var tolfte månad. När förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser trädde i kraft den 1 januari 2017 blev 
det även rapporteringsskyldighet på de anläggningar som någon gång under 
kalenderåret innehöll 14 ton CO2e. Kravet för att läckagesöka aggregaten som 
listats ovan har således funnits sedan 2015. Men det är först 2017 som det blev 
en skyldighet att lämna in årsrapporter på utförda läckagesökningarna till 
tillsynsmyndigheten. 

För miljösanktionsavgifter är så kallat strikt ansvar föreskrivet. Det innebär att 
avgiften ska tas ut även om överträdelse av en skyldighet inte har skett med 
uppsåt eller på grund av oaktsamhet. Se mark- och miljödomstolens beslut i 
mål nr. M 8117-19. 

I lagens förarbeten, prop. 2005/06:182 s. 52, uttalas att det inte är oskäligt att ta 
ut avgift när överträdelsen exempelvis berott på att den avgiftsskyldige inte 
känt till de regler som gäller, att en uppdragstagare som anlitats begått ett 
misstag eller annars inte gjort vad som kunnat förväntas eller vad som utlovats, 
att en verksamhet är nystartad, att man glömt eller inte haft tid etc.  

Upplands-Bro kommunfastigheter AB har uppgett som förmildrande 
omständighet att man inte känt till den nya lagstiftningen. I prop. 2005/6:182 
tydliggörs att okunskap om gällande regelverk inte är ett giltigt skäl för att inte 
tilldelas en miljösanktionsavgift. Se Mark- och miljödomstolens beslut i mål 
nr. M 337-17. Lägg där till 2 kap. 2 § MB som säger att alla som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 
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kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet. Miljöavdelningens bedömer att det är tydligt att ansvaret att 
känna till de regler som gäller ligger hos verksamhetsutövaren, och att inte 
känna till regeländringar är inte ett giltigt skäl att inte tilldelas en 
miljösanktionsavgift. Då inget av de särskilda skälen, enligt 30 kap. 2 § MB, 
för att inte tilldelas en miljösanktionsavgift är uppfyllt, ser Miljöavdelningen 
inget hinder till att tilldela Upplands-Bro kommunfastigheter AB en 
miljösanktionsavgift på sammanlagt 130 000 kronor för att ej uppfyllt 
föreskrivna krav på läckagekontroll och rapportering av årsrapporter för 
köldmedier. 

Barnperspektiv 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Så lyder riksdagens 
definition av Generationsmålet. Ett kriterium för att vi ska kunna uppfylla 
Generationsmålet är att vi uppnår våra 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa 
miljökvalitetsmål är att begränsa klimatpåverkan genom att minska utsläppen 
av växthusgaser till atmosfären. 

Köldmedier, även kallade f-gaser, är starka växthusgaser och utsläppen av 
dessa i atmosfären måste begränsas för att vi ska kunna leva upp till 
miljökvalitetsmålet. Att årligen utföra läckagekontroller på sina aggregat och 
lämna in årsrapporter till tillsynsmyndigheten är ett viktigt steg för att minska 
och förhindra utsläpp av f-gaser till atmosfären och på så sätt bidra till att säkra 
framtida generationers välbefinnande. 

Samhällsbyggnadskontoret  

 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Miljöchef 
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Bilagor 
1. Synpunkter på förslag om beslut för miljösanktionsavgift, Ann 

Hermansson Alm, VD, AB Upplands-Brohus, den 30 januari 2020. 

Beslut sänds till 
 Kammarkollegiet 
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Telefon: 08-5624 8700   E-post: info@ubh.se   Webb: www.ubh.se 

Org.nr: 556094–8613    Bankgiro: 772-7266    Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

Diarienummer: UBKF2020AnHe0161  

  
 Samhällsbyggnadskontoret miljöavd. 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 
196 81  Kungsängen 

  
Kungsängen den 30 januari 2020  

 

Synpunkter på förslag om beslut för miljösanktionsavgift 
 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har den 14 januari fått ett förslag på beslut om 

miljösanktionsavgift på grund av att vi inte  har utfört läckagekontroll under 2017 på 10 

anläggningar innehållande totalt 24 aggregat.  

Dessvärre kan vi  vid en noggrannare utredning konstatera att vi mycket riktigt missat att utföra 

läckagekontroll på de nio anläggningarna som finns i listan. Det finns självklart ingen ursäkt för 

att kontrollen inte är utförd och rapporterad till miljlöavdelningen men vi anser att en 

förmildrande omständighet är att dessa anläggningar tidigare inte omfattats av kontrollen utan 

har tillkommit på grund av skärpta krav från 2016, någon som vi naturligtvis skulle ha 

uppmärksammat. 

Att läckagekontroll inte är utfört på de tillkommande anläggningarna handlar inte om att vi 

negligerat dem utan att vi helt enkelt missat lagändringen. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

 

 
 

 

Ann Hermansson Alm 
Vd  
08-562 487 74 
ann.hermansson@ubh.se 
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Bygg- och miljönämnden 
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Remiss: Förslag till nya avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro Kommun 2020 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 18 mars 2020 till tekniska 
nämnden. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 20 februari 2020 fått förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun för yttrande. 

Förslag till de nya avfallsföreskrifterna har tagits fram i samband  med  
införande av ett nytt insamlingssystem av hushållsavfall  med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som 
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommun.   

Förslaget är på samråd från 2020-02-24 till 2020-03-23. Bygg- och 
miljönämnden har fått anstånd för yttrandet över förslaget till 2020-04-03. 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av handlingarna i 
rubricerat ärende och ser positivt på förslag till nya avfallsföreskrifter som är 
anpassade efter lagstiftningens krav på fastighetsnära insamling, som ska vara 
infört till år 2025. Miljöavdelningen har inte några synpunkter med 
utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet 
för Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
 Miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 18 mars 2020. 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

 Avfallsföreskrifter  

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har den 20 februari 2020 fått förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun för yttrande. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-18 All.2020.186 

 
 

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2019-01-01 och togs fram då 
matavfallsinsamling i stort sett var infört i hela kommunen.  

Förslag till de nya avfallsföreskrifterna har tagits fram för att anpassa 
föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus i kommunen. 
Avfallsföreskrifterna är juridiskt bindande dokument och innehåller inga 
detaljerade beskrivningar. 

De nya föreskrifterna har inte ändrats avsevärt i sin struktur och är anpassade 
till avfallslagstiftning och ligger i linje med förordning (2018: 1462) om 
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper som har anpassats till lydelserna av 15 kap. i 
Miljöbalken.  

Insamlingen ska ske i två kärl med fyra fack vardera för varje hushåll och 
kommer att förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av 
återvinningsbara material från hushållsavfall. Systemet med fyrfackskärl leder 
till färre transporter genom att insamling av förpackningar och 
tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet. 

Plats för miljöstationer/miljöhus kommer att väljas i enlighet med 24 § i de nya 
avfallsföreskrifterna: "Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, 
tillsynsmyndigheten och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i 
planeringsskedet för samråd om placering och utformning".  

Enligt PBL får prickmark inom detaljplanelagt område inte förses med 
byggnader. Detta sträcker sig såväl nedåt som uppåt från markytan, vilket 
innebär att även underjordiska byggnader och byggnadsdelar som inte vidrör 
markytan är otillåtna.  

Insamling med fyrfackskärl bedöms vara ett effektivt och användarvänlig sätt 
att uppfylla lagstiftningens krav på fastighetsnära insamling för förpackningar 
och returpapper som ska vara infört senast till 1 april 2025. 

Barnperspektiv 
Att upprätthålla en hållbar avfallshantering bidrar till mer kretsloppsanpassat 
samhälle och främjar en hållbar utveckling för kommande generationer.   
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Samhällsbyggnadskontoret  
 

Mathias Rantanen  

 

Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Miljöchef 

 

Bilagor 
1. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

2. Avfallsföreskrifter 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun  

 



 

 

 

 

 

 

Förslag till nya avfallsföreskrifter 
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. 
Dessa skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på 
förslaget. Synpunkter kan lämnas till och med den 23 mars 2020.  
Alla kommuner är skyldiga att ha avfallsföreskrifter. De nya 
avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för att anpassa 
föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, 
som kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna 
kommuner. 

 

Varför föreskrifter?  
Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter 
som innehåller de formella reglerna för 
kommunens avfallshantering.   

I föreskrifterna finns detaljerade 
bestämmelser om vilka krav som ställs på 
fastighetsägaren vad gäller sortering av avfall, 
hämtställen, framkomligheten för hämtnings-
fordonen samt hur hämtningen av avfall, slam 
och latrin ska gå till och mycket annat.   

Varför samråd?  
När nya föreskrifter upprättas eller ändras ska 
både fastighetsägare, myndigheter, 
organisationer och allmänhet ges möjlighet 
att lämna synpunkter.   

       

Förändringarna i den nya 
föreskrifterna  
I samband med införande av ett nytt 
insamlingssystem av hushållsavfall vid 
fastighet behöver lokala avfallsföreskrifter 
anpassas till nya krav och omständigheter. De 
viktigaste förändringarna listas här.  

       

Fyrfackskärl för en- och 
tvåbostadshus  
Enligt tidigare beslut kommmer 
fastighetsnära insamling av matavfall, 
förpackningar, returpapper och restavfall från 
en- och tvåbostadshus att ske i två kärl med 
fyra fack vardera för varje hushåll.   

Syftet är att förbättra servicen för 
invånarna och att öka sorteringsgraden av 
återvinningsbara material från hushållsavfall.  

       
I praktiken innebär det att det ska vara enkelt 
att lämna ifrån sig utsorterade förpackningar 
och returpapper i nära anslutning till 
bostaden.   

       

Dragväg för kärl  
Debitering för dragväg (om kärl inte placeras 
nära hämtningsfordonets uppställningsplats) 
finns med även i gällande föreskrifter, men 
gränsen för när avgift tas ut ändras.  

       

Samhällsbyggnadskontoret 
kommunen@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 
08 - 581 690 00 



   

 

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår 
1,5 meter i ordinarie avgift, istället för tidigare 
3 meter. Längre avstånd än 10 meter ska inte 
förekomma, men det finns fortfarande 
möjlighet till undantag om särskilda skäl 
föreligger.  

För flerbostadshus, verksamheter samt 
en- och tvåbostadhus som ingår i 
gemensamhetslösning ingår 10 meter i 
ordinarie avgift, istället för tidigare 3 meter. 
Längre avstånd än 30 m ska inte förekomma, 
men det finns fortfarande möjlighet till 
undantag om särskilda skäl föreligger.  

Ändringar för slam- och fettavfall  
Förutsättningar för uppehåll i hämtning av 
avloppsfraktioner ändras. Fastigheten ska inte 
användas under minst 12 månader, istället för 
tidigare 6 månader, och anläggningen får inte 
innehålla avfall när uppehållet inleds.  

 

Fettavskiljare ska tömmas minst sex 
gånger per år för att minska risken för att fett 
läcker ut i avloppsledningarna. Tidigare krav är 
två gånger per år.   

Övriga förändringar   
Ny skrivning om regler för dimensionering av 
avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation 
som ska ske i samråd med kommunen.  

Förtydligat om fastighetsinnehavares 
ansvar för skötsel och tillsyn av behållare, 
utrymme och anläggning för avfall. 

En del kompletteringar i bilagor 
gällande definitioner, anvisningar om sortering, 
emballering och överlämning av hushållsavfall 
samt hämtningsintervaller tillkommer.  

  

 

 

Tidsplan 
Remisstiden pågår från och med 24 februari 
och sista dagen för att lämna synpunkter är den 
23 mars 2020. 
  
Synpunkter ska skickas till: 
kommunen@upplands-bro.se eller via post: 
Upplands-bro kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81 KUNGSÄNGEN.  
 
Märk synpunkterna med "Samråd 
avfallsföreskrifter". 
 
Efter remisstiden kommer förslaget till 
avfallsföreskrifterna att justeras utifrån 
inkomna synpunkter.    

Frågor  
Har ni frågor om förslaget av nya föreskrifter 
så kan dessa ställas till Marina Danhill,   
marina.danhill@upplands-bro.se  

telefonnummer: 08-581 696 26   

Bilagor: 
1. Förslag till nya avfallsföreskrifter 
  

       

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

AVFALLSFÖRESKRIFTER 
för Upplands-Bro kommun 

 
förslag till samråd 

från 2020-02-24 till 2020-03-23 

 

 

 

 

 

 

 
17 februari 2020 
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FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 

Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäk-
tige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 
2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall 
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommu-
nens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 
5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 
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Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfall 
Sortering av avfall 
9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 
12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar 
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restav-
fall kan använda extra säck, mot avgift, som ställs ut bredvid ordina-
rie behållare. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordi-
narie hämtningstillfälle. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommu-
nens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 
Anskaffande och ägande 
16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i av-
fallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som an-
vänds i kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
 
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 
19  § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls-
hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt 
för att kraven på god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för 
skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för att undvika 
buller, lukt och skadedjur. 
 
20  § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.  
Vid ändrade omständigheter behöver det skriftligt redovisas till till-
synsansvarig nämnd. 
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 

23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 
Planering 
24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, tillsyns-
myndigheten och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i 
planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

• Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 

• Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

• Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 
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• Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall eller dylikt 

 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

• 9-11 §§ om sortering 

• 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-
lare 

• 25-32 §§ om anläggning och installation 

• 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  

• 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 

• 46-49 §§ om transportvägar  
 
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Av-
fall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 
25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

• Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

• En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för 
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta 
avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
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Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27  § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 

Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 

God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 
30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31   § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 
32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Maximalt avstånd mellan centrum på be-
hållaren och kranfordonets mitt får inte överstiga 10 meter.  
 
Den fria höjden ska vara minst 10 meter över kranfordonet, och hålla 
minst samma höjd mellan kranfordonets uppställningsplats och behål-
laren eller anläggningen. Det får inte finnas hinder nära den sträcka 
som behållaren lyfts från behållarplatsen till fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl eller container 
33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även 
40–41 §§.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver 
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37  § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
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Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 
38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anlägg-
ningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slangan-
slutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  
Hämtningsplats och dragväg 
40 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
41   § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
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belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsut-
rymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfall-
staxa i följande fall:  

• För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet översti-
ger 1,5 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får 
inte överstiga 10 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 

• För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus 
som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Dragvä-
gen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimens-
ionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entre-
prenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri 
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 
44 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus 
eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda 
gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-

hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang. 

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett 
abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för 
behållare vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
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5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och 
skötsel av, behållare. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 
46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
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Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende 
på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där sker 
hämtning av hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser. 
 
51   § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsav-
fall sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 
52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrif-
ter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hante-
ring av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommu-
nen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

• Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 
55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfalls-
ansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 
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Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
56 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat av-
fall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller  
5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
Uppgiftsskyldighet 
57   § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller han-
teringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhåll-
ningsordning. 

Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, en-
ligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall 
61   § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
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Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt med-
givande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 
65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande 
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum 
beslut är taget. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 
66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan an-
vända gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § 
eller 45 §.  
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
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Utsträckt hämtningsintervall 
67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fastig-
hetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens be-
hov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 
Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall samt förpackningar kan medges efter ansökan till av-
fallsansvarig nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en månad före 
den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan 
medges för högst 5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning in-
nebär inte befrielse från debitering av grundavgift i enlighet med fast-
ställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
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Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 

kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en må-

nad. 

 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen 
71  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 2018-
12-19 § 184 upphör att gälla. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, 
det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt av-
fall från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska an-
ses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfäl-
lighetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av be-
greppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska 
nämnd. 
 

Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och 
miljönämnd. 
 
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-
kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för 

hantering av hushållsavfall.  

 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av hushållsavfall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som om-
fattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostads-
hus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrin-
kärl innefattas inte i detta begrepp. 
 
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 

kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-

nat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskilj-

ning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 

Med kretsloppscentralen (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) 
avses en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårds-
avfall, el-avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsav-
fall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt in-
struktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte lämnas på KLC. 
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Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder bygg- och riv-
ningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i 
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 

Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 
Elavfall Med elavfall avses apparater 

med sladd och/eller batterier, 
det vill säga detsamma som i 13 
§ förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrust-
ning. 
 

Elavfall ska alltid sorteras bort och 
hållas skiljt från annat avfall, till ex-
empel restavfall eller grovavfall. 

El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas till kommunens kretsloppscentral, till 
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren 
som finns i Kommunhusen.   
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning 
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot av-
gift. Kommunens avfallsorganisation meddelar 
hämtningsschema. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan 
beställa abonnemang med hämtning av elavfall 
en gång per månad från hämtningsplats som 
ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommu-
nens anvisningar. 

 
Farligt avfall Med farligt avfall avses ett 

ämne eller föremål som är av-
fall och som är markerat med * 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt 
med uppgift om innehåll eller läm-
nas i uppmärkt behållare. Olika ty-
per av farligt avfall får inte blandas 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller till mobil insamling.  
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

i bilaga 4 till avfallsförord-
ningen, till exempel kemikalier, 
målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

inom samma kolli eller i samma 
flaska. 
 

Vissa typer av farligt avfall, sprayburkar, kan 
även lämnas i Samlaren som finns i kommunhu-
sen. 
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning 
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot av-
gift. Kommunens avfallsorganisation meddelar 
hämtningsschema. 
 

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt 
tillverkad för att skydda, han-
tera, leverera och presentera en 
vara. Förpackningar som avses 
här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och 
mjukplast, glas, metall eller 
aluminium. 
 
Returpapper är tidningar, tid-
skrifter, direktreklam, katalo-
ger och liknande produkter av 
papper. Kuvert är inte retur-
papper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 
 

Varje materialslag ska sorteras ut 
för sig. Avfallet som lämnas i behål-
lare eller i avsett fack får inte packas 
så hårt att det blir svårt att tömma.  
 
Förpackningar och tidningar/retur-
papper ska läggas löst i behållare el-
ler fack. Förpackningar av plast får 
packas i plastpåse. 
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation tillhandahåller. 
 
Sortering av förpackningar och returpapper är 
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver 
verksamhet.  
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kanyler 
ska läggas i särskilda behållare som 
tillhandahålls av apotek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses hushålls-
avfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har egen-
skaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in tillsam-
mans med restavfall. 

Grovavfall ska förses med märkning 
som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 
 
Grovavfall för separat borttransport 
ska lämnas enligt anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation. 
Avfallet som ska hämtas från fastig-
heten ska kunna hanteras av en per-
son och får väga max 25 kg per kolli 
(gäller inte vitvaror avsedda för 
hushållsbruk). 
 

Grovavfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller hämtas sorterat vid fastigheten efter 
beställning.  
 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  
 

Latrin Blandning av urin och exkre-
menter från människor. 

Latrin ska samlas upp i täta behål-
lare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biolo-
giskt nedbrytbart avfall som ut-
görs av hushållsavfall och som 
uppstår i livsmedelshantering. 

Matavfall från hushåll och verksam-
heter ska läggas i matavfallspåsar 
som tillhandahålls eller godkänts av 
kommunens avfallsorganisation. 
Påsen ska vara väl försluten så att 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 

ska anmälas enligt 62 §. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Det är avfall från hushåll, re-
stauranger, storkök och lik-
nande.   

 

avfallet inte kan spridas.  
Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Hämtningsområde 2 är undantaget från in-
samling av matavfall. 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till 
exempel frityroljor och annat 
flytande fett som används i 
samband med matlagning, när 
den mängd som ska kastas är 
mer än vad som kan torkas upp 
med hushållspapper. 

 

Flytande matfett samlas i genom-
skinlig, uppmärkt behållare med 
tättslutande lock, till exempel PET-
flaska eller dunk. 

 
Behållaren lämnas på kretsloppscentral.  
Från hushåll får sådan behållare med maximalt 
en liter olja lämnas i restavfall. 
 
 
 

Blandat mat- och 
restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall 
avses restavfall som innehåller 
matavfall. För definition av 
restavfall, se nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller paket 
av lämpligt material och storlek. 
Det paketerade avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spri-
das.  
 
Matavfall får endast läggas tillsam-
mans med restavfall om fastigheten 
ligger inom hämtningsområde 2 el-
ler om fastighetsinnehavaren har 
tecknat abonnemang för blandat 
mat- och restavfall.  

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Restavfall Med restavfall avses det avfall 
som återstår när förpackningar, 
matavfall, farligt avfall, tid-
ningar/returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas 
av producentansvar, har sorte-
rats ut. Exempel på restavfall är 
diskborstar, trasiga leksaker, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag 
som får lämnas tillsammans 
med restavfall efter särskild 
emballering. 

Restavfall ska läggas i påse eller pa-
ket av lämpligt material och storlek. 
Det paketerade avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spri-
das.  
 

Restavfallet ska hållas skilt från material som 
kan återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
 
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral 
eller återvinningsstation. 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restavfall 
om det är väl förpackat och ingen 
misstanke om smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till ve-
terinär, särskild djurkremeringsanläggning eller 
annan godkänd verksamhet för kremering. 
 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 Askor, dammande avfall och 
dylikt 

Askor, dammande avfall och dylikt 
ska hanteras och emballeras på så-
dant sätt att avfallet inte kan föror-
saka störningar i omgivningen, till 
exempel genom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande av-
fall, till exempel kasserade 
köksknivar, trasigt glas och 
porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i 
hushåll vid normalt nyttjande 
av trädgård vid bostadsfastig-
heter. 

För abonnemang med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet 
läggas löst i kärlet och inte packas 
så hårt att tömningen försvåras.  
Vid kretsloppscentral ska avfallet 
lämnas oemballerat. 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  

 
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl  
 
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 

 
Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läkeme-
del. 

 Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Matavfall och restavfall Tvåfackskärl Varannan vecka 

Restavfall  Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 

Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 62. 
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 

perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Varannan vecka, 14 
gånger under perioden 
från maj till november 

Grovavfall Container  Efter beställning 

Elavfall Container  Efter beställning 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter 
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostads-
hus eller fritidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

Elavfall    

Kärl eller annan 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhets-
lösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vin-
tersäsong är från vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfil-
termaterial. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  Minst en gång per år eller 
enligt tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst 6 gånger per år. 
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Bilaga 4 Hämtningsområden 
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Remiss, detaljplan för Kungsängens-Tibble 
1:470 (Tibbleängen), Nr 0801  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2020 till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 26 februari 2020 fått detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:470 (Tibbleängen), Nr 0801, 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 Tibbleängen kan 
tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. 

Beslutsunderlag 
 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 26 

februari 2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har den 26 februari 2020 fått detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:470 (Tibbleängen), Nr 0801, för yttrande. 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sändes förslag 
till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 
0801, ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10). Planförslaget stämmer överens med inriktningen i 
kommunens översiktsplan. Genomförandet av förslaget antas inte ge betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ställs därför inte ut.  

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 
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Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta 
samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder ett öppet parkrum 
och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar 
och är i dagsläget obebyggt.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya 
lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Målet med att låta 
dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som 
erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. Den nya 
bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och 
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att 
bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på 
ett bra sätt är elementärt för detta projekt. Hållbarhetsaspekten är vägledande – 
lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. 
Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen. 

Detaljplaneförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden 26 
februari 2020 till 25 mars 2020. Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd 
tid att inkomma med yttrande till den 8 april för att ärendet ska kunna 
behandlas på nämndens sammanträde den 2 april 2020.   

Bygg- och miljönämnden avstod från att lämnade i yttrande på detaljplanen vid 
sammanträde 19 april 2018, Bmn § 25. 

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 
synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 
tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Bygglovsavdelningen anser att användningen av byggrättsbestämmelser är väl 
utfört i förslaget. Det kan dock förtydligas var nockhöjd ska mätas. Till 
exempel från medelmarknivå eller högsta markhöjd. I gestaltningsprogrammet 
visas bilder på takkupor. Det bör framgå att takkupor är undantagna 
bestämmelse om taklutning. Detta kan annars bedömas som planstridigt eller  
tvetydigt. Till exempel "Takkupor med annan taklutning får uppföras 1/3 av 
takets längd" 

På radhustomter och bostadshustomter med mindre yta bedömer 
bygglovsavdelningen att det är lämpligt att de så kallade Attefallsreglerna 
begränsas eller att en begränsning övervägs av planarkitekten. 

Bestämmelsen e¹ anger en byggrätt om 10% av ytan. Är det korsmarken som 
"ytan" syftar till så kan detta förtydligas. I denna bestämmelse omnämns 
begreppet totalhöjd vilket kan bli förvirrande. 

Bestämmelsen b¹000 anger att dagvatten ska fördröjas i viss kvantitet. Om 
syftet är att detta ska utföras i öppen dagvattendamm så bör en bestämmelsen 
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tillåta dagvattendamm inom parkområdet för att undvika planstridighet och 
missförstånd. 

Bestämmelsen "Skärmtak tillåts ovan entréer inom kvartersmark." kan 
förtydligas. Är syftet att detta ska kunna byggas över prickad mark så bör detta 
anges. Till exempel "Mindre skärmtak tillåts ovan entréer trots prickad mark 
inom kvartersmark" 

Gällande utformning och landskapsbild bedömer bygglovsavdelningen att 
förslaget som nu ställts ut har en väl avvägd gestaltning och väl avvägda 
byggnadsvolymer. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

Dagvatten 

Den senaste dagvattenutredningen från 2019-12-20 saknar 
föroreningsberäkningar. Föroreningsberäkningar finns med i de två tidigare 
dagvattenutredningarna från 2018-01-12 och 2018-04-10. Anledning till att 
föroreningsberäkningarna är borttagna i den senaste dagvattenutredningen är 
följande” genom att följa reningskravet samt anlägga liknande åtgärder som 
tidigare, i form av dike/skelettjord i gatusektion, skålade gräsytor och 
dagvattendamm, förväntas föroreningsbelastningen efter exploatering förbli 
lägre än före exploatering. Därmed har beräkningarna tagits bort från denna 
utredning” Miljöavdelningen anser att föroreningsberäkningarna ska finnas 
med även i den senaste dagvattenutredningen. Även om man har redovisat 
vilka reningsåtgärder som behövs för att uppfylla reningskraven ska 
föreningsberäkningen finnas med.  

Miljöavdelningen att utredningen saknar förklaring över varför man har tagit 
bort renings alternativ för dagvatten ex raingardes och ersatt dem med andra 
alternativ så som skålad gräsyta. Utredningen bör omfatta mer information om 
utformningen av de nya reningsalternativen. Det samma gäller beräkning och 
flödesmodellering för 100-års regn, ett så kallat worst case och  hur planen 
påverkar omkringliggande och nedströms belägen befintlig bebyggelse vid 
100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på befintliga 
fastigheter vid 100-årsregn. Vid studerande av 100-årsregn är Kyrkogården 
extra viktig att beakta. Det är eftersträvansvärt att mindre mängd/flöden vatten 
förs dit jämfört med idag eftersom det finns en risk att gravarna lakar 
föroreningar. 

Dagvattenutredningen saknar information om hur man ska hantera det 
befintliga diket norr om Hjortronvägen. I dagsläget leds det dit dagvatten som 
renas. Hanteringen av dagvatten i diket efter exploatering behöver finnas med i 
dagvattenutredningen.  

Åtgärdsförslagen för rening av dagvatten inom planområdet behöver vara 
genomförbara och ha stöd i planbestämmelser, till exempel som skyddsåtgärd.  
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Miljöavdelningen påminner om att åtgärder i vattenområden, såsom t.ex. 
bortledning av grundvatten och fördjupning av diken, betraktas som 
vattenverksamhet och kräver prövning hos Länsstyrelsen eller Mark- och 
miljödomstolen.  

Buller och vibrationer 

Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna, inom Tibbleängen, 
bebyggelsen med hänsyn till framtida trafik till år 2040. Utredningen visar att 
samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid 
fasad. Beräkningar visar att riktvärden för trafikbuller uppfylls vid fasad för 
samtliga bostäder i enlighet med restriktioner i Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Riktvärdena är inte bindande normer men för att en god miljökvalitet ska nås 
utanför befintliga bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 
och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet angivna 
nivåer underskridas (frifältsvärden).  

Riktvärdena som har fastställts av riksdagen och regeringen ska vara 
vägledande. Det är viktigt att komma ihåg att riktvärdena utgått från nivåer 
som, om de överskrids, leder till att betydande störningar för människors hälsa 
kan uppstå. 

Det finns inga riktvärden för maximala trafikbullernivåer på husfasad, 
riktvärde avser ljudnivåer inomhus. För att förebygga olägenhet för människors 
hälsa och uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13)  rekommenderar miljöavdelningen att vid projektering och 
lovgivning av byggnader hänsyn ska tas till de tekniska egenskaperna så som 
byggnadens konstruktion och utformning samt val av byggmaterial. 

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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Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström  

 Miljöchef 

 
 
 

Olof Forsberg  
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Tillsynsplan 2020-2022 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att kontorets förslag till tillsynsplan daterat 
den 13 mars 2020 för åren 2020–2022 ska gälla. 

Sammanfattning 
Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande 
och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara lämplig för det 
avsedda ändamålet. Målet med Bygg- och miljönämndens tillsyn är att:  

- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav. 

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så 
att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer. 

- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som 
krävs så att alla intressen som berörs av byggnation får komma till tals och ingå 
i prövning. 

- säkerställa att alla nybyggnads- och ändringsprojekt som kräver tekniskt 
samråd följer Boverkets byggregler (BBR). 

Det framgår av plan- och bygglagen att en byggnadsnämnd ska utföra, 
prioritera och följa upp sitt tillsynsområde. Därför förslår kontoret att 
föreslagen tillsynsplan för åren 2020-2022 ska gälla. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2020 

 Förslag till tillsynsplan daterad den 13 mars 2020 

 Behovsbedömning för tillsyn 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har behov av att uppdatera tillsynsplanen enligt plan- 
och bygglagen. Tidigare tillsynsplan gällde fram till slutet av 2018. Under 
2019 har Bygglovsavdelningen arbetat efter den tidigare gällande 
tillsynsplanen.  
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För att komma fram till vilka aktiviteter som verksamheten kan tillföra varje 
tillsynsområde har en workshop för samtliga medarbetare hållits. Resultatet av 
arbetet går att finna i det bifogade förslaget. 

Bygglovsavdelningen förslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att förslag 
till tillsynsplan den 13 mars 2020 ska gälla. 

Barnperspektiv 
Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar 
med tillsyn av den bebyggda miljön för barn och även vuxna ska bedriva en 
tillsyn som har barnens, medborgarens, och det allmännas intressen i fokus. 
Lekplatser, bostäder, tomter och allmänna platser ska vara väl utformade och 
lämpliga för sin användning. 

Samhällsbyggnadskontoret  

 
Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg  

 Bygglovschef  

 

Bilagor 
1. Förslag till tillsynsplan för 2020-2022 

2. Behovsbedömning 
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1 Inledning 
Detta är Upplands-Bro kommuns tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen 
(PBL). Målet med tillsynsplanen är att den ska tydliggöra Bygg- och 
miljönämndens tillsynsarbete för allmänhet, politiker och tjänstepersoner. 

Tillsyn inom Plan-och bygglagens tillämpningsområde ska medverka till att 
demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas på samma 
sätt i hela landet enligt lagstiftarens intentioner. Länsstyrelsen och Boverket 
ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd. Det är viktigt för det 
allmännas förtroende att byggnadsnämnderna i landet lever upp till sitt ansvar. 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ska bevaka att samhällets 
krav på bebyggelsemiljön följs och arbeta för att skapa en attraktiv kommun att 
bo och leva i.  

Bygg-och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ansvarar för 
lokaliseringsfrågor och förhandsbesked, bygglov, anmälan, start-och 
slutbesked samt tillsyn. Nämnden är remissinstans i planfrågor och 
lagändringar till kommunstyrelsen respektive riksdagen. Nämndens 
verksamheter är också aktiva som stöd för planavdelningen i arbetet med 
framtagande av nya detaljplaner. 

Nämnden har som mål att främja en bebyggelseutveckling med hög kvalitet på 
arkitektur, hälsa, säkerhet och miljö. Nämnden ska därutöver arbeta för att 
servicen till medborgare och företagare ska vara rättssäker, likvärdig och av 
hög kvalitet genom att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis. 
Nämnden ska också ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.  

Detta dokument utgör Bygg-och miljönämndens tillsynsplan för åren 2020–
2022 enligt plan-och bygglagstiftningen. Syftet med planen är att den ska 
tydliggöra Bygg- och miljönämndens tillsynsarbete. Tillsyn sker efter anmälan 
eller på nämndens egna initiativ enligt denna tillsynsplan. Tillsynen bör 
planeras översiktligt i en flerårig tillsynsplan. Tillsynsplanen innehåller 
planering, aktiviteter, prioriteringar och uppföljning. 

 

2 Tillsyn 
Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande 
och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara lämplig för det 
avsedda ändamålet. Målet med Bygg- och miljönämndens tillsyn är att:  

- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav. 

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så 
att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer. 
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- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som 
krävs så att alla intressen som berörs av byggnation får komma till tals och ingå 
i prövning. 

- säkerställa att alla nybyggnads- och ändringsprojekt som kräver tekniskt 
samråd följer Boverkets byggregler (BBR). 

2.1 Bevaka 
Bygg- och miljönämnden ska bevaka att samhällets krav på byggnader och 
bebyggelseområden är uppfyllda. Tillsynen ska planeras årsvis genom en 
tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och 
resursåtgång. 

2.2 Utreda 
Så fort det finns misstanke att det förekommer lagstridig förseelse inom 
tillsynsområdet ska ett tillsynsärende påbörjas omgående. Utredningen ska visa 
på om det förekommer en förseelse som strider mot PBL eller inte. Om inte ska 
ärendet avslutas med beslut.  Om åtgärd strider mot PBL på något sätt ska 
utredning fortskrida till beslut på delegation eller vid nämndens sammanträde. 
Ärendet ska diarieföras i nämndens ärendehanteringssystem. 

2.3 Ingripa 
Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört åtgärd eller låtit bli att 
utföra något i strid med PBL. Ingripande och påföljd kan också riktas mot den 
som kan få nytta av överträdelsen. Påföljd innebär att utföraren ska utföra 
rättelse eller söka lov i efterhand. Detta förenas med Byggsanktionsavgifter 
som är angivna i detalj i Plan- och byggförordningen kapitel 9. Om ärendet 
kräver det ska Inskrivningsmyndigheten underrättas om ingripandet och de 
beslut som nämnden fattat. 

2.4 Följa upp 
Ingripandet avslutas med beslut om att rättelse är utförd, lov i efterhand har 
kunnat beviljas eller/och att byggsanktionsavgift är betald. Åtgärder som varit 
föremål för Bygg- och miljönämndens tillsyn ska följas upp. Att rättelse är 
utförd eller att beslutade förbud följs ska kontrolleras innan ärendet kan 
avslutas. 

2.5 Arkivera 
När ärendet är avslutat ska beslut och beslutshandlingar arkiveras. 
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3 Den rättsliga regleringen av Bygg- och 
miljönämndens tillsynsansvar 

En byggnadsnämnds tillsynsansvar finns reglerat i såväl plan-och bygglagen 
som i plan- och byggförordningen. Kommunernas byggnadsnämnder pekas ut 
som tillsynsmyndighet. Av bestämmelsen framgår det att nämnden är skyldig 
att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med 
stöd av lagen.  

Prövning om ingripande görs i samband med tillsynsbesök och om det inte 
förekommer någon lagstridighet mot PBL ska ärendet avslutas. Om det 
misstänks att åtgärden strider mot annan lagstiftning ska ärendet skickas för 
kännedom till berörd tillsynsmyndighet.  

Tillsyn utgör myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig 
att underlåtenhet att utöva tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel 
enligt brottsbalken (20:1). Om det finns skäl för ingripande ska Bygg- och 
miljönämnden handlägga frågan skyndsamt.  

I plan-och byggförordningen finns en precisering att tillsyn utövas direkt 
gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
(tillsynsobjekt). Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i plan- och 
bygglagen: Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, 
kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, 
nyttjanderättsinnehavare, väghållare, huvudmän för allmänna platser. 

3.1 Lagrum 
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL  

11 kap. 3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de 
statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av 
byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). Tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som 
fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.  

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

11 kap. 17-63 §§ anger de regler om ingripanden och påföljder som 
byggnadsnämnden förfogar över och som den – om förutsättningarna är 
uppfyllda – är skyldig att tillämpa vid sin tillsyn.  

 

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF  
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8 kap. 2 § Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar 
byggnadsnämnden för tillsynen över att  

1. Byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
och enligt föreskrifter i anslutning till lagen och  

2. Bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 § § samt 9 och 10 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900) och i tillhörande föreskrifter följs i övrigt. 6  

8 kap. 8 § En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera 
tillsynsarbetet.  

9 kap. Innehåller precisering av byggsanktionsavgifter vid tillsyn. 

4 Tillsynsområden 

4.1 Olovligt byggande 
Skriftlig rutin finns i ärendehanteringssystemet och ska vara ett stöd i 
utredningsprocessen. 

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov 
(olovligt byggande). Benämningen olovligt byggande står för alla åtgärder som 
är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov eller startbesked. Om en 
åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts har 
nämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift kan tas ut 
även när det gäller till exempel igångsättning av ett bygglovs- eller 
anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats eller när ett 
byggnadsverk börjat användas innan det att ett slutbesked utfärdats.  

Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 
efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt 
byggda. Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till 
väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk.  

Det är kommunen som har bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte 
ta ut byggsanktionsavgiften om byggnadsnämnden inte låtit den som byggt 
olovligt, fått möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. För andra 
typer av förelägganden finns däremot ingen preskriptionstid. Om det bedöms 
sannolikt att åtgärden kan beviljas lov i efterhand för en olovlig åtgärd, ska 
nämnden driva ärendet genom lovföreläggande.  

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt 
värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning 
avser förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 
kulturvärden på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. 
Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs 
eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljöer. 
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Vid ändring av en byggnad till en ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska 
förändringen vara väsentlig. Exempel på förändringar som är väsentlig ändring:  

- förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang  

- butik till restaurang, pizzeria eller café  

- industrilokal – detaljhandel  

- bostad till hotell eller kontor  

- kontor till butik, hotell eller verkstad  

- garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet  

- samlingslokal (exempelvis biograf) – kontor, bostad eller butik  

Nämnden ska kontrollera att byggherren har startbesked innan byggnationen 
påbörjas och att slutbesked finns innan byggnaden eller anläggningen tas i bruk 
10 kap. 3 § PBL.  

Syfte  

Det är viktigt för det allmännas förtroende att Bygg- och miljönämnden lever 
upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en 
demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på 
lagar och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Byggnadsnämnden 
kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer och att de 
intressen som berörs av åtgärden beaktas. 

Mål 

Att bedriva en tydlig och konsekvent tillsyn mot olovlig byggnation och 
därigenom minimera olovlig byggnation i kommunen. 

Aktiviteter 

- Inventering av äldre ärenden, beskaffenhet, geografisk placering, 
bedömning av behov att ingripa. 

- Kategorisera ärenden, prioritet gällande komplexitet, beskaffenhet 
och olägenhet. 

- Följa upp rutiner vi har för dessa ärenden och utvärdera vad som 
fungerar bra och mindre bra. 

4.2 Enkelt avhjälpta hinder 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har 
tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn 
till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 
Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna 
förändras.  

Exempel på publika lokaler och allmänna platser: 

 receptioner på sjukhus, vårdcentraler och myndigheter 
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 idrottsanläggningar, 

 bibliotek, 

 teatrar, 

 biografer, 

 samlingslokaler, 

 buss-, taxi- och järnvägsstationer, 

 terminaler, 

 apotek, 

  kiosker, 

 restauranger 

 affärslokaler. 

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket 
och 12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 
2011.13 med ändring 2013:9, HIN 3-offentliga/ publika lokaler, som trädde i 
kraft den 1 juli 2013.  

Några exempel på hinder som kan vara enkelt avhjälpta: 

 mindre nivåskillnader som exempelvis trappsteg eller höga trösklar, 

 avsaknad av ledstänger, 

 tunga dörrar, 

 manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade, 

 dålig belysning, 

 dålig ljudmiljö, 

 bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering, 

 bristfällig skyltning eller bristande utformning av orienterande 
skyltning, 

 brist på teleslinga i receptioner, 

 brister i utformning och placering av fast inredning 

 bristande utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade 

 brister i lekplatsers utformning eller utrustning 

När allmänna platser eller områden anläggs för andra anläggningar än 
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. 
Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2. 
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Syfte 

För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att 
funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det 
är även viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och 
med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i 
målet om ett tillgängligt Sverige. Bygg- och miljönämnden har ansvaret för att 
publika lokaler och allmänna platser ska var tillgängliga för alla. Det är en 
fråga om jämställdhet och rättvisa. 

Aktiviteter 

- Utvärdering av tidigare inventeringar av Bro och Kungsängen centrum. 

- Stärka samarbete med tillgänglighetsråd.  

- Kommunicera inventerings-projekt till Upplands-Brohus och stora 
fastighetsägare. 

- Se över rutin för ingripande och föreläggande. 

4.3 OVK – obligatorisk ventilationskontroll 
Skriftlig rutin finns i ärendehanteringssystemet och ska vara ett stöd i 
utredningsprocessen. 

Ventilationen i byggnader ska vara godkänd och kontroll ska utföras inom 
bestämt intervall och visa på godkänd funktion. OVK utförs för att säkerställa 
ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Det är fastighetsägaren, oavsett 
vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en OVK utförs om sådan 
krävs. Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en 
OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i 
huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i 
bruk. Har en omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller 
föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. Dessutom ska det undersökas 
vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i 
ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. 

Syfte 

Att ha god tillsyn av ventilationskontrollen (OVK) är väsentlig för en god 
inomhusmiljö. Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma 
samt nedsatt prestationsförmåga för de personer som vistas i lokalerna. Miljöer 
där barn vistas bör prioriteras, då de är extra känsliga. 

Aktiviteter 
- Följa upp och utvärdera rutin för OVK-ärenden för nya byggnader som har krav på 
återkommande besiktning. 

 

- Informera om hur fastighetsägaren ska uppfylla sina åtaganden och skyldigheter.  

 

- Vid behov förelägga att åtgärda ventilationen om kontrollen inte har godkänt 
resultat.  
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- Dialog och återkoppling med fastighetsägare och certifierade kontrollanter. Vilka 
problem kan identifieras av parterna? 

4.4 Hissar och motordrivna anordningar 
Skriftlig rutin finns i ärendehanteringssystemet och ska vara ett stöd i 
utredningsprocessen. 

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. 
Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. 
Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig 
besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när 
hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. 
Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar, 
industrihissar och skidliftar m.fl. 

Syfte 

Hissar och motordrivna anordningar ska vara säkra att använda. Nya hissar ska 
uppfylla kraven enligt PBL och fastighetsägare ska kunna påminnas om sina 
skyldigheter gällande underhåll. Det ska vara säkert att åka hiss i Upplands-Bro 
kommun. 

Aktiviteter 

- Skapa och följa upp systematiskt arbetssätt för handläggning av ärenden om 
hissar inklusive uppföljning, ingripande och sanktionsavgifter. 

- Identifiera byggnader där det kan antas finnas hiss/motordriven anordning. 

- Dialog och återkoppling med fastighetsägare och certifierade kontrollorgan.  

 

4.5 Underhåll, skötsel och varsamhet av byggnader och tomter 
Skriftlig rutin finns i ärendehanteringssystemet och ska vara ett stöd i 
utredningsprocessen. 

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och 
tekniska egenskaper bevaras. Tomter, allmänna platser och andra 
byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte 
uppkommer.  

Det innebär att byggnadstekniskt underhåll ska ske så att byggnaden bibehåller 
de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex. bärförmåga, säkerhet 
vid användning och säkerhet vid händelse av brand, skydd med hänsyn till 
hälsa och miljö samt lämplighet för det avsedda ändamålet.  

Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska 
underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande 
olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. 
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Tomter skall underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte. 
Reglerna återfinns i plan-och byggförordningen.  

Ansvaret för nedskräpningsärenden kan handläggas med stöd av både PBL och 
miljöbalken. Nedskräpning på tomtmark handläggs enligt PBL och av 
Bygglovsavdelningen. Utanför detaljplanelagt område och om farligt avfall är 
inblandat handläggas enligt miljöbalken och av Miljöavdelningen. Vid 
osäkerhet kring ansvar bör en gemensam bedömning, efter platsbesök, göras av 
de båda avdelningarna.  

Syfte 

Bygg- och miljönämnden ska säkerställa en attraktiv, trygg och säker kommun med en 
god status på byggnadsverk, trafiksäkerhet och tomter. 

Aktiviteter 

- Kategorisera ärenden i prioritet gällande komplexitet, forma av åtgärd, 
olägenhet och behov av ingripande.  

- Informationsinsatser om trafiksäkerhetsåtgärder på tomter tillsammans med 
Gata-, park och trafik. 

- Utreda ovårdade byggnader med särskild insats på lador och äldre bebyggelse 
utanför detaljplan.  

  

4.6 Lekplatser 
I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när 
de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i 
produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Bygg- och 
miljönämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och 
Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen. 

Med lekplats avses en friyta som är särskilt planerad för lek, exempelvis på en 
skolgård, i en park eller i ett kvarter med bostäder. Lekplatser kan delas in i två 
kategorier:  

- allmänna lekplatser som finns på allmän platsmark  

- kvarterslekplatser som finns på kvartersmark och som vänder sig till barn som 
bor inom området  
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Krav på lekplatser varierar inte bero 

Lekplatser på allmänna platser brukar skötas av kommunen även om 
huvudmannen skulle kunna var en samfällighet om det finns särskilda skäl för 
det. Regler för utemiljön finns i PBL 8:9 punkt 5 och 6, samt 10-12 och 15-16. 
Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att 
lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för 
olycksfall begränsas. Dessutom anges att tomter och allmänna platser ska 
utformas så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt 
rörelse eller orienteringsförmåga. Där anges även att ett hinder mot 
tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats alltid ska avhjälpas, om 
hindret är enkelt att avhjälpa. I Boverkets byggregler, BBR (2011:6) och 
Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra 
anläggningar, ALM 2 (2011:5) framgår att fasta lekredskap ska anordnas så att 
risken för personskador begränsas. I Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 
hinder, HIN 3 (2013:9) framgår att brister som gör det svårt för barn och även 
föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda lekplatsen 
bör åtgärdas. 

Syfte 

Syfte med tillsyn av lekplatser är att säkerställa säkerheten i Upplands-Bro 
kommun för barn och vuxna inom lekplatsområden. Alla lekplatser i Upplands-
Bro kommun ska vara säkra och tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. 

Aktiviteter 

- Följa upp och utvärdera inventering från 2018 av lekplatser i Upplands-Bro  

- Informera fastighetsägare löpande om deras ansvar gällande tillgänglighet 
och säkerhet på lekplatser.  
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Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut 
Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Bygg- och miljönämnden godkänns i 
enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret avdelningen har identifierat interna risker och 
genomfört en riskanalys för nämndens olika verksamheter. Riskanalysen har 
legat till grund för den Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Bygg- och 
miljönämnden som Samhällsbyggnadskontoret föreslår här. Förslaget har tagits 
fram av avdelningarnas chefer tillsammans med kontorschefen.  

Kontroller och åtgärder föreslås inom följande områden under det kommande 
året.  

 Uppföljning av tillämpning av GDPR - Dataskyddförordningen  

 Framtagande av behovsutredning inom miljöavdelningen 

 Framtagande av tillsynsplan inom bygglov 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020  

 Identifierade risker samt riskanalysen för Bygg- och miljönämndens 
verksamheter 

Barnperspektiv 
Den föreslagna kontroll- och åtgärdsplanen påverkar inte kommunens barn och 
unga direkt. Men i förlängningen skapar en god intern styrning och kontroll en 
mer rättssäker och effektiv kommun för alla medborgare. 
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1 Inledning 
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2 Kommunens arbete med intern styrning och 
kontroll 

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning 
och kontroll. 

Syfte 
Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och 
kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt 
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och 
kontroll i den egna verksamheten. 
Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de 
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %. 

Definition 
”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 
organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 
om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 
 Tillförlitlig (finansiell) rapportering. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 
Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en 
organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess 
uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen 
och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra. 
Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god 
ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 
 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen 
behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad 
aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: – 
organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; – 
personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och 
rapporteringssystem. 
Det innebär  

 Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen 
 Risker att inte nå målen är fokus för processen 
 Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås 
 Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till 
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formalia 
 Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och 

tillgodose krav från externa intressenter 
 Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera 

riskerna 
 Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer 

COSO-ramverket 
COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med 
intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom 
offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med 
intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun. 
COSO-ramverket består av fem komponenter. 
Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den 
omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs 
bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. 
Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. 
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika 
situationer? 
Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en 
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa 
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, 
verksamhet och ekonomi? 
Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och 
kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och 
särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna 
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister. 
Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig 
och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. 
Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver 
veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, 
förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra. 
Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera. 
Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte 
rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras. 
Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering 
– riskanalys, kontrollplan och tillsyn. 
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3 Organisation för intern styrning och kontroll 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för 
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga 
för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den 
interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i 
tjänstemannaorganisationen. 

Nämnderna 
Kommunallagen 6 kap 7 §: 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och 
kontroll i sina egna verksamheter genom att: 

 Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna 
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.  

 Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 

 Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
 Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 

Bolagsstyrelsen 
Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna 
har för sin verksamhet, det innebär att 

 Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och 
tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom 
bolaget 

 Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med 
intern styrning och kontroll i den egna verksamheten 

 Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna 
styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts 
samt resultatet av dessa 

Kommundirektör 
Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det 
övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 
  

Kontorschef samt verkställande direktör 
Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför 
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nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 
organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med 
att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att: 

 Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för 
att på effektivaste sätt nå målen 

 Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns 
dokumenterade och följs upp 

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till 
åtgärder. 

Verksamhetsansvarig 
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade 
regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare 
om innebörden av dessa. 
Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll. 
Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet. 
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Medium Totalt: 3 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för att fel 
ska uppstå) 

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten att fel ska uppstå) 

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig att fel ska 
uppstå) 

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 
Kategori Process Risker 

3 2 1 

3 
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Kategori Process Risker 

Efterlevnad av tillämpliga lagar och 
regler 

Hantering av personuppgifter 

1  Vi uppfyller inte kraven 
enligt den europeiska 
dataskyddsförordningen, GDPR 
 
Beskrivning av risk 
GDPR börjar gälla och ersätter 
nuvarande personuppgiftslag den 25 
maj 2018. Den innehåller skärpta 
krav beträffande hantering av 
personuppgifter. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Behovsutredningar, tillsyns- och 
kontrollplaner 

2  Att behovsutredningar, 
tillsynsplaner och kontrollplaner 
för nämndens verksamheter inte 
är aktuella 
 
Beskrivning av risk 
Finns inte en av BMN beslutad 
behovsutredning och tillsyns- eller 
kontrollplan bryter vi mot 
lagstiftningen. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
2. Lindrig 
 

3  Beslutade tillsyns-
/kontrollplaner följs inte upp 
 
 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
2. Lindrig 
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5 Årets planerade kontrollmoment 

5.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
5.1.1 Hantering av personuppgifter 

Risker Kontrollmoment Vad kontrolleras? Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? Ansvarig 

 Vi uppfyller inte 
kraven enligt den 
europeiska 
dataskyddsförordningen, 
GDPR  

Tillämpning av 
GDPR  

På uppdrag av 
kommunens revisorer 
har EY genomfört en 
granskning av 
kommunens hantering 
av personuppgifter. 
Granskningens syfte 
har varit att ge en 
övergripande förståelse 
av huruvida Upplands-
Bro kommun och 
Upplands-Brohus 
bedriver ett 
ändamålsenligt arbete 
med 
dataskyddsförordningen 
(The General Data 
Protection Regulation, 
GDPR) och hur 
kommunens mognad 
ser ut i uppfyllelse av 
de åtgärder som 
förordningen stipulerar. 

 

Arbete med 
uppföljning 
av rutiner 
sker löpande 
under året 

Mathias 
Rantanen 

Process: 
5.1.2 Behovsutredningar, tillsyns- och kontrollplaner 

Risker Kontrollmoment Vad kontrolleras? Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? Ansvarig 



 

Bygg- och miljönämnden, Intern kontrollplan 2020 11(13) 
 

 

Risker Kontrollmoment Vad kontrolleras? Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? Ansvarig 

 Att 
behovsutredningar, 
tillsynsplaner och 
kontrollplaner för 
nämndens 
verksamheter inte 
är aktuella  

Aktuella 
tillsynsplaner  

Syftet med 
tillsynsplanen är att 
redovisa hur bygg- 
och miljönämnden, 
som lokal prövnings- 
och 
tillsynsmyndighet, 
med tillgängliga 
resurser och 
tillgänglig kompetens 
avser att utföra den 
tillsyn som bäst 
svarar mot 
tillsynsbehovet. 
Byggnadsnämnden 
har tillsyn över att 
byggherren fullgör 
sina skyldigheter 
enligt plan- och 
bygglagen, PBL, och 
dess föreskrifter.  
Det ingår det i 
byggnadsnämndens 
ansvar att ha tillsyn 
över att ägare tar sitt 
ansvar att underhålla 
sina byggnader med 
mera samt att 
funktionskontrollanter 
och kontrollansvariga 
sköter sina uppgifter 
enligt lagen. 

 

Uppföljning av 
tillsynsplanen sker 
genom 
avrapportering till 
nämnden efter 
varje år och då 
främst av Uppgifter 
som beskriver vad 
tillsynsmyndigheten 
gjort och eventuella 
avvikelser från 
tillsynsplanen 
under det gånga 
året. 

Mathias 
Rantanen 
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6 Årets planerade åtgärder 

6.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
6.1.1 Hantering av personuppgifter 
Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Vi uppfyller inte kraven enligt den 
europeiska dataskyddsförordningen, 
GDPR  

Uppföljning av rutiner  
 
Beskrivning av åtgärd 
Åtgärderna sker utifrån de iakttagelser 
som har identifierats inom alla delar av 
ramverket av EY. Dessa avser fem 
övergripande rekommendationer och 
förslag på åtgärder för de främsta 
riskerna inom kommunens dataskydd 
och informationssäkerhetsarbete. 
Rekommendationerna är rangordnade 
i prioritetsordning men EY 
rekommenderar att samtliga förslag 
åtgärdas inom 12 månader. 

2020-12-31 Mathias 
Rantanen 

Arbetsuppgifter enligt plan/begäran 
från projektgruppen för GDPR  
 
Beskrivning av åtgärd 
Bl.a. ska en förteckning över de 
personuppgiftsbehandlingar som görs i 
verksamheten tas fram. Lämplig 
organisation ska bildas för uppgifterna 
och nämnden ska utse ett 
dataskyddsombud. 

2020-12-31 

Olof Forsberg, 
Åsa 
Bergström, 
Kent Olsson 

Process: 
6.1.2 Behovsutredningar, tillsyns- och kontrollplaner 
Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Att behovsutredningar, 
tillsynsplaner och kontrollplaner för 
nämndens verksamheter inte är 
aktuella  

Ny tillsynsplan för perioden 2020-2022  
 
Beskrivning av åtgärd 
Säkerställa att ny tillsynsplan gällande 
2020-2022 tas fram för beslut i BMN. 
Beslutas under första tertialet 2020. 

2020-04-30 
Olof Forsberg, 
Mathias 
Rantanen 

Ny behovsutredning  
 
Beskrivning av åtgärd 
Nämndens tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken ska ska grundas på en 
behovsutredning.  
Tillsynsmyndighet ska bedriva 
tillsynsarbetet effektivt och 
myndigheten ska utveckla personalens 
kompetens i tillsynsfrågor. Färdigställa 
och besluta om behovsutredning för 
Miljöavdelningen. Behovsutredning ska 
revideras och beslutas om vart tredje 
år 

2020-06-30 

Åsa 
Bergström, 
Mathias 
Rantanen 
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Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Beslutade tillsyns-/kontrollplaner 
följs inte upp  

Uppföljning tillsynsplan  
 
Beskrivning av åtgärd 
Nämndens tillsynsplaner följs upp vid 
slutet av verksamhetsåret. 

2020-12-31 

Olof Forsberg, 
Åsa 
Bergström, 
Mathias 
Rantanen, 
Kent Olsson 
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Underlag till nämndbudget 2021  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden överlämnar Samhällsbyggnadskontorets underlag till 
nämndbudget 2021 som eget förslag till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. 

Sammanfattning 
Den 21 januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS §26 2020-01-29) om 
anvisningar budget 2021-2023. Utifrån anvisningarna ska samtliga nämnder 
senast den 3 april 2020 ha beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget 
till budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa 
kan realiseras. De scenarier som ska redovisas är: 

 0%, dvs oförändrad ram 

 -2%  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att nämndens verksamheter med 
ansträngning klarar 0%-scenariot under förutsättning att intäktsmålen klaras 
och att kravet på självfinansieringsgrad hålls. 

En ramminskning med -2% påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar att 
vara en attraktiv arbetsplats som måste kompenseras med ytterligare krav på 
ökade intäkter. 

För miljö behöver en ramminskning -2% mötas med fortsatt fokus på att öka 
självfinansieringsgraden. 

För Livsmedel, alkohol och tobak behöver en ramminskning -2% mötas med 
en taxejustering under 2020/2021. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020 

 Anvisningar för budget 2021-2023 den 8 januari 2020 (KS §26 2020-
01-29) 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-03-17 All.2020.276 

 
 

Barnperspektiv 
Det föreslagna underlaget till nämndbudget påverkar inte kommunens barn och 
unga direkt. Men i förlängningen skapar en budget i balans en mer rättssäker 
och effektiv kommun för alla medborgare. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadskontoret  Åsa Bergström  

 Miljöchef 

 
 
 

Olof Forsberg  Kent Olsson 

Bygglovschef Avdelningschef livsmedel, alkohol 
och tobak 
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1. Underlag till nämndbudget 2021 
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 Kommunstyrelsen  
 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 Nuläge 
I sammanfattning kommer Bygg- och miljönämndens verksamheter under 2021 fortsätta 
att fokusera på att: 

 Prioritera tillsyn enligt beslutad tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 
 Prioritera tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
 Upprätthålla kontrollverksamheten 
 Bibehålla och säkerställa nödvändig kompetensförsörjning 
 Fortsatt översyn och uppföljning av nämndens taxor och krav på 

självfinansieringsgrad 
 Ökad grad av digitalisering av nämndens processer 
 Korta ner handläggningstider gällande strandskyddsdispenser 
 Utveckla indikatorer för uppföljning av nämndens mål 

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 2021 och under 
hela 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 
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lagstadgade behovsutredningen med efterföljande beslutad tillsynsplan. 
För att säkerställa kompetensförsörjning och hög kvalitet i arbetet ska Bygg- och 
miljönämnden under 2020 och 2021 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 fortsätta 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 2021 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 2021. 

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. 
Budgetkrav på fortsatt hög självfinansieringsgrad för Bygglovsavdelningen innebär att  
verksamheten är känslig för konjunktursvängningar och att avdelningen måste prioritera 
nybyggnadsärenden före reaktionär tillsyn på grund av säkrare intäkter. 

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 
kommunens 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 
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prövning enligt miljölagstiftningen anpassas löpande, för att nå en 
självfinansieringsgrad motsvarande 50% för verksamheten i sin helhet. 
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 Budget 2021-2023 

3.1 Volymer 
Bygg- och miljönämndens verksamheter och förmåga att hantera volymer och 
åtaganden styrs av lagstiftningen och det tillsynsansvar som följer för nämnden. 
Av Miljöbalken och Miljötillsynsförordningen framgår följande. 

 Operativ tillsynsmyndighet ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen avser tre år och ska ses 
över vid behov och minst en gång varje år. (6§) 

 Operativ tillsynsmyndighet ska föra register över tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. (7§) 

 Operativ tillsynsmyndighet ska i tillsynsplanen beskriva fördelning av resurser 
mellan ansvarsområden och hur resurserna anpassats efter tillsynsbehov. (10§) 

Av Livsmedelslagen med stöd av Artikel 5 EU-förordning 2017/625 framgår följande.  

 Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens 
livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta 
samtliga områden som myndigheten ansvarar för. (3e§) 

 Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd 
kontroll. (3f§) 

 Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning. (3f§) 
 Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan. (3f§) 

Av Plan- och bygglagen framgår 

 Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 

 Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha tillsyn över att ägare 
tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera samt att 
funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen. 

Behovsutredningar 
Behovsutredningarna ska sammanställa hela bygg- och miljönämndens tillsynsansvar 
enligt miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning respektive och plan- och 
bygglagstiftningen. 
Behovsutredningarna ska finnas som underlag för bedömning om vilka personalresurser 
som krävs för att fullgöra kommunens tillsynsansvar. Under 2020 ska bland annat 
behovsutredningen för miljöavdelningen uppdateras. Behovsutredningar saknas däremot 
för bygglov och livsmedel. 
Kommunens tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra livsmedel. 
Behovsutredningen används sedan som underlag för att planera tillsynen så att tid och 
resurser fördelas på ett väl avvägt sätt. Planeringen dokumenteras därefter vidare i en 
tillsynsplan. Det är i arbetet med tillsynsplan för respektive verksamhet som nämnden 
påverkar tillsynens inriktning och prioritering. 
Medarbetare - resurser 
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Inom nämndens verksamheter arbetar för närvarande 25 medarbetare fördelat enligt 
följande. 

 Bygglov - 12 medarbetare 
 Miljö - 11 medarbetare 
 Livsmedel, alkohol och tobak - 2 medarbetare 

Till grund för denna resurssättning och fördelning av medarbetare ligger tidigare gjorda 
behovsutredningar samt därefter avvägningar i förhållande till nya tillkommande 
tillsynsområden. 
Taxan och självfinansieringsgrad 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna få täckning 
för sina kostnader för den verksamhet som i enlighet med lagstiftningen kan finansieras 
via avgifter. Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det dock kommunerna fritt att 
finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunen är därför inte skyldiga att ta ut 
avgifter för handläggningen utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera 
verksamheten. 
Bygg- och miljönämndens självfinansieringsgrad gällande avgifter är för närvarande 
sammantaget 72% (intäkter/kostnader). Fördelningen av nettokostnadsramen mellan 
verksamheterna innebär följande krav på självkostnadsgrad fördelat mellan 
verksamheterna under 2020 enligt följande. 

 Bygglov 91% 
 Miljö 53% 
 Livsmedel, alkohol och tobak 66% 

Kravet på självfinansieringsgrad för bygglov är erfarenhetsmässigt högt ställd och är 
inte realistiskt eller ekonomiskt hållbart över tid. För närvarande (2019) når vi inte 
heller upp till självfinansieringsmålet för miljö. 
I avvägningen mellan tillsynsansvaret, behovsutredningen, taxa och prioriteringar finns 
det en rad frågor som behöver hanteras under det kommande verksamhetsåret. 
Exempelvis så är arbetet med översyn av taxan en kontinuerligt pågående process. 

 Styr kommunen tillsynen till de delar som har störst behov? 
 Ger taxan ett stöd för detta? 
 Hur mycket tid behöver kommunen lägga för att uppfylla tillsynsbehovet? 
 Hur planerar nämnden för den skattefinansierade tillsynen? 
 Stämmer tillgängliga resurser och kostnadstäckning (handläggningskostnad per 

timme) med tillsynsbehovet? 
 Är registret över tillsynsobjekt uppdaterat och innehåller nödvändig 

information? 
 Vilka moment är viktigast att följa upp för att effektivisera processerna? 
 Hur arbetar kommunen med att följa upp den händelsestyrda tillsynen? 

3.2 Driftbudget 
Scenario 0% oförändrad ram 

Tkr Utfall 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 14 119 13 932 14 278 15 046 15 499 
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Tkr Utfall 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kostnader drift 17 998 19 288 19 638 19 988 20 338 

Avskrivningar 241 230 230 626 722 

Internränta 18 14 10 32 39 

Nettokostnader totalt 4 138 5 600 5 600 5 600 5 600 

Bygglov 
En driftbudget med ramjustering 0% innebär en utmaning för verksamheten som får 
kompenseras av högre intäktskrav vilket i sin tur ökar en redan hög 
självfinansieringsgrad. Detta gör att verksamheten kan tvingas prioritera tillsynsärenden 
med högre intäktsmöjligheter och fortsatt prioritera handläggning av 
nybyggnadsärenden före lagstadgad tillsyn av ventilation och olovliga mindre åtgärder. 
Miljö 
En ramjustering 0% behöver mötas med fortsatt fokus på att öka 
självfinansieringsgraden. 
Livsmedel, alkohol och tobak 
En ramjustering 0% behöver mötas med en taxejustering under 2020/2021. 
  
Förändringar 

Förändringar Ekonomisk effekt (Tkr) 

Tillkommande lönekostnader 350 

Volymökningar och taxjusteringar avseende intäkter -350 

  

 0 

Scenario -2% i ram 

Tkr Utfall 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 14 119 13 932 14 390 15 268 15 828 

Kostnader drift 17 998 19 288 19 638 19 988 20 338 

Avskrivningar 241 230 230 626 722 

Internränta 18 14 10 32 39 

Nettokostnader totalt 4 138 5 600 5 488 5 378 5 271 

Bygglov 
En ramminskning med -2% påverkar Bygglovsavdelningens ekonomiska förutsättningar 
att vara en attraktiv arbetsplats som måste kompenseras med ett ökat intäktskrav. 
2017 års budget innebar en ramminskning om ca 1,5 miljoner kronor för nämndens 
verksamheter som kompenserats av ett ökat intäktskrav för Bygglovsavdelningen. Att 
fortsatt minska skattefinansieringen av tillsynsmyndighetens verksamheter ger en signal 
om att intäktsfri tillsyn inte ska prioriteras. Exempel på detta är ventilationsärenden i 
skolor, bostäder och arbetslokaler, olovliga mindre åtgärder som innebär olägenhet för 
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granne men som inte kan ge någon större intäkt för verksamheten, bristande underhåll 
av byggnader och nerskräpad tomt. 
Miljö 
En ramminskning -2% behöver mötas med fortsatt fokus på att öka 
självfinansieringsgraden. 
Livsmedel, alkohol och tobak 
En ramminskning -2% behöver mötas med en taxejustering under 2020/2021. 
Förändringar 

Förändringar Ekonomisk effekt (Tkr) 

Löneökningar 350 

Volymökningar och taxjusteringar avseende intäkter -458 

  

 -108 

3.3 Investeringar 

3.3.1 Investeringsbehov 
Investeringsprojekt 

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskrivn
ing per 

år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Utveckling av befintlig e-
tjänst 150 100 100 3 117 6 10 

Digitalisering av miljöarkiv 500   3 167 9  

Utveckling e-tjänster för 
Miljöavdelningen och 
Livsmedelsavdelning 350   3 117 6  

Ny e-mellanarkivslösning 500 500  8 125 17,5 150 

Summa 1 500 600 100  526 38,5 160 

Kommentarer investeringsbehov 

Tabellen redovisar identifierade behov inom bygg- och miljönämndens verksamheter. 
Ansökan av dessa medel kanaliseras sannolikt genom ansökan om medel hos 
kommunens digitaliseringshubb. Vi har ändå valt att synliggöra bedömda behov i denna 
sammanställning. 

Utveckling av befintlig e-tjänst  

 avser underhåll och fortsatt utveckling av redan befintliga och driftsatta e-
tjänster.  

Digitalisering av miljöarkiv 

 avser digitalisering (skanning) av befintliga analoga pappershandlingar i arkivet 

Utveckling av nya e-tjänster för miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen  

 avser att överföra samtliga ansöknings- och anmälningsärenden till e-tjänster 
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Ny mellanarkivslösning 

 avser eventuell ny mellanarkivlösning för hantering av avslutade ärenden. 
Ärendehanteringssystemet (Castor) och mellanarkivet ska integreras med 
varandra på så sätt att ett  avlutat ärende i ärendehanteringssystemet automatiskt 
överförs till mellanarkivet. Mellanarkivet ska också kunna öppnas upp med en 
tittskåpslösning för en bredare krets av avnämare (ex ledamöter i BMN).  



Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-02-20 - 2020-03-19

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2020-03-02 Åtgärdsföreläggande Bygglovschef, V §1:föreläggandeVENT.2019.58

Besiktningsprotokoll, OVK

JURSTA 3:19

Miklagårdsvägen 1

2020-03-03 Beslut förbud om användning Byggnadsinspektör, H § 2: FörbudHISS.2020.10

Intyg på återkommande besiktning av plattformshiss på fastigheten

JURSTA 3:19

Miklagårdsvägen 1

2020-03-03 Beslut förbud om användning Byggnadsinspektör, H § 3: FörbudHISS.2020.10

Intyg på återkommande besiktning av plattformshiss på fastigheten

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1

Enbärsvägen 1-7

2020-02-24 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 29: BeviljatBYGG.2018.235

Bygglov för inglasning av balkonger på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1, Enbärsvägen 1-7

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Enköpingsvägen

2020-03-03 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 30: BeviljatBYGG.2018.88

Bygglov för nybyggnad av stödmur på  KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, Enköpingsvägen

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 2 och 4

2020-03-03 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 31: BeviljatBYGG.2017.304

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt miljöhus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309,
Gjutartorget 2 och 4

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 15:1

Hallonvägen 80

2020-03-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 32: BeviljatBYGG.2019.361

Bygglov för inglasning av balkong

2020-03-19 Sida 1 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KORSÄNGEN 1:17

Sofielundsvägen 3

2020-03-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 33: BeviljatBYGG.2019.360

Bygglov för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1

Enbärsvägen 1-7

2020-03-04 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 34: BeviljatBYGG.2018.235

Bygglov för inglasning av balkonger på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1, Enbärsvägen 1-7

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:152

Stationsbacken  7

2020-03-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 35: BeviljatBYGG.2015.528

Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av bostadshus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:152,
Stationsbacken  7

TIBBLE-ÅLSTA 5:22

Kyrkbyvägen 37B

2020-03-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 36: BeviljatBYGG.2016.297

Anmälan för uppförande av komplementbyggnad (ATTEFALL) på fastigheten TIBBLE-ÅLSTA 5:22, Kyrkbyvägen 37B

EKEBY 3:19

Trädgårdsodlarvägen  18

2020-03-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 37: BeviljatBYGG.2014.73

Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten EKEBY 3:19, Trädgårdsodlarvägen  18

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:29

Ekhammarsvägen 14

2020-03-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 38: BeviljatBYGG.2019.276

Anmälan för installation av braskamin i befintlig skorsten

ÖRÅKER 2:41

Kronogårdsvägen 16

2020-03-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 39: BeviljatBYGG.2019.61

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

2020-03-19 Sida 2 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TÅNG 2:2

Garpebodavägen

2020-03-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 40: BeviljatBYGG.2018.422

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och skärmtak på fastigheten TÅNG 2:2, Garpebodavägen

ÅDÖ 1:112

Ådövägen 16

2020-02-20 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 40: BeviljatBYGG.2019.157

Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad och garage

ÖRNÄS 1:24

Garpebodavägen 5

2020-02-26 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 41: BeviljatBYGG.2020.42

Bygglov för nybyggnad av sprinklercistern och pumpstation

HÄRNEVI 6:32

Spaljévägen  5

2020-03-16 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 41: BeviljatBYGG.2015.157

Bygglov för ombyggnad av carport på fastigheten HÄRNEVI 6:32, Spaljévägen  5

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:263

Torget 1

2020-02-26 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 42: BeviljatBYGG.2020.18

Bygglov för tillbyggnad av entré samt fasadändring

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 8-10

2020-03-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 42: BeviljatBYGG.2017.139

Bygglov för nybyggnad av kraftvärmeanläggning (ändringar av tidigare lov 2016.315) på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12,
Högbytorpsvägen 8-10

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2020-02-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 43: BeviljatBYGG.2020.51

Bygglov för uppförande av fasadskylt

2020-03-19 Sida 3 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 7:3

Cellovägen 1

2020-02-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 44: BeviljatBYGG.2020.12

Bygglov för rivning och nybyggnad av stödmur

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:455

Lärksoppsvägen 16

2020-02-27 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 45: BeviljatBYGG.2019.294

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av förråd

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45

2020-02-27 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 46: BeviljatBYGG.2020.10

Bygglov för fasadändring av industri

BRO-ÖNSTA 2:11

Önsta allé 1

2020-02-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 47: BeviljatBYGG.2020.35

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311

Gamla Landsvägen 4

2020-03-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 48: BeviljatBYGG.2019.256

Bygglov för fasadändring (byte av fönster med altandörr)

TIBBLE KYRKBY 10:18

Långvretsvägen 11

2020-03-02 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 49: BeviljatBYGG.2020.44

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

LEJONDAL 1:2

Gröna gångens väg 6

2020-03-03 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 50: BeviljatBYGG.2020.23

Bygglov för installation av solceller

2020-03-19 Sida 4 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BJÖRKNÄS 2:35

Sågbacken 21

2020-03-03 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 51: AvskrivetBYGG.2019.291

Anmälan för tillbyggnad av fritidshus

VIBY 19:9

Energivägen 9

2020-03-04 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 52: BeviljatBYGG.2019.279

Bygglov för ändrad användning av församling till förskola och skola

BJÖRKNÄS 1:39

Nyponrosvägen 9

2020-03-09 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 53: AvskrivetBYGG.2020.49

Förhandsbesked för tillbyggnad av fritidshus

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-03-12 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 54: BeviljatBYGG.2020.38

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod

LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2020-03-12 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 55: BeviljatBYGG.2020.4

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:310

Kokillbacken

2020-03-12 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 56: BeviljatBYGG.2020.68

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skylt (vepa)

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45

2020-03-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 57: BeviljatBYGG.2020.72

Bygglov för tillbyggnad och uppställning av kvävetank

2020-03-19 Sida 5 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 10:39

Dagsverkarvägen 23

2020-03-13 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 58: BeviljatBYGG.2020.58

Bygglov för nybyggnad av bostadshus samt garage

EKHAMMAR 4:87

Ekhammarsvägen 26

2020-03-16 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 59: BeviljatBYGG.2020.31

Bygglov för ändrad användning och nybyggnad av takfönster

FINNSTA 1:249

Ginstvägen 25

2020-03-16 Avvisning Bygglovhandläggare, § 60: AvvisningBYGG.2019.326

Bygglov för uppförande av plank, altan samt inglasning av uterum

KVARNNIBBLE 2:50

Killinge gårdsväg 3

2020-03-18 Överklagande ej inom besvärstiden Bygglovhandläggare, § 61: NekatBYGG.2017.368

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus och garage på fastigheten KVARNNIBBLE 2:50, Nybolundsvägen

VIBY 19:1

Mätarvägen

2020-03-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 62: BeviljatBYGG.2020.81

Bygglov för uppförande av fasadskylt

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen

2020-03-19 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 63: BeviljatBYGG.2020.82

Marklov för markförändring för anläggning av dagvattendamm

Antal ärenden 41

2020-03-19 Sida 6 av 6



Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-02-20 - 2020-03-19

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45

2020-02-20 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §14: REGLIV.2020.27

Anmälan

GRANHAMMAR 2:5

Gällöfstavägen 70A

2020-02-27 Beslut om erinran enligt alkohollagen Livsmedelschef, DB §15: ErinranATL.2020.28

Tillsynsärende

VIBY 19:74

2020-03-03 Ändring av riskklass, DB §16: ÅKLIV.2020.34

Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45

2020-03-03 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §17: ÅKLIV.2020.26

Årlig kontrolltid

HÄRNEVI 1:40

2020-03-09 Beslut extra kontrollavgift Livsmedelsinspektör, DB §18: UKALIV.2019.223

Livsmedelskontroll

BRO PRÄSTGÅRD 2:1

Köpmanvägen 1

2020-03-09 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §19: BATL.2019.128

Ansökan om tobak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:39

Skolvägen 41

2020-03-10 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §20: BATL.2019.113

Ansökan om tobak

2020-03-19 Sida 1 av 2



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

GRANHAMMAR 2:3

Granhammarsvägen 2

2020-03-11 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §21: BATL.2019.136

Ansökan om tobak

Antal ärenden 8

2020-03-19 Sida 2 av 2



Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-02-20 - 2020-03-19

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SÄBYHOLM 5:10

Säbyholm Nybygget 1

2020-02-20 Beslut om åtgärder Miljöinspektör, § 34: FÖRELHAL.2019.761

Klagomål på enskild avloppsanläggning Carina Levin och Lars Erik Sonefors

BRUNNA 4:854

Violinvägen 7

2020-02-20 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 35: BAVF.2020.66

Anmälan om Bokashi-kompostering av hushållsavfall

BROGÅRD 1:84

Assurs väg 8

2020-03-03 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 36: ÖKMIL.2018.420

Anmälan om krossning (NRC Group AB)

HÅBO HÄRADSALLMÄNNING S:1

Hammarbyfjällsvägen 1

2020-03-03 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 37: AVGADM.2019.770

Beslut om miljösanktionsavgift

SYLTA 1:57

Vickbergavägen 4

2020-03-03 Åtalsanmälan Miljöchef, § 38: ÅANMMIL.2020.107

Anmälan om utsläpp av petroleumprodukter

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:653

Lillsjö badväg 10

2020-03-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 39: AVGADM.2019.592

Beslut om miljösanktionsavgift

HÅBOLUND 1:1

Tjustavägen 6

2020-03-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 40: AVGADM.2019.652

Beslut om miljösanktionsavgift
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ÅDÖ 1:47

2020-03-05 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 41: AVGNAT.2017.672

Ansökan om strandskyddsdispens, bostadshus

BROGÅRD 1:164

2020-03-05 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 42: BEVMIL.2020.75

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311

Gamla Landsvägen 4

2020-03-09 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 43: BEVMIL.2020.72

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2020-03-12 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 44: BEVMIL.2020.197

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:273

2020-03-12 Beslut om avgift Miljöchef, § 45: AVGMIL.2017.612

Anmälan om sanering av PCB i mark

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2020-03-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 46: AVGMIL.2019.295

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, återvinning av jord- och schaktmassor

HÄRNEVI 9:25

Berglidsvägen 14

2020-03-12 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 47: BEVMIL.2020.207

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning
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EKHAMMAR 4:196

Kasmovägen 9

2020-03-17 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 48: FÖRELHAL.2020.127

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet, Kasmokliniken

BRO-ÖNSTA 2:11

Önsta allé 1

2020-03-17 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 49: BEVMIL.2020.201

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

VIBY 19:40

Energivägen 19

2020-03-19 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 50: AVGHAL.2019.582

Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd 2019. Upplands-Bro gymnasiet, Transportutbildningen

Antal ärenden 17
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Förord 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnderna har ansvaret för bedömning av enskilda avloppsanläggningars 
påverkan på miljö och människors hälsa inom kommunen. Som stöd för denna bedömning har man 
att dels utgå från gällande lagstiftning – dels från allmänna råd utgivna av Hav- och 
Vattenmyndigheten (HaV).  
Råden från HaV har utformats efter att ha inhämtat synpunkter från olika andra myndigheter, från 
kommuner, från diverse fristående organisationer och från VA-branschen.  
Enligt uppgifter från HaV finns det i Sverige c:a 700,000 enskilda avlopp. En stor brist i HaV:s 
rådgivning är att inga synpunkter inhämtats från denna stora grupp av användare. En anledning är 
att det inte funnits någon organisation, som försökt samla denna grupp och föra deras talan.  
Intresseföreningen ”VA-i-tiden” har bildats just för detta ändamål. Förestående vägledning kan ses 
som en sammanställning av de synpunkter, som vi skulle framfört, om vi från början betraktats 
som en tung remissinstans. Den skall också kunna användas som argumentationssammanställning 
av människor, som på olika sätt anser sig felbedömda och utsatta för myndighetsövergrepp. Vi 
rekommenderar således kommunernas Bygg – miljö och hälsoskyddsnämnder att ta del av vår 
vägledning. 
 
Vi uppmanar också engagerade riksdagsledamöter att agera i frågan, liksom Miljödepartementet, 
som har det övergripande ansvaret.  
 
Genom att Hav- och vattenmyndigheten vägrar beakta den naturliga rening, som sker genom 
växtlighetens näringsupptag runt omkring ett avlopp, så åsamkas fastighetsägarna på landsbygden 
kostnader om minst 18-20 miljarder, utan att detta medför någon förbättring för vare sig miljön 
eller människors hälsa. 
 
Vårt viktigaste krav är således att myndigheterna - i normalfallet - förlitar sig på naturens eviga 
kretslopp, där människors näringsintag lokalt återförs till markens växtlighet och därigenom får sin 
rening utan kostnadskrävande, energikrävande och kemikaliekrävande teknik. Vi kräver också att 
den omvända bevisbördan inte skall användas mot enskilda fastighetsägare. Dessa är den svagare 
part som lagen normalt skall skydda. Bevisbördan för påstådda olägenheter måste ligga på 
miljönämnden. 
 
Detta är ett levande dokument, som kan komma att revideras. Författare: Arne Gunnarsson. 
Dokumentet har granskats av samtliga styrelseledamöter i föreningen samt av särskilt tillfrågade 
sakkunniga. 

 
 
Observera: I samband med kopiering/referens av materialet i detta dokument krävs källhänvisning 
 till VA i tiden. 
 
För VA–i-tiden 2020-02-17 
Lars-Göran Carlsson, ordförande, Tom Hagström, Kent Leonardsson, Kent Andersson, Arne 
Gunnarsson, Michael Richter, Anders Segerberg, Rolf Almstedt. 
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Gällande lagstiftning avseende enskilda avlopp:  
 
Den enklaste lagstiftningen för nämnderna att tillämpa är 12§ i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet (FMH 1998:899):  

”Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, 
om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön”. 

Vad menas då med vattenområde? Ledning får hämtas från bestämmelsen i 11 kap. 4 § 
miljöbalken av vilken det framgår att med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid 
högsta förutsebara vattenstånd. I förarbetena (prop. 1997/98:45 del II s. 128) nämns som exempel 
sjöar, vattendrag, diken, kärr och konstgjorda vattensamlingar såsom regleringsdammar och 
bevattningsmagasin. En grusbacke är alltså inte ett vattenområde. Det finns avloppsinspektörer 
som vill hänvisa till denna paragraf och hävda att ”alla utsläpp skall betraktas som utsläpp till 
vattenområde” vilket således är fel. Notera också att förbudet inte är heltäckande. Utsläpp får göras 
”om det är uppenbart att det kan göras utan risk”. Här kunde HaV gjort ett förtydligande exempel, 
men har avstått. T.ex. kunde man hänvisat till en studie som visar att små diken med kraftig 
växtlighet och lågt vattenflöde också renar avloppsvattnet.1 Likaså är det mycket effektivt att låta 
vattnet – efter slamavskiljning och markbädd – mynna i ett alkärr eller annan typ av sumpmark 
som är frodigt bevuxen. När kommunala reningsverk använder metoden kallas det för 
”efterpolering”. Denna princip att tillvarata naturens självrenande förmåga är vedertagen i svensk 
miljövård och används som grundläggande princip vid t.ex. skydd av vattentäkter och vid 
dagvattenrening. Sverige har också fört fram principen om självrening gentemot EU för att få 
undantag från krav på särskild kväverening för våra inlandsverk.  

Många kommuner tror att en anläggning med bara slamavskiljning har direktkontakt med 
vattenområden genom att bortledning sker via rörledningar t.ex. täckdiken. Detta är dock fel. I det 
flesta fall sker bortledning via mark med hjälp av stenkistor eller öppna sommartorra diken. Även 
avlopp utan längre gående rening kan således ge god avskiljning av smittämnen och andra 
föroreningar och förhindra att olägenhet för miljön eller människors hälsa uppstår.  

Paragrafen avser direktutsläpp från alla typer av avlopp. Den är tillämplig då avlopp har tät 
rörledning ut till vattenområde men enligt vår mening inte då avlopp har sitt utsläpp till mark. Vi 
kan acceptera att paragrafen tillämpas i tätbebyggda områden med klipphällar, sprickor i berggrund 
etc. och med tunt jordlager som inte kan förväntas ge skydd mot förorening av brunnar eller 
ytvatten.   

Inte heller grundvatten räknas som vattenområde. Som skydd för grundvattnet – och övriga miljö- 
och hälsohänsyn – gäller i stället 9 kap. 7§ i Miljöbalken: 

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga 
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

                                                 
1 Tidningsartikel: Diken fungerar lika bra som våtmarker.  http://greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2019-05-24-diken-fungerar-lika-bra-som-
vatmarker.html Artikeln bygger på en tjeckisk studie, sid 97 – 103. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857418301174 
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Denna paragraf har HaV valt att tolka som så, att avloppsvatten ”alltid” skall renas. Med rening 
menar HaV någon typ av särskilt teknisk anordning– varav den enklaste är en fördelningsbrunn 
med efterföljande fördelningsledningar lagda i ett spridarlager, som sprider vattnet till naturmark, 
s.k. infiltrationsbädd. 
Det vanligaste utförandet av avloppsanläggningar på landsbygden torde vara 
slamavskiljningsbrunn med markbädd eller infiltration. Gamla anläggningar har ibland enklare 
infiltrationer t.ex. stenkista. Ett stort problem är att HaV vägrar att acceptera dessa typer av 
anläggningar, då man menar att de inte uppfyller ”dagens praxis” och alltså inte ger tillräcklig 
rening. Men äldre infiltrationer liksom stenkistan skall precis som modernare former av 
infiltrationer ses som ett spridnings- och perkolationsmagasin med stor yta mot omgivande mark. 
Reningen sker i den omgivande marken genom dess mikroorganismer, markpartiklar och 
näringsupptag via växternas rötter.  
 
En vetenskaplig genomgång visar att markens renande förmåga är stor. Den viktigaste reningen 
sker i den omättade zonen (dvs. mark ovanför grundvattnet). Fortsatt rening sker dock även i den 
mättade zonen.  Ett riktvärde är att efter ca 75 m genom marken är avloppsvattnet rent från 
smittämnen och merparten av sitt ursprungliga innehåll av fosfor och kväve. Om endast BDT 
(Bad-Disk-Tvätt) vatten tillförs anläggningen räcker det med 15-20 m mark för att uppnå fullgod 
rening.2 Läs sammanfattning sid 5.  
 
Trots att HaV finansierat rapporten, så vill de inte hänvisa till denna, då den strider mot all den 
rådgivning som myndigheten tidigare lämnat. Så även om ett enskilt avlopp ligger flera kilometer 
från såväl vattendrag som annan bebyggelse, så fortsätter kommunernas inspektörer att kräva minst 
rening via särskild infiltrationsbädd. Och naturligtvis skall detta gälla även för fritidshus, som bara 
används några veckor om året.... 
 
Flera större studier utförda i USA och Kanada under 90 talet, tyder på att fosforfastläggningen i 
mark kan vara ännu mer effektiv än vad som anges i retentionsrapporten.3 Dessa studier har 
godtagits som bevis av Miljödomstolen i Vänersborg 2019-06-27.4 
 
Vi har anledning att anta att HaV på ett otillbörligt sätt tagit intryck av VA-branschen som 
remissorgan. Naturlig rening och godkännande av befintliga anläggningar ger ingen nyförsäljning. 
Den totala summan för ombyggnader av det myndigheterna valt att klassa som ”ej godkända 
avlopp” handlar om c:a 18 - 20 miljarder. 
  
Nyheter avseende råd och anvisningar från HaV publiceras i VA-guiden eller Avloppsguiden. 
Dessa har blivit viktiga forum för alla inom yrkesområdet och uppfattas ofta som en mer eller 
mindre officiella skrifter/referenser. Men dessa båda guider ägs till lika delar av de privata 
företagen Delta Webbyrå AB, Ecoloop och WRS AB. 
 
Istället för att miljökontoren i landets 290 kommuner tar fram egna fördjupande sidor om små 
avlopp erbjuder VA-guiden AB tjänsten avloppsguiden.se. De kommuner som väljer att betala en 
årsavgift för att avloppsguiden.se ska finnas, får även tillgång till omvärldsbevakning och stöd för 
handläggare. Detta kan synas kostnadseffektivt. Problemet är att guiden är starkt beroende av 
annonsintäkter från olika leverantörer inom VA-området. Likaså kan dessa produkter visas upp på 
olika sammankomster som VA-guiden anordnar. Innehållet i Avloppsguiden smetas ut till en 
blandning av myndighetsråd och reklam från olika tillverkare på ett sätt som gagnar VA-
branschen.  

                                                 
2 Rapport av Peter Ridderstolpe WRS, Lars Hylander, SLU och Björn Eriksson VA-guiden 2018. https://vaguiden.se/wp-
content/uploads/2017/11/RetentionimarkWRSVAG180507.pdf 
3 Scope Newsletter January 2006: https://phosphorusplatform.eu/images/download/ScopeNewsletter63.pdf 
4 Vänersborgs Tingsrätt, Mark o miljödomstolen, Mål nr. M 220-19. Dom 2019-06-27 
 file:///C:/Users/DELLKU~1/AppData/Local/Temp/Vänersborgs%20TR%20M%20220-19%20Dom%202019-06-27-2.pdf 
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Konferenser som anordnas är i regel endast öppna för de kommunala inspektörerna och kritiska 
röster från andra grupper är inte välkomna. Däremot får ofta olika tillverkare visa upp sina 
produkter i samband med sådana mässor och konferenser. 
 
Även på det kommunala planet finns en kollegial sammanhållning. Att inspektörerna underkänner 
befintliga avlopp ger arbeten åt de lokala företagen i branschen på fastighetsägarnas bekostnad. 
Riv ut det befintliga – även om det fungerar helt perfekt – och bygg nytt.  
 
Vill man vara konspiratorisk, så kan man säga att detta är ytterligare ett sätt för staten att överföra 
pengar från landsbygden och påskynda avfolkningen. Oavsett hur onödig en ombyggnad är, så ger 
den ändå 25 % moms till staten, (+ kommunal skatt) arbetsgivaravgifter, drivmedelsskatt på 
maskiner etc. Även förslaget om återkommande avloppskontroller ger pengar till staten. 700 000 
avlopp som skall kontrolleras vart 7:e år ger c:a 100 miljoner årligen enbart i moms.  
 
Låt oss återgå till paragrafen (9 kap. 7§ i Miljöbalken) och detaljstudera denna. Vad menas med 
”så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer”?  Notera att man inte 
använder det i andra sammanhang vanliga ordet ”risk”. Hade man skrivit ”så att risk inte 
uppkommer, så hade det varit en betydligt hårdare formulering.    
 
Risk finns för såväl människors hälsa och miljön i allt som människor företar sig. Om man kör bil i 
5 km/tim så finns det ändå en risk att någon blir påkörd och skadad - och miljön påverkas. Men 
man blir inte åtalad – så länge ingen olycka sker. Om man däremot kör i 150 km/tim på en väg, 
som inte har hastighetsbegränsning, kan man ändå bli dömd för vårdslöshet och allmänfarlig 
framfart.  
 
Att i diffusa termer underkänna ett avloppssystem baserat på ”risk för hälsa eller miljö” är därför 
inte seriöst.  Skall man överhuvudtaget använda ordet risk, så måste det följas av en genomtänkt 
riskbedömning. Det är en väsentlig skillnad om risken bedöms ”mycket hög” eller ”försumbar”.  
 
Vi vill också anknyta till 3§ i samma kapitel som säger: ”Med olägenhet för människors hälsa 
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig.”   
 
Därför menar vi att skrivningen (9 kap. 7§ MB) avser utsläpp, som bevisligen har orsakat 
olägenheter – eller kommer att göra det om de får fortsätta.  Allt annat vore med hänsyn till 
rättssäkerheten i samhället orimligt. Man skall inte kunna bli dömd för något som inte har orsakat 
någon olägenhet – och som inte heller kan förväntas orsaka någon sådan.   
 
Vi har således ingen invändning mot lagens skrivning att avloppsvatten skall avledas eller renas 
där det bevisligen uppstått – eller förväntas uppstå – olägenheter för miljö eller hälsa.    
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Vänersborgs dom 2019-06-27, Mål nr. M220-19 och EU-regler. 
 
Detta mål är – som vi uppfattat det – unikt såtillvida att utöver de traditionella lagtolkningarna 
utifrån Miljöbalken5, så gör också rätten en tolkning utifrån EU – lagstiftning. Frågan är om ett 
mål avseende ett enskilt avlopp tidigare tolkats utifrån detta perspektiv - troligen har ingen 
överklagande tidigare krävt detta. Miljödomstolen har således återvisat ärendet till miljönämnd och 
länsstyrelse för omprövning och med tydliga anvisningar om vilka delar i EU-lagstiftningen som 
dessa underliggande myndigheter inte beaktat. Domskälen är omfattande men ytterst viktiga och vi 
återger därför nedan olika delar i kursiv stil, med våra egna kommentarer i normal rak stil 
 
Domstolen skriver bl.a. Genom att tillträda den europeiska unionen har Sverige lämnat över en del 
av sin suveränitet för att skapa en ny gemensam rättsordning. Denna rättsordning ska inte bara 
komma medlemsstaterna till godo utan också deras medborgare. Fysiska och juridiska personer 
inom EU kan direkt inför nationell domstol avkräva sin rättighet om personen upplever att dess 
rättigheter i EU-lagstiftningen inte tillgodoses eller tillämpas av medlemsstaten. Sveriges 
lagstiftande församling har, utan att något undantagande anges, bekräftat giltigheten av EU-
direktiv som överordnad såväl miljöbalken som förvaltningslagstiftning.  (Vår understrykning) 
 
Nationella domstolarna måste bortse från nationella lagar och andra bestämmelser när dessa inte 
är förenliga med unionsrätten. 
 
Noteras bör att även underliggande rättsinstanser är skyldiga att följa EU:s regler – dvs. även 
miljönämnderna. Den enskilde skall kunna få sin rätt redan från början. Hur många orkar – som i 
det aktuella fallet – driva sin fråga i 9 år för att till sist få rätt? Sedan Miljödomstolen avkunnat sin 
dom har den klagande startat en process mot staten/kommunen för att få ersättning för nedlagda 
kostnader 348 000:-.  Hur många har den ekonomiska möjligheten att driva sin fråga? 
Kommunerna måste göra rätt från början om vi skall få likhet inför lagen. 
 
Domstolen skriver inledningsvis att miljönämnden inte har prövat ärendet utifrån lagen om 
egendomsskydd enligt Sveriges grundlag RF 2:15. Vars och ens egendom är tryggad genom att 
ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 
något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller 
byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.  
 
Här har domstolen särskilt fastnat för att miljönämnden förbjudit den enskilde att använda sitt 
avlopp och dessutom utfärdat ett vite utan att visa att det ”krävs för att tillgodose angelägna 
allmänna intressen”. Den klagande har också hävdat den absoluta nyttjanderätten till sin mark, 
vilket bl.a. innebär att han har full rätt att släppa ut fosfor från sitt avlopp så länge fosforn stannar 
på hans egen mark och inte kränker någon annans rätt eller ”angelägna allmänna intressen”. I det 
aktuella fallet har han således visat att fosforn stannar inom 10 m från infiltrationen och avståndet 
till tomtgränsen är 20 m. (Man har ju faktiskt rätt att strö ut gödning innehållande såväl fosfor som 
kväve ovanpå sin mark – så varför inte under?) Han har vidare hävdat att miljönämnden i princip 
inte har någon rätt att kräva undersökningar på hans mark så länge han inte är misstänkt för något 
brott. Domstolen skriver således på annat ställe Rättssäkerhet bygger på principer som 
oskuldspresumtionen, proportionalitetsprincipen, förutsebarhet och allas likhet inför lagen. Man 
skall således förutsättas (presumeras) att vara oskyldig och det är myndigheten som skall bevisa 
motsatsen. Som vi uppfattar domen så gäller inte den omvända bevisbördan enligt Miljöbalken när 
denna ställs mot EU-lagstiftningen. 
 

                                                 
5 Vänersborgs Tingsrätt, Mark o miljödomstolen, Mål nr. M 220-19. Dom 2019-06-27 
 file:///C:/Users/DELLKU~1/AppData/Local/Temp/Vänersborgs%20TR%20M%20220-19%20Dom%202019-06-27-2.pdf 
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I det aktuella fallet så hävdade miljönämnden att det fanns risk att förorena den närliggande 
Bratteforsån. För att hantera ett sådant ärende hänvisar domstolen till WATER FRAMEWORK 
DIRECTIVE (2000/60/EC) Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av 
Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med 
avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att 
bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. I och med att alla medlemsstater har infört 
vattendirektivet i sina länders lagstiftning har de därmed förbundit sig att följa alla delar i 
direktivet och förevarande överklagat beslut ska därför omprövas. 
 
Kommunen har ej beräknat eller angivit de totalt dominerande påverkansfaktorerna såsom 
jordbruksövergödningen, skyddsåtgärdskostnader med kantzoner mot övergödning, omledning av 
täckdikning samt öppna diken, skogspåverkansfaktor, erosionsfaktorn med dess naturliga 
fosforurlakning, för fosforutläck till åvattnet, (redovisning av och med kostnadsanknytning utgör 
direktivkrav). Att detta krav inte har beaktats kan konstateras snabbt och enkelt och det är därmed 
uppenbart att beslutet är felaktigt och att kommunen måste göra om och göra rätt.  
 
För att vara laglig ska åtgärden vara proportionerlig i förhållande till det eftersträvade syftet. Om 
en åtgärd går längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet står den i strid med EU-
rätten och ska undanröjas.  
 
Domstolen skriver att 
 

1. Kommunen har brustit i sin skyldighet av undersökning. Det är således kommunen som 
skall undersöka om ån är drabbad av övergödning och om åtgärder behöver vidtas. 

 
2. Åtgärdskravets rimlighetsbedömning förutsätter dock att proportionalitetsprincipen även 

gäller för kommunens agerande vilket ej har beaktats. För att vara laglig ska åtgärden 
vara proportionerlig i förhållande till det eftersträvade syftet. Om man således kommer 
fram till att åtgärder måste vidtas så skall dessa riktas mot sådant som är mest kostnads-
effektivt i förhållande till miljönyttan. Utsläppen från ett enskilt avlopp är här en nullitet i 
förhållande till andra utsläpp! Kostnaderna för att ta bort 1 kg fosfor från ett enskilt avlopp 
är tusenfalt högre än kostnaden för att ta bort samma mängd från t.ex. jordbrukets utsläpp. 

 
 
Vår samlade bedömning av domen: 
 

1. Äganderätten och allt vad som följer därav måste respekteras 
 

2. Den enskilde skall presumeras vara oskyldig till dess annat bevisats 
 

3. Den omvända bevisbördan gäller inte. Det är miljönämnden som har bevisbördan. 
 

4. Krav att minska övergödningseffekter från enskilda avlopp får ställas först när dessa 
åtgärder visat sig mest kostnadseffektiva enligt proportionalitetsprincipen. 

 
5. Kommunerna kan komma att bli ersättningsskyldiga för krav mot enskilda vid domslut, 

som inte har stöd i EU-lagstiftningen. 
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Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnderna: 
 
Beroende på kommunens storlek, så finns olika sammansättning/sammanslagning av dessa 
nämnder. Oavsett vad nämnden kallas, så kan man konstatera att dessa nämnder har stor makt och 
behörighet att fatta beslut, som kan få förödande konsekvenser för boende i kommunen. Det kan 
handla om nya stora översiktsplaner men också om enskilda ärenden, som för nämnden kan te sig 
”futtiga”, men som ändå kan spoliera den enskildes ekonomi och livsmiljö.  
 
Nämnden skall utöva tillsyn av miljöskydd och hälsoskydd inom kommunen.  
Som stöd för sin tillsyn har nämnden i regel en eller flera inspektörer med särskild utbildning för 
uppdraget. Nämndledamöterna är politiskt tillsatta och är i huvudsak lekmän. Det skall dock 
betonas att ansvaret för fattade beslut åvilar denna sammansättning av lekmän – inte på 
inspektörerna. Ansvaret för utredningar, inventeringar och även vissa beslut kan förvisso delegeras 
till enskild tjänsteman, men det är viktigt att alla nämndledamöterna inser sitt ansvar. Om de inte 
hade ett ansvar, så hade det inte heller kunnat delegeras. 
 
Nämndens ansvar och arbetsuppgifter styrs ytterst av de lagar som Riksdagen beslutat om. Detta är 
grunden för vår demokrati. Riksdagsledamöterna kommer från olika delar av vårt land, har olika 
utbildning och erfarenhet och är därför den grupp, som fått förtroendet att stifta lagar. Gällande 
lagstiftning skall kunna fortleva även efter ett regeringsskifte utan alltför snabba omändringar och 
har således en bred förankring (t.ex. Miljöbalken1998:808). Sittande regering kan också ge ut 
”lagar” som skall följas, men dessa kallas för förordningar (T.ex. Förordning om miljöfarlig 
verksamhet 1998:899).  
 
Om vi går vidare så har också olika myndigheter rätt att ge ut ”lagar”, som då kallas för 
”kungörelser” eller ”föreskrifter”. (Exempel SNF 1994:7 om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse). 
 
Så långt är allt gott och väl. Lagar är skrivna på ett enkelt och tämligen lättläst sätt, där syftet är att 
de som berörs av lagen också skall kunna förstå densamma. Således bör miljönämndens ledamöter 
ganska väl, med användande av erfarenhet och sunt förnuft, kunna tolka och följa gällande lagar. 
 
Men nu kommer problemet. Myndigheterna ger också ut ”allmänna råd” till stöd för tolkning av 
lagen. Syftet skall egentligen vara att hjälpa de kommunala nämnderna att fatta beslut. I stället 
krånglar man till begreppen på ett sätt som kraftigt försvårar beslutsfattandet och nämnderna 
hamnar i händerna på de specialutbildade tjänstemännen. Tjänstemannaväldet breder ut sig. Detta 
är en pågående process från t.ex. Hav- och vattenmyndigheten, som efter sin uppstart 2011 ständigt 
försvårat lagtolkningen i ett försök att krångla till besluten och därigenom legitimera sin egen 
existens och arbeta för att kollegialt stärka och ge arbetsuppgifter till det ständigt ökande antalet 
tjänstemän inom yrkesområdet. Det största problemet med de allmänna råden är att de inte bygger 
på sakkunskap om hur små avlopp påverkar miljö och hälsa och vilka skyddsbehov, som är 
motiverade för att ge fullgott skydd och resurshushållning och vad som är praktiskt, ekonomiskt 
möjligt. Råden är helt enkelt felaktiga. 
 
Här finns ett problem på gång. I utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU2018:34) så 
föreslår man ”att Hav- och vattenmyndigheten får föreskriftsrätt när det gäller små avlopp".  
Skulle det gå så illa, så blir dessa föreskrifter också lag som måste följas. Notera således att allt vad 
Hav-och vattenmyndigheten hittills gett ut, är bara allmänna råd som kan likställas med allmänna 
råd från någon annan källa.  
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Myndighetens brist på totalsyn över problemområdet, liksom sättet att övertolka beslut från riksdag 
och regering, gör att vi på det bestämdaste motsätter oss att de får denna rätt. Vi menar att 
Naturvårdverket ska ha all tillsyn av all avloppsverksamhet - små som stora.  
 
Det är ytterst viktigt att nämnden lär sig skilja mellan vad som är av lag och vad som bara är 
allmänna råd. Här krävs att ledamöterna själv sätter sig in i reglerna. Tjänstemännen är kollegialt 
partiska och har dessutom själva i sin utbildning blivit itutade, att även de allmänna råden skall 
betraktas som mer eller mindre tvingande.  
 
De allmänna råden, som HaV ger ut, är inget annat än just råd. Att bryta mot råd är inte straffbart. 
Men när nämnden/inspektören fattar ett beslut, som säger att ett visst råd skall följas, så upphöjs 
plötsligt rådet till att bli en straffsanktionerad föreskrift. Detta är inte heller demokratiskt. 
Lagstiftning i övrigt föregås av långa diskussioner med sakkunniga och olika remissorgan. Här får 
i stället en enskild tjänsteman rätt att bestämma när ett råd skall bli lag. 
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Demokrati och rättssäkerhet:  
 

De kommunala nämnderna är politiskt tillsatta och fyller en viktig roll i vårt demokratiska system. 
De skall dels företräda staten gentemot kommuninvånarna och se till så att gällande lagar följs, 
men de skall också företräda medborgarna gentemot staten, så att inte orimliga tolkningar av lagen 
sker. Det måste påminnas om att nämndernas arvoden och löpande kostnader betalas av 
kommuninvånarna, vilket också bör ge dem viss rätt att ställa krav. Om medborgarna inte är nöjda 
med ledamöternas insatser, så har de vart fjärde år via allmänna val, möjlighet att avsätta ledamöter 
och tillsätta nya – en viktig demokratisk princip. 
 
Om nämnderna abdikerar från sitt uppdrag och i stället låter tjänstemännen få makt och styra, så 
hamnar vi i ett rättsosäkert samhälle med tjänstemannavälde. Tjänstemännen skyddas av lagen om 
anställningsskydd (LAS) och medborgarna får ingen möjlighet till inflytande. Skall man avsätta 
någon fast anställd, så måste kommunen kunna visa att denne grovt åsidosatt sina plikter, något 
som är helt omöjligt så länge denne kan peka på att han/hon följer råden från t.ex. HaV. 
 
Den kommunala miljönämnden kan på många sätt jämföras med våra tingsrätter, såtillvida att 
nämnden kan döma en enskild att utföra åtgärder för flera hundratusen kronor – eller t.ex. förbjuda 
honom att använda sin toalett. Vid tingsrätten är det den allmänne åklagaren, som argumenterar om 
varför en tilltalad skall dömas enligt någon lag. I miljönämnden är det den kommunala 
hälsoskyddsinspektören eller avloppsinspektören. 
 
Det finns dock en stor skillnad. Ingen skulle komma på tanken att delegera rätten att fatta domslut 
till den allmänne åklagaren. Men miljö- och hälsoskyddsnämnderna skäms inte för att överlåta 
denna rätt på avloppsinspektören. Han/hon kan opåtalat kräva olika åtgärder, som den ”åtalade” 
måste följa - och dessutom utfärda hot om vite.  
 
Jamen – man har ju möjlighet att överklaga. Javisst, men jämför det med om en åklagare skulle fått 
samma dubbla befogenhet - att både åklaga och utdöma domslut och släta över med ”man kan ju 
överklaga”.  För övrigt så blir resultatet av ett överklagande bara ”vi förlitar oss på inspektörens 
bedömning, varför överklagandet avslås”. Detta är ett standardförfarande bland alla myndigheter. 
Antalet överklaganden har blivit så stort, att enda sättet för myndigheter att inte drunkna i arbete är 
att välja den enkla vägen - lägga ner utredningar eller avslå överklaganden. Återigen ett hot mot 
demokratin genom ökad rättsosäkerhet. 
 
Nämnderna gör detta av ren bekvämlighet. De flesta är okunniga lekmän och tycker det är enklast 
att överlåta allt på inspektören – det är ju han/hon som kan lagen. Jaha – som om inte åklagaren 
skulle kunna lagen? De utsedda nämndemännen i en tingsrätt är också lekmän. Ärenden avgörs 
ofta av inspektören utan att den tilltalade får möjlighet att föra sin talan - man utgår oftast från 
generella bedömningar i stället för individuella. Tänk om bilprovningen skulle döma ut bilar som 
är äldre än 20 år eller saknar fungerande ventilation med motiveringen: ”Enligt min bedömning är 
alla sådana bilar trafikfarliga”. 
 
Det bör i detta sammanhang påminnas om Kommunallagen Kap 6 § 38: ”Beslutanderätt får inte 
delegeras när det gäller ärenden som berör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Att få sin ekonomi spolierad på grunder, som 
är mycket tveksamma, måste anses vara ”av större vikt”. Men regler som är till för att skydda 
privatpersoner saknar tyngd vid myndighetsutövning.  
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Inte heller förvaltningslagen (2017:900) följs: I § 5 står att myndigheter skall vara sakliga och 
opartiska (men man lyssnar inte till fastighetsägarens sak). I § 6 står att man ska hjälpa enskilda, så 
att han/hon kan ta till vara sina intressen (det gör man inte). I § 38 står att felaktiga beslut skall 
ändras (gör man inte). Särskilt den senare paragrafen borde kunna tillämpas av nämnden när en 
tjänsteman via delegation fattat orimliga beslut. 

 

Enligt Kap 7 § 7 sägs ” Om en nämnd med stöd av § 5 uppdrar åt anställd att besluta på nämndens 
vägnar, får nämnden ställa upp villkor, som innebär att brukaren av nämndens tjänster ska ges 
tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslut fattas. Nämnden får också besluta att en 
anställd får fatta beslut endast om företrädaren för brukarna har tillstyrkt”. (D.v.s. parterna är 
överens) 

 

Den enda delegering, som bör göras till en inspektör, är att få göra överenskommelser med 
sakägare, som själv inser att avloppet bör åtgärdas. Alla andra beslut bör fattas av nämnden.  
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Arbetsgången vid avloppsärende 
 
Även när det gäller arbetsgången upplever fastighetsägaren en stor rättsosäkerhet. Inspektören 
synes ha fria händer och även subjektivt få avgöra hur mycket tid han/hon vill lägga på 
tillsynsuppgiften. När en befintlig anläggning dömts ut, så måste fastighetsägaren lämna in en 
ansökan om att göra en ny avloppsanläggning. Detta brukar vara till en fast avgift t.ex. 8000: - . 
Vissa kommuner har ett antal utbildade och godkända entreprenörer, som enbart behöver ringa 
inspektören och meddela att jobbet är uppstartat, och har sedan förtroendet att dokumentera 
arbetsgången via fotografier.  
I andra kommuner vill inspektören åka ut och själv besiktiga varje delmoment – provgrop för 
bedömning av grundvattennivå, sedan montering av trekammarbrunn, infiltrationsbrunn 
fördelningsrör och infiltrationsbädd + ev. särskilda anordningar för förhöjt reningskrav. Detta till 
en kostnad av c:a 1000: -/timme. Vissa inspektörer åker alltid ut 2 stycken, vilket de tydligen har 
rätt till om de känner sig osäkra eller hotade. Således dubbla taxan. Här uppkommer ibland ett 
ytterligare problem. När entreprenören ringer och berättar att ”nu är provgropen grävd” så kan han 
få till svar ”jag hinner inte komma och titta förrän nästa dag” – eller ännu senare. Vilket får till 
följd att fastighetsägaren debiteras många extra timmar för en stillastående grävmaskin.  
 
Och inte vågar vare sig fastighetsägaren eller entreprenören framföra synpunkter, med risk för att 
drabbas av repressalier. Fastighetsägaren är helt rättslös – inspektören kan alltid hänvisa till olika 
omständigheter som gör att ärendet tagit lång tid. I många fall är en fastighetsägare som söker nytt 
avlopp pressad av tidplan för byggande av sitt hus, vilket innebär att han/hon går med på vad som 
helst bara tillstånd beviljas. Att ifrågasätta eller överklaga kan innebära omöjliga förseningar i 
byggprocessen. 
 
I det privata arbetslivet så är det arbetsgivaren – som inom lagstiftningens gränser – anger hur 
arbetet skall bedrivas. På det kommunala planet är det miljönämnderna – eller ytterst 
kommunstyrelsen, som bestämmer. Trots detta förekommer det att miljöinspektörer läxat upp 
nämndledamöter för att de haft synpunkter på inspektörens arbete. Vi vill framhålla att nämnden 
har både rätt och skyldighet att ange de yttre ramarna för inspektörernas arbete. 
 
Kommunerna har enligt Miljöbalken rätt att ta betalt för sitt arbete. Vi vill dock mena att 
Miljöbalken huvudsakligen är skriven med tanke på företagen. Företag betalar endast statlig skatt – 
inte ens fastighetsskatten kommer kommunen till godo. När systemet nu är så uppbyggt, att det är 
kommunerna som skall sköta tillsyn enligt Miljöbalken, så kan det också tyckas rimligt att 
kommunerna får ta ut en avgift för sitt arbete. Men kommuninvånarna då – de som redan via sin 
kommunalskatt finansierar all kommunal verksamhet? Hur rimligt är det att de då skall betala 
avgifter för sådant som skall ingå i tjänstemännens arbete?  
 
När det gäller renhållning säger Miljöbalken (27 kap, 5§) att avgiften skall bestämmas utifrån en 
självkostnadsprincip. Om renhållningen läggs ut på entreprenad så får inte avgiften vara högre än 
om kommunen själv utfört jobbet. Vidare får (bör?) avgiften tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Detta fungerar inte. Kommunerna går samman i olika regionala renhållningsbolag och avgiften ut 
till brukarna är väsentligt högre än hämtningskostnaderna. Vill någon själv ta hand om sitt avlopp 
eller söka dispens för glesare hämtning så krävs en prövningskostnad, som är nästan lika hög som 
den avgift brukaren vill slippa. Detta strider mot allt sunt, lokalt kretsloppstänkande.  
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Vite 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att utfärda ett vite för att förstärka sitt krav på åtgärder.  
Ofta anges kravet till 50 000 kronor. Möjligheten att ställa vite är viktigt för att kunna få en 
angelägen åtgärd genomförd. Samtidigt menar vi att ett sådant vite endast bör ställas, när det är 
uppenbart att en olägenhet har uppstått – eller kommer att uppstå - för människors hälsa eller 
miljön om inte åtgärden vidtas. Att ställa vite enbart för att visa sin maktposition är inte lämpligt. 
Vitesföreläggande bör aldrig få utfärdas av enskild tjänsteman. 
 
En av våra medlemmar har nyligen fått det av nämnden ställda vitet på 70 000: - kronor utdömt av 
domstolen. Hans avlopp mynnar i en stenkista ute på betesmark - långt från vattendrag och annan 
bebyggelse. Ingen har visat att utsläppet ställer till skada för vare sig människor eller miljö. Han 
har enbart drivit sin rätt att försvara sig och argumentera inför domstolen, i tron att denna skulle 
vara mottaglig för sakargument. Tyvärr blev det inte så, utan som i alla andra sammanhang så 
ställer sig domstolarna på miljönämndernas sida – nästan aldrig på individens.  Han förlorade 
således. Personen ställer sig nu med all rätt frågan: Vilka andra brott i samhället ger 70 000: - 
kronor i böter?  Utdömt vite tillfaller för övrigt staten – inte kommunen.  
 
Det är viktigt att nämnderna sätter sig in i hur systemet med vite fungerar. Det är nämnden som 
utfärdar ett vite, men det är en domstol/förvaltningsrätt, som dömer ut att vitet skall betalas. Det 
kan sedan på sedvanligt sätt drivas in av kronofogden om inte frivillig betalning sker.  
 
Tyvärr är det ofta så, att nämnden tror att domstolen prövar om vitet är motiverat eller inte. Men så 
fungerar inte systemet. Domstolen/förvaltningsrätten prövar endast om vitet har fastställts i 
enlighet med lagstiftningen. Rätten prövar inte om personen i fråga orsakat miljö- eller hälsorisker. 
Denna prövning måste nämnden ha gjort på ett korrekt sätt. Rent praktisk kan man säga att det är 
nämnden som dömer en kommuninnevånare att ”böta”. Nämnden måste kunna se den drabbade i 
ögonen och motivera sitt beslut med sakargument. 
 
Vad nämnden skall utgå från är den lagstiftning som riksdag och regering beslutat. Utifrån detta 
skall nämnden bedöma om en enskild VA-anläggning verkligen kan tänkas medföra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Först därefter kan man ställa krav på åtgärder och hota med vite. Att 
utfärda vite efter hur myndigheten tolkat allmänna råd från Hav- och vattenmyndigheten betraktar 
vi som ett övergrepp. 
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Det sunda förnuftet: 
 
Som tidigare framhållits så är lagen skriven på ett jämförelsevis tydligt sätt för att kunna tolkas av 
de som berörs av lagen. Den förutsätter naturligtvis en viss erfarenhet och ett sunt förnuft. Man 
måste försöka tänka sig in i vad som är lagens syfte och inte försöka misstolka enskilda ord. 

När någon i nämnden ser en katt och ropar "titta en katt", förutsätter alla att det också är en katt. 
Ingen begär att man skall kalla in en zoolog och att denne skall kunna styrka sin kompetens för att 
få uttala sig. Man förväntar sig inte att det skall tas DNA-prov för att fastställa att det verkligen är 
en katt. Man begär inte heller att provtagning och bedömning skall utföras i enlighet med diverse 
EU-förordningar och att provtagningsutrustningen skall vara CE-märkt, osv.  

När nämnden skall bedöma om avloppet från en enskild fastighet, som ligger långt från andra hus 
och vattendrag, utgör en risk för hälsa och miljö, så måste nämnden kunna bedöma detta med 
samma självklara pondus och säga: Här finns ingen risk!  

Om i stället nämnden/inspektören skall bedöma fallet (”katten”) utifrån Hav- och 
Vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 6 så blir beslutet otroligt komplicerat. Vi 
uppmanar alla nämndledamöter att läsa åtminstone delar av denna skrift. Hur kan ”allmänna råd” 
vara så detaljerade och omfattande? På vad sätt underlättar denna skrift nämndens arbete? Vårt 
hårda omdöme om denna skrift kan sammanfattas i två ord: ”Släng skiten”! Utgå från lagen och 
använd det sunda förnuftet. Detta skulle gagna miljövården och minska arbetsbelastningen på 
inspektörer, nämnder, länsstyrelser och förvaltningsrätter i form av minskat överklagande.  

                                                 
6 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten  
https://www.havochvatten.se/download/18.1d58828a15f50337fd4466c4/1509021275331/HVMFS-2016-17-ev.pdf  
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Den omvända bevisbördan:  

2 kap. 1§ MB måste beaktas. ”Vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet gäller omvänd 
bevisbörda. Det innebär bland annat att det ankommer på den som söker tillstånd enligt 
miljöbalken att genom utredningar och/eller på annat sätt visa att verksamheten kan bedrivas på 
ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Det innebär dock inte att 
obegränsade krav kan ställas på den enskilde verksamhetsutövaren att tillhandahålla utredning i 
ett ärende om tillstånd till en avloppsanordning. Kostnaden, för de undersökningar som krävs, 
måste stå i rimlig proportion till den miljönytta som kan förväntas av undersökningarna”.  

Nämnden måste också ta hänsyn till ”Skälighetsprincipen” (2 kap. 7§ Miljöbalken):”De krav på 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ställs på den enskilde eller verksamhetsutövaren får inte 
vara oskäliga. En avvägning ska göras mellan nytta och kostnader” 
 
Det normala när man gör en förbättring, är att man via beräkningar kan visa på nyttan (t.ex. 
beräkning av minskad mängd utsläppt fosfor). Vanligt är också att när man gjort en förbättring 
genom kontroll före och efter en åtgärd skall kunna uppvisa att förbättringen gett ett förväntat 
resultat. När det gäller enskilda avlopp görs varken beräkningar eller några kontroller av 
förbättringar. Den enskilde får aldrig veta om hans investering på kanske hundratusen kronor har 
resulterat i mindre föroreningar nedströms närmsta bäck. I stället för att kräva vissa produkter och 
visst förfarandesätt, så borde man fastställa vilka ämnen som skall avskiljas och vart dessa ämnen 
skall ta vägen efter rening. Likaså borde det vara självklart att kommuner kan visa för 
fastighetsägaren att behov av åtgärder faktiskt föreligger och att miljönyttan med en reningsåtgärd 
kan försvaras mot kostnader.  Det är inte acceptabelt att som nu bara gissa att det kanske blir 
bättre. Det finns fastighetsägare, som uppvisat dricksvattenkvalitet i närliggande bäck, men ändå 
fått åtgärdskrav. 
 
Med hänsyn till skälighetsprincipen, så kan man fråga sig om det enligt Miljöbalken 
överhuvudtaget är lagligt att ställa åtgärdskrav på en verksamhet, där det inte uppenbarligen 
förekommer olägenhet. De risker som är förenade med enskilda avlopp är små. Åtgärdskrav kan 
därför lätt bli överdrivna i förhållande till marginalkostnader för att minska risker. Grundprincipen 
bör vara att krav bara ska ställas där miljönytta kan försvaras mot rimliga kostnader. Kan inga 
olägenheter påvisas i befintlig anläggning så ska krav inte ställas.  
 
Hav- och vattenmyndigheten bildades 2011 och bygger sina anvisningar på Miljöbalken, som 
antogs 1998. Denna lag skrevs med inriktning på företagens miljöpåverkan. Frågan är om 
lagstiftarens avsikt verkligen var, att enskilda människor skall tvingas att bevisa att deras naturliga 
avföring och urin inte orsakar olägenheter för hälsa eller miljö. Vågar man sätta sig på huk i 
skogen under svampplockning? Kan den som kissar i vattnet under simturen riskera böter för 
miljöbrott? 
 
Den omvända bevisningen/bevisbördan är ovärdig ett demokratiskt samhälle. Den enskilde skall 
således kunna bevisa att han/hon inte bedriver någon verksamhet, som innebär fara för hälsa eller 
miljö – men utan att få reda på vad som avses. Den granskande myndigheten/inspektören behöver 
inte beskriva på vad sätt hälsan eller miljön riskerar att påverkas, utan har hela tiden rätt att säga: 
”Jag godtar inte din argumentation eller dina bevis. Bevisa att du inte gjort något brottsligt!” 
 
Normal rättstillämpning bygger på att lagen är till för att skydda en svagare part. Således är det 
polis, åklagare, tull, skattemyndighet etc. som har bevisbördan vid alla brottmål. Samma gäller vid 
civilmål. Lagen skall skydda arbetstagaren mot arbetsgivaren, hyresgästen mot hyresvärden etc. 
där de senare anses ha en starkare ställning.  
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Om Miljöbalken skrevs med sikte på storföretagen, kan dessa möjligen åläggas en bevisbörda. 
Men i relation, kommun respektive enskild fastighetsägare, så måste det vara kommunen som är 
den starkaste parten och således har bevisbördan för påstådda lagbrott. Den enskilde skall inte 
behöva bevisa sin oskuld. Jämför reglerna för brottmål! 
 
Ett särskilt problem är när en fastighet har en godkänd anläggning, men p.g.a. ägarbyte eller 
bristande arkivering inte kan bevisa att anläggningen är godkänd. Kommunerna har också tappat 
massor av dokumentation i samband med övergång från pärmhantering/pappersarkivering till 
digitalisering. Samma gäller även vid haveri eller byte av datasystem. Det går inte att i efterhand se 
hur infiltrationen är gjord. Det förekommer därför att inspektörer underkänner 
avloppsanläggningar bara för att de inte finns upptagna i kommunens register.   
 
En fastighetsägare har rätt att förvänta sig att ett tidigare godkännande gäller under rimlig tid.  
Att en tillsynsmyndighet har gett ut nya allmänna riktlinjer är inte tillräckligt för omprövning.  
Miljöbalkens 24 kap 3§ säger bl.a. att ett godkännande får omprövas om sökanden inlämnat 
felaktiga uppgifter eller om det uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse, som inte 
förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts. Det måste då enl. vår uppfattning vara 
tillsynsmyndigheten, som skall visa vari en sådan olägenhet består. 
 
Som vanligt tolkar myndigheterna lagen lite som de vill. Trots reglerna ovan så har Falu kommun 
infört tidsbegränsade tillstånd för enskilda avlopp med inkopplat WC.7 Tillståndet gäller 10 år och 
skall sedan omprövas. På detta sätt garanterar man sig själv såväl arbetsuppgifter som intäkter utan 
att behöva visa på några olägenheter för miljö eller hälsa.  
 
Här förekommer också helt motsatta uppfattningar om vad som är bra eller dåligt för miljön. Om 
det växer höga nässlor och kraftigt gräs kring ett enskilt avlopp, så uppfattas det av fastighets -
ägare som ett bevis på att avloppet renas och att växtligheten tillgodogör sig näringsämnena. 
Avloppsinspektören kan däremot ta detta som ett bevis på att avloppet inte fungerar utan läcker 
fosfor och kväve till omgivningen och därför döma ut detsamma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tidsbegränsade tillstånd. http://www.vattenavloppkretslopp.se/tidsbegransa-tillstand-ett-satt-att-sakra-uppfoljningen-av-sma-avlopp/  
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Rimlighetsavvägning: 
 
Här gäller 7§ Miljöbalken: ”Särskild hänsyn skall tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder”.  
 
Havs- och vattenmyndigheten har valt att bortse från denna paragraf i sin rådgivning vilket är 
anmärkningsvärt då principen är grundläggande för allt miljöarbete. Miljö – och 
hälsoskyddsnämnden bör definitivt fundera över vad paragrafen innebär i det enskilda fallet. 
 
Mycket av problembilden har kretsat kring utsläpp av fosfor från de enskilda avloppen. Enligt 
SOU2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster" sidan 87 så finns i Sverige 691 000 små avlopp 
med vattentoalett ansluten. Därtill finns cirka 145 000 fastigheter med enbart BDT-avlopp. Den 
samlade årliga belastningen från dessa små avlopp beräknas enligt denna skrift vara 295 ton fosfor 
och 3066 ton kväve. Om vi räknar på enbart de 691 000 med vattentoalett, så innebär detta ett 
årligt utsläpp på 0,43 kg fosfor och 4,4 kg kväve från vart och ett av dessa små avlopp. Detta 
beräkningssätt ger knappt hälften av det värde som SMED redovisar, vilket är 1 kg fosfor per 
avlopp och år beräknat på 2,4 personer och 65 % närvarograd.  
 
På en åker lägger bönderna konstgödning - kanske 20 kg P och 200 kg N per ha - således c:a 20 - 
30 ggr så mycket fosfor och kväve - mot vad som kommer från lantbrukarens enskilda avlopp. Är 
det då rimligt med stora kostnader för att ta bort näringsämnen, som i avloppssammanhang 
betraktas som en belastning, när de i jordbrukssammanhang betraktas som en nödvändighet? Ett 
rejält regn på en åker ger ofantligt mycket mer näringstillskott till en närliggande sjö än vad ett 
enskilt avlopp ger. I sammanhanget kan nämnas att kostnaden för att tillföra fosfor med 
handelsgödsel kostar c:a 20 kr kilot. Att ta bort motsvarande mängd i ett enskilt avlopp där 
myndigheten bestämt hög skyddsnivå (minst 90 % fosforrening över anläggning) kan enligt domen 
i Vänersborgs tingsrätt kosta 1 270 000:- kr/år.   
 
Det är skrämmande hur olika fekalier och urin från djur resp. människor bedöms. Bilden nedan 
visar spridning av svämgödsel via gödseltank om 15 m3. Det som sprids är en koncentrerad 
blandning av avföring och urin och ger ett tjockt lager av ”gegga” på marken. 
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Villaträdgårdar. 125: - eller 125 000:- ?? 

 
Det är naturligtvis inte enbart jordbruket som använder konstgödning. Även villaägare använder en 
hel del för att få fina gräsmattor, trädgårdsland och rabatter.  Bilden nedan visar 2 x 5 kg Algomin 
– ett gödningsämne som är vanligt i dessa sammanhang. Varje påse innehåller 3,5 hg Fosfor (7 %) 
och anges räcka till 150 m2. Påsarna motsvarar ungefär det årliga fosforutsläppet från en liten 
familj.  Påsen kostar 125: - och anses värdefull för växtligheten. Att göra ett nytt avlopp med 
särskild rening för att ta bort samma mängd av den i HaV:s ögon så farliga fosforn kan kosta  
125 000:-. Var finns förnuftet? 
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Verksamhetsområden. 

 
I den s.k. Vattentjänstlagen (2006:412) åläggs kommunerna att säkerställa att vattenförsörjning och 
avlopp ordnas i ett större sammanhang, ”om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön”. 20 – 30 fastigheter brukar anses som ”ett större sammanhang”. Här måste nämnden 
fundera över behovet just med hänsyn till hälsa och miljö. Är tomterna så stora (gles bebyggelse) 
att varje tomt klarar av både egen brunn och eget avlopp på fastigheten (eller via servitut på 
grannfastigheten), så finns det enligt vår mening ingen anledning att överväga införande av 
verksamhetsområde.  
 
När det gäller mindre tomter – typ fritidshusområden – eller permanentbebyggelse ”typ 
villakvarter”, så kan såväl vattenförsörjning som avlopp vara ordnat via en – eller flera - separata 
gemensamhetsanläggningar. Kommunen har då att fundera över om denna lösning kan anses 
tillfredsställande eller inte.  
 
Lagen är tveeggad. Den kan dels användas av enskilda fastigheter inom området, som t.ex. har 
dålig tillgång på eget vatten, och som därför kräver att kommunen drar fram vattenledning. Men 
den kan också användas av kommunen, som vill förtäta en befintlig bebyggelse, eller omvandla en 
fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Kommunen vill därför ofta hävda att befintliga avlopp 
inte uppfyller kraven och att verksamhetsområde måste bildas.  
 
Sjönära fritidshus-områden är naturligtvis attraktivt att omvandla till permanentbebyggelse, vilket 
ger ökad kommunalskatt. Det synes oss orimligt att enkla och jämförelsevis billiga fritidshus skall 
belastas med anslutningskostnader som är högre än fritidshusets värde. På detta sätt tvingar man 
bort människor från sina älskade stugor, på ett sätt som inte var lagens mening. 
Vill kommunerna komma åt enskilda attraktiva fastigheter så skall kommunen använda sig av 
expropriationslagen – inte Miljöbalken.  
 
Ett exempel av många på ett sådant fritidshusområde är ”Norr Mälarstrand” i Köpings kommun. 
Här vill kommunen med stöd av vattentjänstlagen tvinga stugägarna att betala en mer än 10 km 
lång överföringsledning in till reningsverket i Köping. Området är bergigt varför omfattande 
sprängningsarbete gör ledningen extra dyr. Kostnaderna uppskattas till c:a 500 000:- per fastighet, 
vilket naturligtvis är helt oacceptabelt för stugägarna. Men för kommunen är det en fördel att 
kunna erbjuda attraktiva tomter för ny sjönära permanentbebyggelse. Att det sedan är de tidigare 
stugägarna, som fått stå för kostnaderna, är inget som bekymrar kommunledningen. Naturligtvis 
skrivs inget sådant i officiella protokoll, men enligt en läcka har man sagt ”Det är bra att röra runt 
på Norr Mälarstrand. Området kan behöva avstyckas. De som bor där är ju så gamla, så de kommer 
i alla fall att sälja”. 
 
Ett annat liknande exempel är Gårvik i Munkedals kommun, där ett 60-tal fritidshus skall 
tvångsanslutas i samband med exploatering av området. Uppgiven kostnad c:a 100 miljoner.  
 
Beslut enligt vattentjänstlagen fattas av politiker i kommunfullmäktige och används ofta som ett 
sätt att gå förbi normal demokratisk ordning, då beslut i KF ej kan överklagas. Vi anser att beslut 
om anslutning till kommunalt verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen § 6 måste kunna 
överklagas i sak, med prövning av om det föreligger fara för människors hälsa och miljö. En 
överklagan genom stämning av kommunen till mark-och miljödomstolen kan med nuvarande VA-
lagstiftning först ske då fastighetsägaren får information från kommunen om var 
anslutningspunkten till fastigheten är placerad eller då fastighetsägaren får fakturan på 
anslutningsavgiften från kommunen.  
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Den lilla människan. 

 
Även när det gäller ny bebyggelse, så menar vi att kraven på enskilda avloppslösningar skall vila 
på saklig grund och krav skall inte ställas, som inte är motiverade med hänsyn till fastighetens 
läge. Ändå är det stor skillnad mellan att ställa krav på nybebyggelse och befintlig bebyggelse. Den 
som bygger en ny villa för i dagsläget 4 – 5 miljoner eller mer, har förmodligen möjlighet att räkna 
in en VA-kostnad på flera hundra tusen för att få det kustnära läge som han önskar. Den, som ärvt 
en sjönära stuga av sina föräldrar eller byggt upp en stuga med egna händer för att hålla kostnaden 
nere, har ofta inte denna möjlighet. Det handlar ofta om äldre personer med begränsad pension och 
begränsade möjligheter att få lån. Skall de tvingas betala höga anslutningsavgifter bara för att 
kommunen vill komma åt marken? Skall de tvingas bort för att kommunen använder svepskäl som 
inte är relevanta för kommunens verkliga avsikt? 
 
När det gäller befintlig bebyggelse i inlandet, så kan vi konstatera att många av dessa ligger långt 
från tätorter och har ett lågt marknadsvärde. Människor bor kvar trots dåliga inkomstmöjligheter 
och höga pendlingskostnader. Man trivs på landsbygden och föredrar landsbygdsmiljö och kanske 
en låg boendestandard. Den låga boendekostnaden med eget vatten, eget avlopp, kanske 
vedeldning gör att de kan bo kvar. Varför jaga bort dem från denna miljö? En miljö som ger dem 
möjligheter att bo kvar och klara vardagen även om inkomsterna skulle svikta en månad eller två? 
Dessutom med en livsstil med låg resursförbrukning, nödvändig för att globalt säkra mat, klimat 
och miljö. 
 
Vad vi erfar så är det inte självklart att rättsskyddsförsäkringar gäller vid konflikt med 
myndigheter. Vill den enskilde ha juridisk hjälp, så får han/hon kanske skaffa det själv till en 
kostnad av ca 2000: - per/timme. Så inför hotet om vite på 50000: -, hot om användningsförbud av 
toaletten, samt vetskapen att i förlängningen kommer han/hon ändå tvingas att bekosta en ny 
anläggning, så får man antingen försöka lösa problemet – eller flytta.  
 
Samtidigt som ingen hjälp finns att få för de drabbade, så förbehåller sig kommunerna rätten att 
skinna dem in på bara kroppen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund8 anger t.ex. att utöver 
en timkostnad på 1280: - har man även rätt att debitera undersökningskostnader, 
rättegångskostnader, kostnad för anlitande av sakkunnig etc. Den sökande är dessutom skyldig att 
betala även om ett ärende avslås. Hur skall den lilla människan våga hävda sin rätt inför detta 
förtäckta hot? Vem vågar överklaga ett ärende? 
 
Att ta betalt för myndighetsutövning anser vi rättsvidrigt och torde knappast vara förenligt med 
EU-rätt. Varför inte tipsa polis, tull, socialtjänst etc. om möjligheten – ingen tycks ju ändå bry sig. 
T.ex. hastighetskontroll 800: -, körkortskontroll inkl. nykterhetstest 1500: -, utredningsarbete  
1200: -/tim. osv....  
 
Detta är ett enormt övergrepp på människor som saknar möjlighet att få en rättvis prövning, trots 
att de inte orsakat några påvisbara olägenheter för vare sig hälsa eller miljö. Väldigt många 
människor på landet mår idag dåligt av kommunernas agerande. Många äldre som hela sitt liv 
tjänat samhället och följt lagen, upplever nu på ålderns höst att samhället betraktar dem som 
brottslingar! Vattentjänstlagen, som en gång skapades för att skydda människors hälsa, har med 
dagens uttolkning kommit att bli en exploateringslag, som skapat psykisk ohälsa för tiotusentals 
människor på landsbygden.     
 
Det är också ett övergrepp på själva landsbygden när kommunerna benämner denna häxjakt som 
”landsbygdsutveckling”. Landsbygdsutveckling är inte att bygga nya villaområden. 
                                                 
8 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  http://www.smohf.se/wp-content/uploads/2017/04/%C3%84rende-7-taxa-milj%C3%B6balken-
2020.pdf 
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Hav- och vattenmyndigheten. 

 
Myndighetens arbetsuppgifter styrs av en instruktion (Förordning 2011:619 med instruktion för 
Havs- och vattenmyndigheten). Av instruktionen framgår att myndigheten skall arbeta för hållbart 
nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Den skall bl.a. verka för en hållbar förvaltning av 
fiskeresurserna. Myndigheten skall ”samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen 
”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans” samt ”Levande kust och 
skärgård”.  De skall för detta ändamål samverka med Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. 
myndigheter. Naturvårdsverket har genom länsstyrelserna tillsynsansvar för de kommunala 
reningsverken och Jordbruksverket torde på samma sätt ha ansvar för jordbrukets påverkan på 
sjöar och vattendrag 
 
Enligt 3 kap. 5§ i miljötillsynsförordningen (2011:13) skall HaV ge tillsynsvägledning i frågor om 
enskilda avlopp enligt 9 kap. Miljöbalken och om skydd av grundvatten.  
 
Kanske är det denna kombination som gör att HaV saknar helikoptersyn över problemområdet. De 
skall enligt instruktionerna verka för de nog så viktiga miljökvalitetsmålen ”ingen övergödning”, 
”levande sjöar” etc. men det enda verktyg de har att använda är ”enskilda avlopp”. Kanske är det 
därför man bedriver hetsjakt på dessa avlopp – även om deras påverkan är ringa. Som en av 
tjänstemännen på HaV uttryckte saken ”vi måste ju i alla fall göra något”. Hade HaV även haft 
ansvar för de kommunala avloppsverken och för jordbrukets påverkan, så hade säkert deras 
prioritering blivit helt annorlunda. Samma resultat om enskilda avlopp legat kvar under NV. 
 
HaV tolkar 9 kap. 7 § som så, att avloppsvatten alltid skall renas och att lämpliga 
avloppsanordningar eller andra inrättningar därför alltid skall utföras. Eftersom HaV inte har något 
förtroende för naturens egen rening, så ”kräver” man någon aktiv åtgärd. Lägsta åtgärdsnivån – 
dvs. ”golvet” för att ett avloppsvatten skall anses renat, är att utsläppet sker via slambrunn, 
fördelningsbrunn och fördelningsledningar ut i en särskilt konstruerad infiltrationsbädd. Det finns 
exempel där man inte godkänt att avloppet mynnat i en grusbacke, men när man sedan grävt upp 
gruset och lagt tillbaka i en särskild bädd, så har det godkänts. Om inspektören eller kommunen 
dessutom vill visa sig särskilt ambitiös och miljövänlig, vilket man ofta vill vara, så kräver man 
förhöjd reningsnivå med särskilda fosforfällor osv. Att detta krav i sin tur medför annan typ av 
miljöbelastning genom tillförande av kemikalier. Utvinning av dessa etc. lämnar man därhän. 
 
Ett bärande skäl för särskilda åtgärder, synes vara att reningen på något sätt skall kunna 
kontrolleras. Detta kanske som en förberedelse till förslaget om återkommande avloppskontroll 
vart 7.e år. Ingen kan kontrollera var avloppsvattnet från en stenkista tar vägen. Så därför vill man 
ha en bädd med luftningsrör. Man skall kunna titta ner i fördelningsbrunnen och luftningsröret och 
se så där inte står vatten. För då skall man kunna anse att bädden är igensatt och inte längre 
fungerar och så kan man komma med nya krav. 
 
Enligt flera sakkunniga är det dock inte nödvändigt med luftningsrör för att försörja bädden med 
syre. Är bädden lågbelastad och infiltrationsytan ligger nära marken räcker den syretillförsel som 
sker genom jordlagren. I befintliga bäddar säger sakkunskapen att så länge den hydrauliska 
förmågan finns (d.v.s. vattnet rinner genom bädden) så bör man utgå från att den biologiska 
funktionen är intakt. I dessa fall är förbättringskrav inte motiverade såtillvida inga uppenbara 
olägenheter förekommer (t.ex. förorenad brunn). Vid nyanläggning är det dock lämpligt att alltid 
ha luftningsrör. Dessa underlättar syreförsörjning, möjliggör kontroll av vattennivå i spridarlagret 
och möjliggör spolning av fördelningsrör om igensättning skulle uppkomma. 
 
 
 



   

22 
 

 
HaV skriver i ett brev: ”Det allmänna kravet i lagstiftningen på rening av avloppsvatten är en 
grundläggande försiktighetsåtgärd för att förebygga smittspridning, precis som man tvättar händer 
efter toalettbesök eller nyser i armvecket. Det finns i samtliga fall en risk för smittspridning även 
om den är svår att kvantifiera. En anledning till att det finns så lite statistik på hur många som blir 
sjuka av smitta från små avlopp är sannolikt att det handlar om ev. förorening av dricksvatten för 
enskild försörjning. Vattenkvaliteten i enskilda brunnar är vars och ens eget ansvar och det finns 
ingen anmälningsplikt enligt smittskyddslagen för ”vanlig magsjuka”. Även om det fanns en 
anmälningsplikt skulle det vara svårt att veta med säkerhet på vilket sätt personen i fråga blev 
smittad.” 
 
HaV likställer således de ”billiga” råden att tvätta händerna eller nysa i armvecket med rådet att 
bygga en särskild reningsanläggning för kanske 100 000:- eller mer. Vi vill som en parentes 
konstatera att vi inte känner till fall där människor blivit sjuka av sitt egna dricksvatten (även om 
det kanske förekommer). Däremot är det ju allmänt känt att hundratals människor blivit sjuka av 
kommunalt vatten och att det varje år går ut varningar i olika kommuner ”vattnet måste kokas före 
användning”. Som exempel drabbades 27 000 människor i Östersund av förorenat dricksvatten år 
2010. Det finns otaliga sådana exempel. 
 
Föreningen VA-i- tiden menar att Hav- och Vattenmyndigheten kraftigt övertolkat Miljöbalken 
och förordningen om miljöfarlig verksamhet. Detta genom att ställa onödiga eller onödigt högt 
ställda krav, som kostar fastighetsägaren stora pengar till liten miljönytta – eller till och med 
motsatsen. Vidare menar föreningen att HaV måste se marken som en viktig skyddsbarriär inte 
bara för att skydda vattentäkter men också ytvatten. Hav måste godta markens naturliga rening, 
som fungerat i tusentals år. Det duger inte att hänvisa till ”risk” i stället för att visa på verkliga 
hälsoproblem eller miljöproblem på grund av de enskilda avloppen. Denna övertolkning ingår inte 
i myndighetens uppdrag och kan endast beskrivas som ”ett kollektivt missbruk av tjänsteställning”.  
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Lokalt kretslopp 
 
Förr i tiden användes torrklosetter för att ge människor möjlighet att uträtta sina behov. Såväl i 
städerna som på landsbygden fanns s.k. utedass. På landsbygden skötte varje familj sitt dass och 
när bajshögen nått en lagom grad av förmultning, så lade man ut denna på trädgårdslandet för att ta 
tillvara näringen i densamma. Urineringen gjordes i pottor och på morgonen tömdes dessa också på 
trädgårdslandet eller på vinbärsbuskarna. All avföring och urin betraktades som viktigt 
näringsämne för växtligheten, på samma sätt som gödsel från djuren och skulle därför tas tillvara. 
Det var relativt långt mellan husen och ev. luktproblem var ytterst avgränsade. När det blev 
modernt med WC, så ville landsbygdsborna också skaffa sig dessa moderniteter i takt med att man 
fick råd. Det var bekvämt att slippa gå ut i mörker och kyla för att uträtta sina behov. Däremot 
fortsatte man att plocka upp ”det tjocka” ur sina septitankar för att lägga på trädgårdsland. Detta 
fortsatte ända tills kommunen införde hämtningstvång via slambil. Även om ordet ”kretslopp” inte 
var uppfunnet, så var detta ett första steg i att förstöra kretsloppet. 
 
Det finns dock människor som med hänvisning till Jordabalken vägrar låta kommunerna tömma 
septitankar och trekammarbrunnar. ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.... Till 
fastighet hör bl.a. naturlig gödsel”. Avsikten är att man inte skall utarma jorden genom att bortföra 
gödsel och urin. Detta är ett nog så viktigt argument i den modernt konstlade kretsloppsdebatten.  
Argumentet har också stöd i regeringsformen (RF 2 kap 15 §), - en grundlagsstiftad förfoganderätt 
som anger att: ”ingen kan tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av mark utom då 
det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”. Något angeläget allmänt intresse synes 
inte föreligga som kräver inskränkningar i nyttjandet av en fastighets naturliga gödsel. 
Människor har i alla tider ätit och druckit ungefär samma mat. Bajs och urin har innehållit ungefär 
samma mängd fosfor. Att tömma pottan på vinbärsbuskarna ansågs aldrig farligt. Men när man av 
bekvämlighetsskäl började använda vatten för att transportera ut urinen – gjorde då vattnet 
hanteringen miljöfarlig? Blev den mera miljöfarlig för att man pga. lukt försökte dölja utloppet en 
bit ner i marken i en stenkista? När upphörde människors behov av att tömma tarm och blåsa, att 
vara en del av det naturliga kretsloppet? När blev urin och bajs från en familj så farligt att man 
måste ta till rigorösa säkerhetskrav för hanteringen? Blir människor sjuka när de byter blöjor på 
sina barn? Blir sjukvårdspersonal sjuka när de tvättar nerbajsade gamlingar? Måste det kosta 
120000: - att få skita??? 
 
I städerna tömdes pottorna i de särskilda plåttunnorna, som stod under sitthålet på utedasset. Det 
var också vanligt i städerna att dassen ordnades högst upp på vinden, där en bättre luftomsättning 
ordnades via takfoten. Men eftersom många familjer använde samma dass, blev ändå 
luktproblemen stora. Hanteringen av tunnorna sköttes av särskilda renhållningsarbetare, som bar 
tunnorna till något hästdrivet eller motordrivet transportfordon. Ju mer urin som fanns i tunnorna, 
desto mer skvalpade det och ju större problem innebar hanteringen.  
Det som på landsbygden ansågs som en tillgång, betraktades i städerna som ett problem, som 
måste bekämpas med gemensamma lösningar. Denna skillnad i grundsyn tycks fortfarande gälla, 
och eftersom städerna nu blivit norm, så skall städernas lösningar också gälla för landsbygden, hur 
fel de än må vara. 
 
Det finns således två helt felaktiga tankar i myndigheternas hantering. Den första är att man 
betraktar fekalier och urin som ett miljöproblem, även på sådana platser där de i stället kan utgöra 
en tillgång. Den andra är tron på att gemensamma storskaliga lösningar är mera miljövänliga än 
enskilda. 
 
Eftersom det nu blivit modernt att prata om miljö och kretslopp – vilket man inte gjorde på den 
tiden då sådant var det normala – så kan man i dag söka dispens från tillsynsmyndigheten för att ta 
hand om avloppsfraktioner från den egna fastigheten. (Således dispens för att få tillämpa 
Jordabalken). Detta innebär naturligtvis ansökningskostnader och man måste kunna visa att 
odlingsarealen är tillräckligt stor och att inköpet av konstgödning minskar i motsvarande grad. 
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Det underliga är att det är endast på mark för odling av egen mat, som man får lägga 
avloppsresterna för att ingå i kretsloppstänket. Att lägga på betesmark – så att kor och får, som äter 
av den ökade växtligheten kan inräknas i kretsloppet - gillas inte. Däremot får gärna kommunerna 
sprida avloppsresterna på åkermark, sedan man kompletterat med industrislam och försett 
blandningen med Revaq-certifikat för att visa att inblandningen av allvarliga miljögifter är 
”kontrollerat”. 
 
Naturligtvis får man inte heller lägga i skog. När det gäller att bli av med avloppsslam från våra 
reningsverk diskuteras alltid problemet att lägga på åkermark med hänsyn till riskerna med 
kemikalierester, metallföroreningar etc. Varför diskuterar man inte möjligheten till spridning i 
skogsmark?  Att gödsla skog med avloppsslam är också kretslopp – skillnaden är bara att tiden för 
kretsloppet kanske är 100 år. 

I Sverige har vi en långvarig tradition med kemisk rening för att rena avloppsvattnet från fosfor. 
De höga reningskraven på utgående fosforhalt till recipienten medför att användningen av 
fällningskemikalier är omfattande. Användningen av fällningskemikalier ger negativa effekter på 
miljön vid bl.a. tillverkning och transport och är dessutom förknippade med en betydande 
kostnadspost rörande kemikalieinköp och ökade slammängder. Olika metallsalter används här som 
fällningsmedel. Fällningskemikalierna i avloppsreningsverk är t.ex. aluminium- eller järnsalter. 
Saltet fäller ut löst fosfor i form av ett svårlösligt metallfosfat. Samtidigt fälls metallhydroxid ut 
som bildar geléartade flockar. Flockarna binder de utfällda metallfosfaterna samt en del övriga i 
vattnet lösta eller suspenderade ämnen.  

Det innebär att inte bara löst fosfor utan även organiskt bunden fosfor reduceras. Fosforn blir hårt 
bundet till svårlösliga järn- och aluminiumföreningar. Detta innebär att fosforns kretslopp bryts, 
genom att växterna inte kan ta upp den hårt bundna fosfornäringen på samma sätt som vid 
biologisk fosforavskiljning.  

De fosforfällor som VA industrin vill sälja till enskilda fastighetsägare med myndighetens 
understöd, binder fosfor till kalk. Fosforinnehållet i en uttjänt fosforfälla är dock så lågt att det 
kostar bonden mer än det smakar att sprida denna restprodukt på sin åker. Dessutom saknas alla 
andra växtnäringsämnen i filtret som odlaren behöver. Det sägs också att många av de fosforfällor 
som miljöinspektörer kräver på enskilda avlopp, medför snabbare igensättning av markbäddar, 
varför de måste göras om redan efter 15 – 20 år. Detta är inget leverantörerna informerar om. Vad 
vi kan finna så finns inga typgodkända system, som tar hänsyn till såväl fosforreduktion som ev. 
igensättning och omhändertagande av restprodukter. Fastighetsägarna skall hållas ansvarig, men är 
helt utlämnad till den ofta aggressiva företagsreklamen.  
 
Kretsloppsambitionen när det gäller kommunala reningsverk är mest vackra ord. Man hämtar 
slammet från enskilda trekammarbrunnar och kör det till det kommunala reningsverket för att där 
försämras genom att blandas med industrislam av okänt innehåll. Trots Revaq-certifiering vill eller 
vågar, ofta inte bönderna använda slammet som jordförbättringsmedel. Enligt statistik från SCB 
läggs endast 34 % av den totala slammängden ut på jordbruksmark. 22 % läggs upp som 
täckmassor på gamla soptippar.9 Kan någon förklara fördelen med dessa transportintensiva 
”kretslopp” jämfört med egen anläggning? Får ens bönderna leda sitt avlopp till samma 
gödselbrunn, som djurens spillning går till?  
 

                                                 
9 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion--kommunala-reningsverk-

skogsindustri-samt-viss-ovrig-industri/pong/statistiknyhet/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion-2016/  
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I Norrland med långa transportsträckor förekommer det att slammet, som hämtats hos enskilda 
fastighetsägare körs ut och sprutas ut i slamlaguner i skogen. Men sådant får endast myndigheterna 
göra – inte enskilda. Googla på ”slamlaguner”. Enbart i Västernorrlands län finns ett 30-tal.  
 
Aska från våra fjärrvärmeverk får spridas i skogsmark för att öka tillväxten – men inte 
avloppsslam. Man får inte heller sprida aska på mossar, för då får träden där ökad växtlighet och 
”ett nytt naturtillstånd inträder” och så kan man ju inte göra. Så även om markägaren ser positivt 
på att träden växer bättre, så har myndigheterna en annan uppfattning. Hela norra Sveriges inland 
betraktas för övrigt som näringsfattigt och sjöarna beskrivs som oligotrofa. Men HaVs allmänna 
råd tar ingen hänsyn till detta. 
 
Även vattnets kretslopp synes föga logiskt. Det är brist på grundvatten. I stället hämtas vatten från 
sjöar och renas för att uppnå dricksvattenkvalitet. Men det är endast någon ynklig procent av det 
renade vattnet som dricks. (Enligt Mälarenergi är fördelningen 40 % bad, dusch; 28 % hemmet;  
20 % toaletten; 6 % bil, trädgård; 5,5 % matlagning; 0,5 % dryck).  
Efter användning skall det åter renas. Snålspolande toaletter ses som en dellösning, men här 
uppkommer risk för stopp i avloppet ifall vattenflödet blir för litet. Malmö m.fl. kommuner i Skåne 
hämtar sitt vatten från sjön Bolmen i Småland genom en tunnel som kostat miljardbelopp, Varje 
fastighetsägare som själv löser såväl sitt vattenbehov genom egen brunn – liksom 
avloppsproblemet genom egen anläggning - måste anses som en besparing för samhället. Detta bör 
uppmuntras och inte motarbetas. Även i städer och samhällen behöver det tas fram nya sätt för 
människor att få uträtta sina behov, så att vårt dricksvatten inte förstörs i onödan.  
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Slamtömning: 
 

En åker kan stå helt naken på våren, men genom kvävets kretslopp kan där ”som genom ett 
trollslag” stå meterhög gröda på hösten. Låter man växtligheten vissna och brytas ner av bakterier 
så återgår på ett liknande trollslag växtligheten till luften. Men man kan också välja att skörda när 
växtligheten är som störst. På samma sätt fungerar en slamavskiljningsbrunn. Låter man 
bakterierna göra sitt jobb, så blir det väldigt lite kvar i brunnen. Av någon outgrundlig anledning 
har dock kommunen valt att ”skörda” när volymen är som störst. Detta trots att det är en onödig 
kostnad för fastighetsägaren och det innebär ett avsättningsproblem för kommunen. 
 
Slamvolymen i brunnen är summan av det slam som sjunkit till botten och flytslammet på ytan. 
Flytslambildningen beror på livlig gasbildningsutveckling i bottenslammet och i vattenfasen 
mellan botten och ytslam, varifrån slampartiklar kan följa med gasblåsor mot ytan. Flytslammet 
fungerar här som ett tätt lock uppe på vattenfasen ovan bottenslammet.   
 
Slamavskiljarens huvuduppgift är att genom långsam genomströmning få oorganiska partiklar att 
sedimentera på botten, men genom s.k. mineralisering bryts även det organiska slammet ner. 
Slamvolymen per användare ökar i ungefär 2 år. Efter detta stabiliseras slamvolymen och ökar 
därefter endast marginellt. Nedbrytningen av slammet synes vara beroende av såväl aeroba som 
anaeroba processer. Kan man få rätt förhållande mellan uppehållstid och bakterieflora så kan tiden 
mellan tömningarna utökas väsentligt. 
 
Idag ålägger de flesta kommuner hushållen att tömma slamavskiljaren en gång per år. Brunnarna 
töms oavsett om det behövs eller ej. De töms året runt, i varmt väder såväl som i kyla. Arbetet är 
oftast utlagt på entreprenad och det är slamsugningsfirman som rapporterar till kommunen att 
brunnen är tömd och större kunskaper än så krävs inte. I slamavskiljaren så är de biologiska 
aktiviteterna tröga i starten och avstannar efter brunnens tömning. 
 
Om fastighetsägaren lyfter på locket till slambrunnen, så blir den förståeliga reaktionen: ”Herregud 
– den är ju full”. Men den är inte full – och den blir inte full om den fungerar som den skall.  
 
När brunnen töms avslutar man den reningsprocess som pågår i brunnen, som då får starta om en 
ny process. Nu med det nya avloppsvattnet som fylls på i den tömda brunnen. En reningsprocess 
som denna tar lång tid innan den blir effektiv. Undersökningar visar att det tar lång tid att etablera 
en effektiv, anaerob process, kanske ett par år.10 Man har således slagit ut slambrunnens funktion. 
Den ursprungliga biologiska balansen, är inte helt återställd förrän efter kanske 5 års användande. 
 
Har det gjorts omedvetet eller i brist på den kunskap, som gått i graven med gångna generationer? 
Trekammarbrunnen har i stället blivit till ett förvaringskärl för fekalier genom de obligatoriska 
tömningarna, vilket såklart gynnat ekonomin för de som hanterar detta. Har kommunerna anlitat 
renhållningsbolag så gäller det att se till så dessa har full sysselsättning antingen det behövs eller ej 
och utan hänsyn till brunnens temperaturberoende (köldschock i tom brunn på vintern). 
 
För att inte helt beröva brunnen dess viktiga bakterieflora och för att minska transportvolymen, så 
är många slamhämtningsbilar utrustade med ett filtreringssystem för att återspola det avslammade 
vattnet. Men för att göra metoden så effektiv som möjligt så tillsätter man flockningsmedlet 
polyakrylamid, som även innehåller fri akrylamid. Det är giftigt, sätter igen infiltrationer och tar 
troligen död på bakterierna i slamavskiljaren. Polyakrylamid gjorde sig känt under namnet Rhoca 
Gil vid bygget av Hallandsåsen.11 
                                                 
10 Philip H., Maunoir S., Rambaud A. Philippi L. S., Septic tank sludges. Accumlation rate and biochemical characteristics, Water Science and 
Technology Design and Operation of Small Wastewater Treatment Plants Procceedings of the 2nd International Conference on Design and 
Operation of Small Wastewater Treatment Plants Jun 28-30 1993 v 28 n 10 1993 Trondheim p 57-64, OBS. Ej sökbar på nätet. 
 
11 Vänersborgs Tingsrätt, Mark o miljödomstolen, Mål nr. M 220-19. Läs sid. 17-23. Dom 2019-06-27  
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En förlängning av tömningsintervallet skulle ha positiva effekter för slammets mineralisering, dvs. 
nedbrytning. Detta i sin tur gör det lättare att ta hand om den lilla mängd slam, som till sist återstår 
för slutlig deponering. Detta skulle bespara brunnsägarna utgiften för tömningen och de 
kommunala reningsverken skulle få ta emot mindre och ett mer stabilt slam. I Frankrike uppges 
tömningsintervallet vara upp till 5 år. 

Forskning, liksom praktisk erfarenhet, visar att det går att minska slammängden upp till 90 %. 
Perioden mellan slamtömning skulle kunna ökas till 15-20 år om allt utformas optimalt.12 Detta 
skulle innebära en besparing för både ägare, reningsverk och miljö. Praktiska exempel visar dock 
att det kan behövas en viss årlig tillsyn för att förhindra slamflykt. Konsekvenserna av en bristande 
tillsyn drabbar endast fastighetsägaren genom igensatt infiltration och ”stopp i avloppet”. Det 
innebär aldrig ökad påverkan på närmsta vattendrag. Denna tillsyn är enkel och kostnadsfri i 
jämförelse med de tekniska lösningar som marknaden erbjuder. 
Trekammarsytem är bra för att det skiljer av partiklar bättre än tvåkammar- och en enkammar-
system, men det går fortfarande inte att säga hur länge en efterföljande infiltration fungerar. 
Livslängden på en infiltration kan vara lika lång oberoende av vilken typ av slamavskiljare man 
har. 
 
Vår uppfattning är att det vid nyanläggning är bättre att satsa på stora slamavskiljningsbrunnar  
(3 – 5 kbm) där slammet får en lång uppehållstid, hellre än små brunnar som kräver tätare tömning.  

Den gamla kunskapen sade att man skulle kasta i en död höna, griskulting eller hästgödsel i 
slamavskiljaren för att få fart på nedbrytningen. Detta fungerar av praktiska skäl inte längre. Det 
uppges däremot att ”rätt bakteriekulturer” finns att köpa.  

I stället för dessa onödiga tömningar borde Hav-och vattenmyndigheten stimulera forskning och 
utveckling på området samt ta fram allmänna råd hur en slambrunn skall skötas – för att få så långa 
tömningsintervaller som möjligt. Motivet är således att minska miljöbelastningen (transporter), 
minska belastningen på reningsverken, då externslam ofta ställer till driftproblem, samt spara 
pengar för både enskilda och samhället. Frågor som bör studeras/beskrivas är: Grundläggande 
processer liksom utformning och dimensionering för säker och hög mineralisering i 
slamavskiljaren samt behov av ny standard med teknik för behovsanpassade tömningsintervaller i 
befintliga system.  

Miljödomstolen i Vänersborg har påtalat vikten av egendomsskydd enligt RF 2:15. Denna bör 
kunna åberopas även av den som motsätter sig den obligatoriska slamtömningen och vill sköta 
detta själv. Vi kan inte finna att slamtömning ute på landsbygden ”tillgodoser angelägna allmänna 
intressen”. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
 file:///C:/Users/DELLKU~1/AppData/Local/Temp/Vänersborgs%20TR%20M%20220-19%20Dom%202019-06-27-2.pdf 
12 Philip H., Maunoir S., Rambaud A. Philippi L. S., Septic tank sludges. Accumlation rate and biochemical characteristics, Water Science and 
Technology Design and Operation of Small Wastewater Treatment Plants Procceedings of the 2nd International Conference on Design and 
Operation of Small Wastewater Treatment Plants Jun 28-30 1993 v 28 n 10 1993 Trondheim p 57-64, ISSN 0273-1223. Ej sökbar på nätet. 
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De kommunala reningsverken - en jämförelse. 

 
De flesta människor i Sverige bor i städer och samhällen, som är anslutna till kommunalt vatten 
och kommunalt avlopp. Hur många som bor på ren landsbygd är svårt att ange, men låt oss utgå 
från myndigheternas egna uppgifter att det finns c:a 700 000 enskilda avlopp i Sverige med 
ansluten vattentoalett. Många av dessa är fritidshus (223 000) och har en mycket begränsad 
användning. Många står öde och används inte alls, men ingår ändå i statistiken. Maximalt kan man 
– enligt vår mening - räkna 1,5 användare per avlopp. Det skulle innebära att ca 1 miljon 
människor dagligen är beroende av sitt enskilda avlopp. Vi är 10 miljoner människor i Sverige.  
 
Om vi antar att alla människor äter, kissar, bajsar och tvättar lika mycket, så borde således 90 % av 
miljöföroreningarna komma från städer och samhällen och endast 10 % från dem som har enskilt 
avlopp. 
 
Här kompliceras bilden av att man har olika reningssystem och olika förtroende för desamma. Hur 
stor del av utsläppen från reningsverken når recipienterna? Hur stor del gör det från de enskilda 
avloppen?  
 
Om man således skulle tro att reningsverken tar bort all fosfor och de enskilda avloppen inget alls, 
så kan man komma fram till att det är de enskilda avloppen som (utöver jordbruk m.m.) står för all 
övergödning orsakat av människornas toaletter och tvättmaskiner.  Och tror man vise versa så blir 
det tvärt om. 
 
Fosfor är inget gift, utan är livsviktigt för kroppen. Det rekommenderade dagliga intaget enligt 
livsmedelsverket för en vuxen person är 6-800 mg fosfor, och de flesta av oss kommer upp i den 
mängden. Snittintaget för vuxna anses vara 1 242 mg för kvinnor – och 1 541 för män. Dos 
överstigande 3000 mg anses som skadligt. Ca 70 procent av den fosfor som normalt finns i maten 
absorberas av kroppen och är olika beroende på produkt.  
Enligt en utredning av Peter Ridderstolpe och Håkan Jönsson 2011, så är fosforutsläppet från en 
fastighet med enskilt avlopp ca 1 kg per år, beräknat för ett genomsnittshushåll med wc, 2,4 
personer och 65 % hemmavaro. Varje person ”bidrar” således med 0,42 kg fosfor per år oavsett om 
man är inkopplad till ett kommunalt nät eller har ett enskilt avlopp. Detta stämmer ganska väl med 
uppgifterna om dagligt intag enl. ovan.  
 
Det är svårt att jämföra enskilda avlopp med kommunala. Fosforinnehållet från ett kommunalt 
avlopp får inte överstiga 0,5 mg/l. Normalt kommer man aldrig under 0,2 mg/l. Halten i en frisk sjö 
brukar ligga på 0,02 – 0,04 mg/l, så helt klart ökar kommunernas avloppsverk den normala 
fosforhalten. Fosforhalten i reningsverkets utgående vatten är således c:a 10 ggr högre än den 
recipient som tar emot ”det renade” vattnet. Beakta att de kommunala gränsvärdena är ett 
medelvärde som inte får överstigas månadsvis, kvartalsvis eller på årsbasis. Vilket kan innebära 
stundtals betydligt högre utsläppsvärden och punktbelastning. Notera att det är den totala mängden 
växttillgänglig näring i en recipient som är det viktiga, inte vilken halt som släpps ut.  
 
Att bedöma ett avloppsverks reningsgrad utifrån utgående resthalter är helt fel. I princip kan man 
ju ta in vatten ”uppströms” och späda ut avloppsvattnet tills man når godkänt värde och sedan 
släppa ut vattnet igen i vattendraget. Föroreningen av vattendraget blir lika stor som om utsläppet 
vore helt orenat. Om sådan avsiktlig utspädning förekommer vet vi inte. Däremot är det känt att i 
många äldre avloppssystem så leds dagvattnet in i avloppsnätet och därigenom får man en 
utspädning. Tillsammans med inläckage, etc. så späds avloppen från hushållen på sin väg till 
reningsverket normalt ut ca 2 ggr. Detta jämfört med producerad mängd vatten från vattenverken. 
På samma sätt som det kan gå dagvatten in i avloppsledningarna så kan det förekomma att det 
kopplats avloppsvatten till dagvattenledningarna. Det är än allvarligare eftersom dagvattnet i regel 
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mynnar helt orenat i närmsta vattendrag. Den allmänna inställningen tycks vara att dagvatten är 
detsamma som oförorenat regnvatten. Att regnvattnet dragit med sig alla föroreningar, 
kvävenedfall, byggdamm, tungmetaller etc. från kvadratkilometerstora hårdgjorda tak- och 
asfaltytor i våra städer i stället för att silas genom bevuxen mark, har först nyligen börjat bekymra 
myndigheterna. Det är vanligt att mängden vatten som når reningsverket är dubbelt – eller mer - 
mot vad som levereras ut till konsumenterna. Den redovisade föroreningshalten från 
konsumenterna halveras därigenom. 
 
Vi vill referera till slutsatsen i en redovisning av analyser från Norra Länkens avsättningsmagasin i 
Stockholm: ”Jämfört med inkommande avloppsvatten till Henriksdals reningsverk innehåller 
dagvattnet högre halter av de ämnen som anses vara trafikrelaterade dvs. bly, kadmium, koppar, 
krom, nickel och zink. Avloppsvattnet innehåller högre halter av syreförbrukande ämnen, 
totalkväve och totalfosfor”. 
 
Att halten av fosfor och kväve är högre i inkommande avloppsvatten än i dagvattnet får väl anses 
väntat. Däremot besvaras inte frågan hur förhållandet är vid jämförelse med utgående 
avloppsvatten.  Frågan är om dessa utsläpp av näringsämnen från dagvatten till våra sjöar och hav 
på rätt sätt medtagits i myndigheternas belastningsberäkningar. 
 
Skall man jämföra systemen måste de beräknas på samma sätt. En stad med 500 000 invånare 
släpper således ut 500 000 x 0,42 kg = 210 ton fosfor i avloppsnätet från människors boende. Vill 
man ha 90 % rening så måste således c:a 189 ton omhändertas i reningsverket/reningsverken. För 
hela landet så innebär det att c:a 3400 ton enbart av fosfor skall omhändertas från reningsverken 
vid denna reningsgrad. (9 miljoner x 0,42 x 0,9). 
 
Enligt ”Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2018-04-03 9.30” är de inkommande 
fosformängderna till de kommunala reningsverken i Sverige 5546 och 5176 ton för åren 2016 resp. 
2014. I denna siffra ingår dock även arbetsplatser och butiker, varför närvarograden kan anges till 
100 % för dem som bor och arbetar i tätorten. Till detta kommer inpendlare som endast har 65 % 
närvaro knutet till sitt enskilda avlopp. 
 
Bristerna i ledningssystemet är känt av myndigheterna. Detta beskrivs i ”Svenskt Vatten utveckling 
rapport 2014-01, Bräddning från ledningsnät. Åsa Bengtsson Sjörs”.13 Under 60 talet började 
ledningsnätet byggas enligt duplikatprincipen, dvs. dagvattnet och avloppsvattnet skildes åt i två 
olika ledningsnät. Dessförinnan byggdes endast ett ledningsnät, vilket medförde stora 
flödesvariationer genom att stora mängder tillskottsvatten tillfördes avloppsvattenledningarna. 
1978 övergav Naturvårdsverket det absoluta kravet på omläggning till duplikatsystem (Bäckman, 
1984) och för äldre högexploaterade stadskärnor accepterades utjämning på de kombinerade 
avloppsnäten genom bräddning (Naturvårdsverket, 1993)”. På senare år har frågan väckts om att 
förbättra gamla avloppsnät, framför allt i de äldre större städerna vid vatten.  
 
Städerna har numera slagits samman med kringliggande kommuner till vattenförbund. Kostnaderna 
för uppgradering är ofta i miljardklassen som fördelas till hela vattenförbundet. Uppgraderings- 
projekt finns i Malmö där VA Syds samtliga kunder får betala Malmö stads gamla miljösynd.  
Hur många gamla fina städer är byggda på en miljöskuld? 

 

 

                                                 
13 Svenskt Vatten utveckling rapport 2014-01, Bräddning från ledningsnät. Åsa Bengtsson Sjörs. http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-
01.pdf  
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När lögn blir sanning. 
 
Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) påstår på sidan 88 att ”små avlopp 
står för utsläpp av 200 ton fosfor per år av totalt 1330 ton av den av människan orsakade 
belastningen, det vill säga 15 % av de totala svenska fosforutsläppen från avlopp. 
Avloppsinspektörer får i sin utbildning lära sig att människor med enskilt avlopp förorenar våra 
vattendrag lika mycket, som de med kommunalt avlopp – trots att de bara utgör 10 % av 
befolkningen. Detta enkla argument använder man för att motivera enorma kostnader för 
landsbygden. Lögnen är antingen medveten eller omedveten. Den bygger på ett felaktigt underlag, 
som varje välutbildad inspektör borde genomskådat med en enkel rimlighetsbedömning: Hur kan 
10 % av befolkningen ”skita ner” lika mycket som 90 %? Om båda systemen renade lika mycket, 
så skulle ju personer med enskilt avlopp bara stå för 10 %. Men vänder man på siffrorna och påstår 
att reningsverken har 90 % rening och de enskilda avloppen ingen rening alls – ja, då kan man 
”bevisa” att de förorenar lika mycket. 
 
De samlade reningsverken torde inte ha 90 % rening. Däremot torde de enskilda avloppen ha det 
när man tar hänsyn till markretentionen. 
 
Utöver dessa ”kontrollerade” utsläpp från reningsverken, så förekommer även okontrollerade 
utsläpp, som vi vet ganska lite om. Dels är det problemet med ”bräddning”, dvs. det kommer så 
pass mycket vatten vid kraftigt regn, så där det saknas separata dagvattenledningar måste 
reningsverken släppa förbi orenat avloppsvatten för att klara situationen. Det är heller ingen 
hemlighet att det – särskilt i städer med gamla gjutjärnsledningar – uppkommer brott på 
ledningarna och avloppsvatten kommer orenat ut i marken. Brott på vattenledningar upptäcks 
snabbt p.g.a. tryckfall, men vem upptäcker ett brott på en icke trycksatt avloppsledning? Vi har 
anledning att tro att en mängd gamla ledningar i t.ex. Stockholm korsar Strömmen och Mälarens 
många vikar och att många av dessa läcker. Det uppges t.ex. att Göteborg har 250 mil 
avloppsledningar – många förlagda direkt vid – eller i havet. Vad vet man om deras kondition?  
 
Vi har varit i kontakt med ett företag som sysslar med tryckprovning/läcksökning åt kommunerna. 
Vid läcksökning på gamla avloppsledningar visar det sig ofta att det inte går att få upp något tryck 
i ledningarna. Läckaget är så stort att man inte kan bygga upp något gastryck alls. Vi ställde frågan 
hur man ser på alla de ledningar som korsar vikar, bäckar och floder i våra städer.  
”Ja, det är en ren WinWin- situation. En del avloppsvatten rinner ut och behöver således inte renas 
i reningsverket. En del sjövatten rinner in och spär ut avloppsvattnet, så att ingående vatten till 
reningsverket har en lägre koncentration av olika ämnen än det annars skulle haft”. 
 
Visst kan även enskilda avloppsledningar gå sönder, men det händer inget annat än att 
infiltrationspunkten flyttas, såvida det inte är ett sjönära läge. Enskilda avloppsledningar är - till 
skillnad från djupt liggande ledningar i stadsmiljö med tillhörande trafikproblem – både enkla och 
billiga att byta. 
 
Myndigheterna har således konstruerat ett enormt bedrägeri genom att med vilseledande 
sifferunderlag utpeka de små avloppen på landsbygden som miljöbovar. Därigenom har man tagit 
bort fokus från städernas påverkan och i stället tvingat ägare till de enskilda avloppen att göra 
ombyggnader för ett samlat belopp av minst 18 – 20 miljarder de närmsta åren. (SMED anger ”att 
åtminstone 180 000 små anläggningar saknar egentlig rening och därför är direkt olagliga”. Med en 
antagen investeringskostnad på 110 – 120 000:- per anläggning hamnar vi på dessa belopp. Vill 
man i stället anta att merparten skall tvångsanslutas i verksamhetsområden, så kan beloppet bli det 
dubbla). 
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Nedbrytningseffekten i de enskilda avloppen måste också framhållas. Forskning visar att t.ex. p-
piller i urin påverkar fortplantningen hos fiskar och grodor.14 Olika mediciner, hormoner, 
cytostatika, psykofarmaka och kemikalier, varav en del cancerframkallande t.ex. akrylamid, som 
spolas ut i det kommunala nätet når recipienten inom en eller två dagar. I det enskilda avloppet tar 
det månader eller år – ifall ämnet överhuvudtaget når fram innan nedbrytning skett. Och under inga 
omständigheter kontamineras enskilda avlopp med industriutsläpp.  
 

 

Vi hävdar således att de enskilda avloppen med rening i mark är helt överlägsna de 

kommunala. De kommunala bör därför endast komma till användning när inte enskilda, 

lokala lösningar är möjliga. 

 

 
 

 
emedel och andra kemikalierester är betydligt bättre än i 

kommunala verk. 
 

 
 

erar utan el och kemikalietillsatser, som orsakar miljöbelastning någon annanstans.  
 

– ev. driftstörning medför att anläggningen inte tar emot något nytt vatten 
och   medför att fastighetsägaren måste åtgärda fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Läkemedelsrester släpps direkt ut i naturen. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/starka-lakemedel-slapps-rakt-ut-i-naturen-i-
sverige?fbclid=IwAR1umpCPYMsHsXtZj26jkyQz4qrDvDX7xr5_nG6mA2jY6PvyjHWNifRgiTY 
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Återkommande obligatorisk avloppskontroll 

 
I sin utredning ”Vägar till hållbara vattentjänster ” (SOU 2018:34) har A. Grönwall som bekant 
föreslagit krav på återkommande avloppskontroll vart 7:e år. Om detta införs, så blir det en lag, 
som således blir tvingande. Resultatet av denna kontroll skall skickas in till nämnden och det blir 
därför nämndens sak att eventuellt ställa åtgärdskrav med besiktningsprotokollet som underlag. 
 
Vi menar att denna kontroll är helt onödig. Om vi håller oss till den traditionella lösningen med 
slamavskiljning + stenkista, eller versionen med infiltrationsbädd, så kan inget hända som behöver 
föranleda inspektion.  
 
Har avloppet en gång godkänts med hänsyn till förhållandena på plats (avstånd till vattendrag, 
markförhållanden, avstånd till berggrund etc.) så sker inget som kan påverka detta ursprungliga 
beslut. Om infiltrationen blir igensatt då märker fastighetsägaren detta genom stopp i det egna 
avloppet. Detta måste vara fastighetsägarens ansvar likaväl som att rensa takrännor eller göra om 
dräneringen om han/hon får fuktproblem i källaren. Detta är inget som myndigheten skall lägga sig 
i. För den omgivande marken innebär en igensatt filterbädd att än mindre föroreningar tar sig 
igenom. 
 
Möjligen kan det vara motiverat i strandnära lägen utan markretention. Men återigen – varför 
ständigt detta kontrollsamhälle? Om en fastighetsägare installerat särskild fosforavskiljning, så bör 
man väl kunna förlita sig på att han/hon också ser till att den fungerar. Och om den inte fungerar – 
det värsta som kan hända är att fosfor motsvarande en påse Algomin sköljs ut i vattnet. 
 
Avloppsinspektörer, som vill visa sig duktiga, nöjer sig inte med en markbädd utan kan kräva olika 
typer av minireningsverk. I samband med godkännandet kräver man då att anläggningen skall 
kontrolleras och servas minst en gång per år av person eller företag med kompetens för 
minireningsverket i fråga. Årliga analyser av fosfor och BOD7 skall göras och rapporteras in. 
Detta är ”Bingo” för det företag som lyckas få ett underhållsfritt avlopp med markrening ersatt av 
sin krävande produkt. Utöver själva leveransen kan man således glädja sig åt årliga 
konkurrensbefriade serviceintäkter. Vem mer än de själva vågar göra anspråk på att ha kompetens 
avseende deras unika produkt? 
 
Miljöbalkens regler om egenkontroll riktar sig mot ”verksamhetsutövare”. Enligt Wikipedia är 
”Verksamhet” den rörelse som en näringsidkare bedriver. Även på denna punkt försöker HaV att 
påstå att vanliga fastighetsägare skall betraktas som verksamhetsutövare/näringsidkare enligt 
Miljöbalken. Detta trots att denna skrevs med inriktning på företag flera år innan HaV bildades. 
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Beredskapsperspektivet. 
 
Vårt samhälle har blivit alltmer sårbart. Allt som centraliserats och gjorts om till stordrift är 
beroende av elektricitet. Hur många dieseldrivna elaggregat finns det ute i kommunerna som kan 
se till att vattenförsörjning och avloppsverk fungerar i en krissituation?  Den som har en egen 
brunn på tomten kan fortfarande pumpa upp vatten med en handpump, ta en hink med vatten och 
hälla i WC-stolen. Avloppssystemet fungerar precis som vanligt. Kan någon förstå varför man vill 
förstöra denna trygghet för folk på landsbygden genom att skapa s.k. verksamhetsområden och 
tvinga människor att ansluta sig till det kommunala nätet? Inte heller fungerar ett avlopp som 
kräver elektricitet för att pumpas till högre höjd och en där befintlig infiltrationsbädd.  
 
I samband med stormen Gudrun var stora delar av södra Sveriges landsbygd strömlöst upp till en 
månad. Möjlighet till vedeldning, egen brunn och avloppssystem med självfall till slambrunn och 
stenkista gjorde att människor fortfarande kunde bo kvar, tvätta sig och använda toaletten.  
 
Det har spekulerats i att ett kommande krig kommer att utkämpas genom sabotage av elförsörjning, 
datakommunikation och vattenförsörjning. Kan man göra en hel befolkning försvarslös genom 
bakterier i det kommunala vattnet, så behöver man inte döda dem eller bomba sönder all 
infrastruktur. En svår diarré räcker. Varje enskild brunn kommer då att vara guld värd. 
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Betänkande:  
Avsikten med denna argumentationssammanställning var ursprungligen enbart att stärka enskilda 
fastighetsägares rätt. Men även vi – som organisation – vill naturligtvis ha levande sjöar, hav och 
ett bra grundvatten. Projektet har därför svällt och vi vill lyfta fram brister i lagstiftning, rättsosäker 
myndighetshantering, bristande rimlighetsbedömningar, felaktiga belastningsberäkningar, hänsyn 
till samhällsberedskap etc.  
 
Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 
kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster och frågor om små avlopp. En utgångspunkt för 
utredningen skulle vara att det skall vara enkelt för enskilda fastighetsägare att göra rätt utifrån de 
lokala förutsättningarna. Utredningen kom att benämnas ”Vägar till hållbara vattentjänster” SOU 
2018:34.  
 
Vi kan notera att utredningen grovt har misslyckats att ”göra det enkelt och rätt” för de enskilda 
fastighetsägarna. Vi kan samtidigt konstatera att Hav- och vattenmyndighetens uppgift att ”arbeta 
för hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav” inte är möjlig med hänsyn till HaV:s 
begränsade befogenheter att endast ge tillsynsvägledning i frågor om enskilda avlopp. Detta har 
resulterat i en felaktig beskrivning av vad som behöver göras för att nå miljömålen. 
 
Vi föreslår därför att Regeringen tillsätter en helt ny utredning, ledd av Naturvårdsverket och med 
uppgift att beräkna och värdera samtlig påverkan på våra vattendrag. Således jordbruk, skogsbruk, 
kommunala reningsverk, dagvattenledningar, enskilda avlopp etc. Nya allmänna råd bör tas fram, 
som beaktar regionala skillnader i Sverige och där ribbor för miljöskydd sätts, som paras med 
ekonomisk rimlighet och framtidens behov av resurshushållning (cirkulär ekonomi) och beredskap. 
 

 
 

Vädjan. 
Föreningen VA i tiden har hittills endast haft möjligheten till ett remissyttrande hos Hav- och 
vattenmyndigheten och då genom ”Förslag till vägledning kring vattenskydd ”. Däremot har VA i 
tiden inte erbjudits möjlighet att påverka Havs- och vattenmyndighetens råd och anvisningar, 
gällande små avlopp. Vi försöker, men har tyvärr mycket små möjligheter att påverka de 
bedömningar, som enskilda inspektörer gör. Vi har kontakt med några riksdagsmän i förhoppning 
att dessa tar upp frågan om myndigheternas övergrepp på fastighetsägare med enskilda avlopp. 
Men dessa kvarnar maler långsamt. 
 
Vår förhoppning står i stället till Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i våra 290 kommuner. Dessa 
nämnder utgör en egen myndighet på det kommunala planet med rätt att ta till sig – eller förkasta – 
olika typer av argument. Rätt att döma eller fria. Beslutet från den lokala Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden är helt avgörande för hur det slutgiltiga beslutet blir – oavsett hur långt det 
överklagas.  
 
Vi vädjar därför till alla lokala miljö- och hälsoskyddsnämnder att ta till sig denna 

argumentationssammanställning.  

 

Vi vänder oss också till Riksdagen och till Miljödepartementet. Vi har med vår sammanställning 
försökt visa på det orimliga i att de c:a 10% av Sveriges befolkning, som har enskilt avlopp skall 
pekas ut som stora förorenare av våra hav och sjöar. Vi vädjar därför att det omedelbart införs ett 
stopp av inventering och krav mot enskilda fastighetsägare i väntan på att myndigheterna arbetar 
fram nya riktlinjer där markretentionen beaktas.  
 

Till sist vädjar vi till envar som läser denna sammanställning: Stöd oss genom att anmäla dig 

som medlem till www.foreningen.va-i-tiden.se eller betala in en valfri summa till BG 5436-

1621. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-03-04 

 

 

§ 44 Särskild föreskrift om arkivvård i 
Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

 Dnr KS 19/0488 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt 
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv 
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18, 
KS 18/0035.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2018-05-16 Riktlinjer för hantering av arkiv i 
Upplands-Bro kommun. Fullmäktige har också enligt 16 § arkivlagen rätt att 
besluta om särskilda föreskrifter för arkivvården. Syftet är att fördjupa tidigare 
antagna riktlinjer och därmed stärka de kommunala verksamheternas förmåga 
att möta ställda lagkrav. Under 2019 granskades diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar i vissa nämnder samt de kommunala bolagen i Upplands-
Bro. Som ett led i att möta revisionens rekommendationer föreslår 
kommunledningskontoret att föreskrifterna beslutas under det första kvartalet 
2020 och börjar gälla från och med den 1 april 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.  

 Bilaga 1 - Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 
kommun enligt 16 § arkivlagen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt 
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv 
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18, 
KS 18/0035.  

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-03-04 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 
 Revisionen  
 Upplands-Bro hus AB  
 Upplands-Bro kommunfastigheter 
 Österhöjdens garage AB 
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Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 
 Revisionen  
 Upplands-Bro hus AB  
 Upplands-Bro kommunfastigheter 
 Österhöjdens garage AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 51 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

 

§ 313 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Jan Westin (S) 

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 
Leif Johansson (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan 
Westin (S). 

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Leif Johansson (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan 
Westin (S). 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Bygg- och miljönämnden 
 Nämndsekreteraren 
 Förtroendemannaregistret 
 Politisk sekreterare 
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Till kommuner i Stockholms län 

 
Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för 
hanteringen av covid-19 efter ny inriktning från Region 
Stockholm 
                                                                                    
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm inom Region Stockholm ser 
tecken på samhällsspridning av det nya coronaviruset, covid-19, i 
Stockholmsregionen. Med anledning av detta ställer Region Stockholm nu snabbt 
om till nya rutiner för att hantera sjukdomen så effektivt som möjligt med 
bibehållen medicinsk kvalitet. Syftet är att skydda äldre och personer som tillhör 
en riskgrupp från att bli smittade. De nya rutinerna påverkar kommunala 
verksamheter inom både vård och omsorg exempelvis särskilda boenden, 
hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och förskola. 
 
Region Stockholm förändrar strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade 
av det nya coronaviruset. Den nya strategin fokuserar på att värna personer som är äldre 
och/eller har andra sjukdomar som gör att de kan få ett mer allvarligt sjukdomsförlopp om de 
smittas av det nya coronaviruset.  
 
Den nya inriktningen ställer krav på öppenvården att kunna hantera personer med misstänkt 
smitta såväl som konstaterade fall av covid-19. Nya riktlinjerna är kommunicerade till samtliga 
vårdgivare i regionen. Den nya inriktningen påverkar även kommunala verksamheter inom både 
vård och omsorg exempelvis särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och 
förskola. Det är en extraordinär situation vi står inför och för att gemensamt hantera detta på 
bästa möjliga sätt behövs aktiv samverkan.  
 
Det är mycket viktigt att det finns ett gott samarbete lokalt mellan hemsjukvården, läkarinsatser 
i särskilt boende samt kommunernas verksamhet. Lokala rutiner för att säkra kontaktvägar och 
samarbete behöver stärkas.  Regionen har uppmanat samtliga regionala öppna verksamheter att 
prioritera att upprätthålla samarbeta med kommunerna för att möjliggöra en god vård och 
omsorg. 
 
I detta dokument finns information om riktlinjer och rutiner till vården samt rekommendationer 
till kommunerna för hantering av misstänkta och konstaterade fall av covid-19.  
 
Innehåll:  
 

 Medicinsk inriktning för hälso- och sjukvården 
 Nya provtagningsindikationer 



 Tillgång till skyddsutrustning 
 Tillgång till läkemedel 
 Handläggning av personal, gäller även känt exponerad personal oavsett 

verksamhet 
 Handläggning av personer med luftvägssymtom inom särskilda 

boendeformer för äldre och LSS 
 Handläggning av personer med luftvägssymtom inom hemtjänst 
 Handläggning av personer med luftvägssymtom som har personlig assistent  
 Handläggning av personer med luftvägssymtom som bor i andra former av 

kommunala stödboenden 
 Information till besökare 
 Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” 
 Digital utbildning i basala hygienrutiner för personal 
 Information till skolor, förskolor, elevhälsan samt skolledare 
 Rekommendationer till invånare 
 Samverkan och information  
 Kontakta Region Stockholm 

 
Information på Vårdgivarguiden: 
Informationen nedan finns även på Vårdgivarguiden, Region Stockholms webbplats för 
vårdgivare, samt för länets kommuner:  www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-
ncov/information-till-kommunal-verksamhet.  
 
Läget förändras dagligen och rutinerna kan komma att ändras löpande. Det är viktigt att de 
kommunala verksamheterna aktivt håller sig uppdaterade om aktuellt läge för covid-19 på 
Vårdgivarguiden varje dag. 
 



 
Medicinsk inriktning för hälso- och sjukvården 
Inriktningen för hälso- och sjukvården är att patienter med covid-19 ska få likvärdig vård som 
patienter med säsongsinfluensa. Det innebär för kommunala verksamheter att patienter och 
brukare som misstänks ha eller har konstaterad covid-19 ska hanteras som patienter och brukare 
med säsongsinfluensa.  
 

 Det är viktigt att personer med symtom på luftvägsinfektion som feber, hosta och andra 
luftvägsbesvär inte kommer i kontakt med äldre eller personer som tillhör en riskgrupp. 

 

 Det är varje enskild verksamhets ansvar att arbeta på ett sådant sätt att äldre och 
personer med underliggande sjukdomar skyddas mot smittsamma sjukdomar som covid-
19.  

 
Nya provtagningsindikationer 
Region Stockholm ändrar provtagningsindikationer till enbart provtagning av personer som 
vårdas på sjukhus och personer som bor på särskilda boenden för äldre med symtom på covid-19 
(luftvägsinfektioner). Region Stockholms indikation skiljer sig i nuläget från 
Folkhälsomyndighetens på grund av det lokala epidemiologiska läget. 
 

 I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-
19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus och personer som bor på särskilt 
boenden för äldre. 

 

 Anledning till provtagning: klinisk bild. Personer som bor på särskilt boende för äldre 
eller med akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård.  

Provtagning görs enligt vanlig rutin. 
 
 
Tillgång till skyddsutrustning 
I dagsläget är skyddsutrustning en bristvara inom delar av Region Stockholms verksamhet i 
likhet med hela landet. Stor kraft läggs på att säkra tillgången på kort och långs sikt. Region 
Stockholm ansvarar för skyddsutrustning till sina verksamheter och på samma sätt ansvarar 
kommunerna för skyddsutrustning till sina verksamheter.  



 
Tillgång till läkemedel 
Region Stockholm har kontinuerliga kontakter med vår dosleverantör Svensk Dos. För 
närvarande löper produktionen och leveranserna som vanligt, utan kända störningar. En 
kontinuitetsplan för att säkerställa produktionen av dosdispenserade läkemedel finns och 
kommer att kommuniceras vid behov. 
 
 
Handläggning av personal, gäller även känt exponerad personal oavsett 
verksamhet 

 Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt men vara uppmärksam på 
symtom.  

 Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills hen är 
symtomfri minst två dagar. Provtagning görs inte. 

 Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen med feber och/eller luftvägsymtom ska 
personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt 
symtomfri minst två dagar. Provtagning görs inte. 

 Vid svåra symtom kontaktas 1177. 
 
Handläggning av personer med luftvägssymtom inom särskilda boendeformer för 
äldre och LSS 
Personer med symtom som på om covid-19 (luftvägsinfektioner) som bor i särskilda 
boendeformer för äldre och LSS handläggs enligt särskild rutin.  
 
Vårdtagare med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber alternativt 
konstaterad covid-19 

 

 Vårdtagare med symtom bör i första hand vistas i sin lägenhet med stängd dörr tills de 
varit symtomfria i två dagar. Undvik långvarig vistelse i gemensamma lokaler. De 
vårdtagare som inte har eget rum ska flyttas till ett enkelrum. Kontakta ansvarig läkare 
som samråder med infektionskonsult angående eventuell provtagning och hur den ska 
ske.  

 
 Den medicinska bedömningen avgör var vårdtagaren ska vårdas. Ansvarig läkare 

samråder med infektionskonsult. Om transport till annan vårdgivare, möt upp 
transporten som ska hämta vårdtagaren. 

 
 I samråd med ansvarig sjuksköterska/behandlande läkare görs en bedömning avseende 

vilka undersökningar, behandlingar och/eller aktiviteter som kan anstå. Följ basala 
hygienrutiner och klädregler. Använd stänkskydd, så som kirurgiskt munskydd och 
visir/skyddsglasögon vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. 

Vårdtagare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med bekräftat fall av covid-19 
 
Exponerad vårdtagare utan symtom är inte smittsam. Vårdtagaren observeras avseende 
eventuella infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber 
under 14 dagar räknat från tidpunkt för senaste möjliga smittexposition. Ansvarig läkare 
konsulteras vid symtom hos vårdtagaren. Arbeta enligt basala hygienrutiner och klädregler 
 
Läs mer i Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS: 



https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-
handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-inom-sabo--.pdf 
 
Observera att rutinen kan komma att ändras, var därför uppmärksamma på att det är den 
senaste versionen som används. 
 
 
Handläggning av personer med luftvägssymtom inom hemtjänst 
 
Brukare med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber alternativt 
konstaterad covid-19  
 

 Brukare med symtom bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två 
dagar. Vid behov av sjukvård kontaktas 1177 eller vårdcentral per telefon. Vid svåra 
symtom ring 112. 

 
 Följ basala hygienrutiner och klädregler. Använd stänkskydd, så som kirurgiskt 

munskydd och visir/skyddsglasögon vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. 
Läs mer i dokumentet: ”Vårdhygienrutiner inom hemtjänst”: 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-
handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-hemtjanst-.pdf 
 
 
Brukare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med bekräftat fall av covid-19 
 
Exponerad brukare utan symtom är inte smittsam. Följ basala hygienrutiner och klädregler som 
vanligt. 
 
 
Handläggning av personer med luftvägssymtom som har personlig assistent  
Handläggning av personer med luftvägssymtom som har personlig assistent ska följa samma 
rutinbeskrivning som för hemtjänst, se ovan.  
 
 
Handläggning av personer med luftvägssymtom som bor i andra former av 
kommunala stödboenden 
 
Vid misstänkt eller bekräftat fall: 

 Personen vistas på eget rum helst med egen toalett och dusch så länge hen är sjuk och två 
dagar efter symtomen avtagit. 

 Vid gemensam toalett och dusch uppmanas till snabba besök och ej vistas mer än 
nödvändigt i korridor eller andra gemensamma utrymmen. Förse personen med 
engångsnäsdukar och uppmana hen att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta och 
nysning 

 Om möjligt avgränsa personal som behöver ta hand om personen 
 Personal tillämpar som vanligt basala hygienrutiner.  
 Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet används stänkskydd t.ex. visir eller 

skyddsglasögon och munskydd 
 Om personen är i behov av sjukhusvård, kontakta 1177 



Mängden skyddsutrustning är begränsad inom Region Stockholm och ska i första hand 
tillhandahållas av kommunen (se även ovan om skyddsutrustning). 

 
Information till besökare 
Det går inte att införa ett fullständigt stopp för besökare till personer som är äldre och/eller 
tillhör en riskgrupp, eftersom det finns de som behöver ha närstående vid sin sida. Men Region 
Stockholm uppmanar till så stor restriktivitet som möjligt. Även för de som har anledning att ha 
någon vid sin sida bör det vara så få besökare som möjligt för att minimera risken för 
smittspridning. De som besöker måsta vara utan något symtom på luftvägsinfektion, har hosta 
och/eller feber. 
 

Ladda ned entréskylt till verksamheter för att minska smittspridning av covid-19: 

www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/publikationer/infoskylt-

corona-besok/informationsskylt-om-covid-19-for-besokare.pdf 

 
Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” 
Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” uppmanar invånarna att ta eget 
ansvar för att minska spridning av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar. 
Informationsmaterial som kan användas på hemsidor, skärmar eller skrivas ut och sättas upp 
eller dela ut gällande coronaviruset och covid-19.  
 
Länk till materialet på Vårdgivarguidens sida med kommunikationsstöd: 
www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc 
 
 
Digital utbildning i basala hygienrutiner för personal 
Vårdhygien Stockholms digitala utbildning i basala hygienrutiner är för tillfället kostnadsfri för alla 
oavsett avtal med Vårdhygien. Detta är en åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för 
smittspridning. 
 
Länk till utbildningen på Vårdgivarguiden: 
www.vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning 
 
 
Det kan också var en bra ide att minska antalet personer som vistas i lokalerna kring uppgifter 
som städning, fastighetsskötsel och andra servicefunktioner. Nödvändiga uppgifter som städning 
och fastighetsskötsel som inte kan vänta måste naturligtvis utföras, men ska skötas av så få 
personer som möjligt och som får särskild information om vikten att stanna hemma så snart 
man får någon typ av luftvägsymptom. 
 
 
Information till skolor, förskolor, elevhälsan samt skolledare 
Elever kan gå i förskola och skola och personal arbeta som vanligt om de inte har symtom.  
 
Alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber ska stanna 
hemma tills denne symtomfri och ytterligare två dygn därefter. 
 



Rekommendationerna uppdateras löpande. Kommunerna kan bestämma om lokala förändringar 
och anpassningar utifrån lokalt läge och Region Stockholm hänvisar till respektive kommun för 
frågor.  
 
 
Rekommendationer till invånare 
Personer med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga) rekommenderas att: 
 

 Stanna hemma och inte träffa andra personer än dem de bor med, fram tills två dagar 
efter symtomfrihet. 

 Inte resa med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.  
 

Personer som har frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan ringa till 113 13 för att få svar 
på sina frågor. På 1177.se finns det mycket information till invånare om coronaviruset. Personer 
som behöver sjukvårdsrådgivning ska ringa 1177 som vanligt, men det kan vara svårt att komma 
fram på grund av hård belastning. 
 
 
Samverkan och information  
Region Stockholm är angelägna om en nära samverkan med kommunerna i länet. Löpande 
samordning och samverkan sker i dagsläget genom Samverkan Stockholm och kontakten via TiB 
(Tjänsteman i Beredskap). Information till kommunerna om arbetet med covid-19 kommer 
också att läggas ut på Vårdgivarguiden.  
 
Ni hittar informationen på www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-
kommunal-verksamhet/ 
 



 
Kontakta Region Stockholm 
För frågor från kommunerna går det bra att antingen ringa eller maila in frågor till Region 
Stockholm.  
Det finns två telefonnummer öppna kl. 8-17 sju dagar i veckan.  
 
072-467 36 45 
070-737 50 33 
 
Om det är upptaget så vänligen vänta lite och försök sedan igen.  
 
Det går också bra att maila frågor till funktionsbrevlåda:  
covid19kommunfragor.hsf@sll.se 
 
Vi förväntar oss hög belastning och det kan därför dröja innan svar kommer. Vi besvarar 
frågorna i turordning och så snabbt vi hinner. 
 
 
Vänliga hälsningar  
Elda Sparrelid 
Chefläkare Region Stockholm 
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Till kommuner i Stockholms län 

 
Påverkan på rutiner vid kommunala 
verksamheter för hanteringen av covid-19 
efter ny inriktning från Region Stockholm 
  

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm inom Region 

Stockholm ser tecken på samhällsspridning av det nya 

coronaviruset, covid-19, i Stockholmsregionen. Med anledning 

av detta ställer Region Stockholm nu snabbt om till nya rutiner 

för att hantera sjukdomen så effektivt som möjligt med 

bibehållen medicinsk kvalitet. Syftet är att skydda äldre och 

personer som tillhör en riskgrupp från att bli smittade. De nya 

rutinerna påverkar kommunala verksamheter inom både vård 

och omsorg exempelvis särskilda boenden, hemtjänst, LSS-

boenden, samt skola och förskola. 

 

Region Stockholm förändrar strategin för provtagning av personer som 

misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Den nya strategin 

fokuserar på att värna personer som är äldre och/eller har andra sjukdomar 

som gör att de kan få ett mer allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av 

det nya coronaviruset.  

 

Den nya inriktningen ställer krav på öppenvården att kunna hantera 

personer med misstänkt smitta såväl som konstaterade fall av covid-19. Nya 

riktlinjerna är kommunicerade till samtliga vårdgivare i regionen. Den nya 

inriktningen påverkar även kommunala verksamheter inom både vård och 

omsorg exempelvis särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola 

och förskola. Det är en extraordinär situation vi står inför och för att 

gemensamt hantera detta på bästa möjliga sätt behövs aktiv samverkan.  

 

Det är mycket viktigt att det finns ett gott samarbete lokalt mellan 

hemsjukvården, läkarinsatser i särskilt boende samt kommunernas 

verksamhet. Lokala rutiner för att säkra kontaktvägar och samarbete 

behöver stärkas.  Regionen har uppmanat samtliga regionala öppna 

verksamheter att prioritera att upprätthålla samarbeta med kommunerna 

för att möjliggöra en god vård och omsorg. 
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I detta dokument finns information om riktlinjer och rutiner till vården 

samt rekommendationer till kommunerna för hantering av misstänkta och 

konstaterade fall av covid-19.  

 

Innehåll:  

 

• Medicinsk inriktning för hälso- och sjukvården 

• Nya provtagningsindikationer 

• Tillgång till skyddsutrustning 

• Tillgång till läkemedel 

• Handläggning av personal, gäller även känt exponerad 
personal oavsett verksamhet 

• Handläggning av personer med luftvägssymtom inom 
särskilda boendeformer för äldre och LSS 

• Handläggning av personer med luftvägssymtom inom 
hemtjänst 

• Handläggning av personer med luftvägssymtom som har 
personlig assistent  

• Handläggning av personer med luftvägssymtom som bor i 
andra former av kommunala stödboenden 

• Information till besökare 

• Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 
sekunder” 

• Digital utbildning i basala hygienrutiner för personal 

• Information till skolor, förskolor, elevhälsan samt 
skolledare 

• Rekommendationer till invånare 

• Samverkan och information  

• Kontakta Region Stockholm 

 

Vårdgivarguiden 

Informationen nedan finns även på Vårdgivarguiden, Region Stockholms 

webbplats för vårdgivare, samt för länets kommuner:  

www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-

kommunal-verksamhet.  

 

Läget förändras dagligen och rutinerna kan komma att ändras löpande. Det 

är viktigt att de kommunala verksamheterna aktivt håller sig uppdaterade 

om aktuellt läge för covid-19 på Vårdgivarguiden varje dag. 
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Medicinsk inriktning för hälso- och sjukvården 
Inriktningen för hälso- och sjukvården är att patienter med covid-19 ska få 
likvärdig vård som patienter med säsongsinfluensa. Det innebär för 
kommunala verksamheter att patienter och brukare som misstänks ha eller 
har konstaterad covid-19 ska hanteras som patienter och brukare med 
säsongsinfluensa.  
 

• Det är viktigt att personer med symtom på luftvägsinfektion som 
feber, hosta och andra luftvägsbesvär inte kommer i kontakt med 
äldre eller personer som tillhör en riskgrupp. 

 

• Det är varje enskild verksamhets ansvar att arbeta på ett sådant sätt 
att äldre och personer med underliggande sjukdomar skyddas mot 
smittsamma sjukdomar som covid-19.  

 

Nya provtagningsindikationer 

Region Stockholm ändrar provtagningsindikationer till enbart provtagning 

av personer som vårdas på sjukhus och personer som bor på särskilda 

boenden för äldre med symtom på covid-19 (luftvägsinfektioner). Region 

Stockholms indikation skiljer sig i nuläget från Folkhälsomyndighetens på 

grund av det lokala epidemiologiska läget. 

 

• I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för 
att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på 
sjukhus och personer som bor på särskilt boenden för äldre. 
 

• Anledning till provtagning: klinisk bild. Personer som bor på särskilt 
boende för äldre eller med akut luftvägsinfektion utan känd orsak 
med behov av sjukhusvård.  

Provtagning görs enligt vanlig rutin. 

 

 

Tillgång till skyddsutrustning 

I dagsläget är skyddsutrustning en bristvara inom delar av Region 

Stockholms verksamhet i likhet med hela landet. Stor kraft läggs på att 

säkra tillgången på kort och långs sikt. Region Stockholm ansvarar för 

skyddsutrustning till sina verksamheter och på samma sätt ansvarar 

kommunerna för skyddsutrustning till sina verksamheter.  
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Tillgång till läkemedel 
Region Stockholm har kontinuerliga kontakter med vår dosleverantör 
Svensk Dos. För närvarande löper produktionen och leveranserna som 
vanligt, utan kända störningar. En kontinuitetsplan för att säkerställa 
produktionen av dosdispenserade läkemedel finns och kommer att 
kommuniceras vid behov. 

 

Handläggning av personal, gäller även känt exponerad personal 

oavsett verksamhet 

• Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt men 
vara uppmärksam på symtom.  

• Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna 
hemma tills hen är symtomfri minst två dagar. Provtagning görs 
inte. 

• Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen med feber och/eller 
luftvägsymtom ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå 
hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar. 
Provtagning görs inte. 

• Vid svåra symtom kontaktas 1177. 

 

Handläggning av personer med luftvägssymtom inom särskilda 

boendeformer för äldre och LSS 

Personer med symtom som på om covid-19 (luftvägsinfektioner) som bor i 

särskilda boendeformer för äldre och LSS handläggs enligt särskild rutin.  

 

Vårdtagare med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär 

och/eller feber alternativt konstaterad covid-19 
 

• Vårdtagare med symtom bör i första hand vistas i sin lägenhet med 
stängd dörr tills de varit symtomfria i två dagar. Undvik långvarig 
vistelse i gemensamma lokaler. De vårdtagare som inte har eget rum 
ska flyttas till ett enkelrum. Kontakta ansvarig läkare som samråder 
med infektionskonsult angående eventuell provtagning och hur den 
ska ske.  

 

• Den medicinska bedömningen avgör var vårdtagaren ska vårdas. 
Ansvarig läkare samråder med infektionskonsult. Om transport till 
annan vårdgivare, möt upp transporten som ska hämta vårdtagaren. 

 

• I samråd med ansvarig sjuksköterska/behandlande läkare görs en 
bedömning avseende vilka undersökningar, behandlingar och/eller 
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aktiviteter som kan anstå. Följ basala hygienrutiner och klädregler. 
Använd stänkskydd, så som kirurgiskt munskydd och 
visir/skyddsglasögon vid risk för stänk av kroppsvätskor mot 
ansiktet. 

Vårdtagare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med 

bekräftat fall av covid-19 

 

Exponerad vårdtagare utan symtom är inte smittsam. Vårdtagaren 

observeras avseende eventuella infektionssymtom som till exempel hosta, 

snuva, andningsbesvär och/eller feber under 14 dagar räknat från tidpunkt 

för senaste möjliga smittexposition. Ansvarig läkare konsulteras vid 

symtom hos vårdtagaren. Arbeta enligt basala hygienrutiner och klädregler 

 

Läs mer i Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre 

och LSS: 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smitta

mne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-

inom-sabo--.pdf 

 

Observera att rutinen kan komma att ändras, var därför uppmärksamma på 

att det är den senaste versionen som används. 

 

 

Handläggning av personer med luftvägssymtom inom hemtjänst 

 

Brukare med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller 

feber alternativt konstaterad covid-19  

 

• Brukare med symtom bör i första hand vistas i hemmet tills de varit 
symtomfria i två dagar. Vid behov av sjukvård kontaktas 1177 eller 
vårdcentral per telefon. Vid svåra symtom ring 112. 

 

• Följ basala hygienrutiner och klädregler. Använd stänkskydd, så 
som kirurgiskt munskydd och visir/skyddsglasögon vid risk för 
stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. 

Läs mer i dokumentet: ”Vårdhygienrutiner inom hemtjänst”: 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smitta

mne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-i-

hemtjanst-.pdf 
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Brukare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med bekräftat 

fall av covid-19 

 

Exponerad brukare utan symtom är inte smittsam. Följ basala 

hygienrutiner och klädregler som vanligt. 

 

 

Handläggning av personer med luftvägssymtom som har 

personlig assistent  

Handläggning av personer med luftvägssymtom som har personlig assistent 

ska följa samma rutinbeskrivning som för hemtjänst, se ovan.  

 

 

Handläggning av personer med luftvägssymtom som bor i andra 

former av kommunala stödboenden 

 

Vid misstänkt eller bekräftat fall: 

• Personen vistas på eget rum helst med egen toalett och dusch så 
länge hen är sjuk och två dagar efter symtomen avtagit. 

• Vid gemensam toalett och dusch uppmanas till snabba besök och ej 
vistas mer än nödvändigt i korridor eller andra gemensamma 
utrymmen. Förse personen med engångsnäsdukar och uppmana 
hen att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta och nysning 

• Om möjligt avgränsa personal som behöver ta hand om personen 

• Personal tillämpar som vanligt basala hygienrutiner.  

• Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet används 
stänkskydd t.ex. visir eller skyddsglasögon och munskydd 

• Om personen är i behov av sjukhusvård, kontakta 1177 

Mängden skyddsutrustning är begränsad inom Region Stockholm och ska i 
första hand tillhandahållas av kommunen (se även ovan om 
skyddsutrustning). 

 

Information till besökare 

Det går inte att införa ett fullständigt stopp för besökare till personer som 

är äldre och/eller tillhör en riskgrupp, eftersom det finns de som behöver 

ha närstående vid sin sida. Men Region Stockholm uppmanar till så stor 

restriktivitet som möjligt. Även för de som har anledning att ha någon vid 

sin sida bör det vara så få besökare som möjligt för att minimera risken för 

smittspridning. De som besöker måsta vara utan något symtom på 

luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber. 
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Ladda ned entréskylt till verksamheter för att minska smittspridning av 

covid-19: 

www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/publikati

oner/infoskylt-corona-besok/informationsskylt-om-covid-19-for-

besokare.pdf 

 

Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” 

Regionens kampanj ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” uppmanar 

invånarna att ta eget ansvar för att minska spridning av covid-19 och andra 

smittsamma sjukdomar. Informationsmaterial som kan användas på 

hemsidor, skärmar eller skrivas ut och sättas upp eller dela ut gällande 

coronaviruset och covid-19.  

 

Länk till materialet på Vårdgivarguidens sida med kommunikationsstöd: 

www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc 

 

 

Digital utbildning i basala hygienrutiner för personal 

Vårdhygien Stockholms digitala utbildning i basala hygienrutiner är för 

tillfället kostnadsfri för alla oavsett avtal med Vårdhygien. Detta är en åtgärd 

för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning. 

 

Länk till utbildningen på Vårdgivarguiden: 

www.vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning 

 

 

Det kan också var en bra ide att minska antalet personer som vistas i 

lokalerna kring uppgifter som städning, fastighetsskötsel och andra 

servicefunktioner. Nödvändiga uppgifter som städning och fastighetsskötsel 

som inte kan vänta måste naturligtvis utföras, men ska skötas av så få 

personer som möjligt och som får särskild information om vikten att stanna 

hemma så snart man får någon typ av luftvägsymptom. 

 

Information till skolor, förskolor, elevhälsan samt skolledare 

Elever kan gå i förskola och skola och personal arbeta som vanligt om de 

inte har symtom.  

 

Alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller 

feber ska stanna hemma tills denne symtomfri och ytterligare två dygn 

därefter. 
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Rekommendationerna uppdateras löpande. Kommunerna kan bestämma 

om lokala förändringar och anpassningar utifrån lokalt läge och Region 

Stockholm hänvisar till respektive kommun för frågor.  

 

 

Rekommendationer till invånare 
Personer med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga) rekommenderas 
att: 
 

• Stanna hemma och inte träffa andra personer än dem de bor med, 
fram tills två dagar efter symtomfrihet. 

• Inte resa med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.  

 

Personer som har frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan ringa till 

113 13 för att få svar på sina frågor. På 1177.se finns det mycket information 

till invånare om coronaviruset. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning 

ska ringa 1177 som vanligt, men det kan vara svårt att komma fram på 

grund av hård belastning. 

 

 

Samverkan och information  

Region Stockholm är angelägna om en nära samverkan med kommunerna i 

länet. Löpande samordning och samverkan sker i dagsläget genom 

Samverkan Stockholm och kontakten via TiB (Tjänsteman i Beredskap). 

Information till kommunerna om arbetet med covid-19 kommer också att 

läggas ut på Vårdgivarguiden.  

 

Ni hittar informationen på www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-

ncov/information-till-kommunal-verksamhet/ 
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Kontakta Region Stockholm 

För frågor från kommunerna går det bra att antingen ringa eller maila in 

frågor till Region Stockholm.  

Det finns två telefonnummer öppna kl. 8-17 sju dagar i veckan.  

 

072-467 36 45 

070-737 50 33 

 

Om det är upptaget så vänligen vänta lite och försök sedan igen.  

 

Det går också bra att maila frågor till funktionsbrevlåda:  

covid19kommunfragor.hsf@sll.se 

 

Vi förväntar oss hög belastning och det kan därför dröja innan svar 

kommer. Vi besvarar frågorna i turordning och så snabbt vi hinner. 

 

 

Vänliga hälsningar  

Elda Sparrelid 

Chefläkare Region Stockholm 
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