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Tertialrapport 1 2020 för Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut 

1. 1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsrapport april 1 

2019 godkänns samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för 

fortsatt beredning  

2. 2 Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för bygg- och miljönämndens 

verksamhet och resultat under årets första fyra månader (tertial 1). Dessutom 

innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.  

Upplands-Bro kommun placerar sig under 2019 i topp i en undersökning över 

service till företag. Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 

0–100, vilket placerar Upplands-Bro som tredjebästa kommun i Stockholms 

län. Även förra året låg kommunens NKI på 76.  

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det 

gäller framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.  

Avseende bygglov präglas perioden av en markant förändrad byggmarknad 

gällande både volym och typ av ärenden med lägre intäkter än budgeterat.  

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 

förhållande till budget. Intäkterna är -2 031 tkr lägre än budgeterat. 

Kostnaderna är 173 tkr lägre än budgeterat.  

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat. Resultatet 

påverkas i hög grad av intäkter under kommande tertial Det finns dock en stor 

osäkerhet hur ärendebalansen främst inom bygglov kommer att utvecklas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020  

 Tertialrapport 1 april 2020 för bygg- och miljönämnden    
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Barnperspektiv 

 Beslutet tas med hänsyn till barnens bästa   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhälsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Avdelningschef miljö 

Bilagor 

1. Tertialrapport 1 april 2020 - Bygg- och miljönämnden  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 
Däremot präglas första tertialet av en förändrad byggmarknad gällande typ av ärenden. 
Antalet  lovärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2019. En fortsatt 
ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp intäktsmål och 
debiteringsgrader. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. 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 inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet 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: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska 
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och 
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Upplands-Bro ligger kvar i topp-tre i Stockholms län det gäller kommunens service till 
lokala företag. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-
kund-index) presenteras. 
Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar 
Upplands-Bro som tredje bästa kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens 
NKI på 76. 
Resultatet från undersökningen visar att Upplands-Bro kommun är bäst i Sverige på att 
ge service till företag inom kategorin livsmedelskontroll. Betyget 92 är högst i Sverige. 
Förra året fick kommunen poängen 80 i samma kategori.I kategorin bygglov placerar 
sig Upplands-Bro som näst bästa kommun i Stockholm med en poäng på 71. Endast 
Norrtälje kommun lyckades bättre med en poäng på 75. 
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De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 
Stockholm Business Alliance. Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom 
något av de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i 
undersökningen. 
Sammanfattning : NKI Upplands-Bro 2019 

• Brandskydd: 83 
• Bygglov: 81 
• Miljö – och hälsoskydd: 58 
• Livsmedelskontroll: 89 
• Serveringstillstånd: 100 
• Sammanlagd poäng: 76 

Andra viktiga händelser under perioden är 

• BROGÅRD 1:168 Bygglov för nybyggnad av förskola och skola i Tegelhagen 
• Revision av livsmedelskontrollen - redogörelse från Livsmedelsverket 
• Ansökan om strandskyddsdispens, två hotellbyggnader Hackholmssund 
• Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel 

mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 3 072 2 766 2 842 1 316 230 -1 450 -1 220 -942 

Miljö 2 900 1 474 2 927 938 -27 -536 -563 -93 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  619 404 649 359 -30 -45 -75 -85 

Summa 6 591 4 644 6 418 2 613 173 -2 031 -1 858 -1 120 

2.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglovsverksamhet 9 107 8 298 9 107 7 298 0 -1 000 -1 000 

Miljö 8 593 4 422 8 593 4 422 0 0 0 

Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel 1 832 1 212 1 832 1 212 0 0 0 

Summa 19 532 13 932 19 532 12 932 0 -1 000 -1 000 

2.3 Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -2 031 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 
173 tkr lägre än budgeterat. 
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat utifrån utfallet för 
första tertialet. Resultatet på helårsbasis påverkas i hög grad av intäkter under 
kommande tertial som normalt brukar ha en högre andel ärenden som kan faktureras. 
Det finns dock en stor osäkerhet hur ärendebalansen främst inom bygglov kommer att 
utvecklas . 
Bygglov 
Bygglov redovisar ett underskott på -1 219 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -1 449 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda. 
Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 000 tkr vilket är direkt 
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året. 
Miljö 
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Miljö redovisar ett underskott på -563 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -536 tkr. Kostnaderna är något högre än budget 
+26 tkr och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget . 
Livsmedel, alkohol och tobak 
Livsmedel redovisar ett underskott på -75 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -45 tkr. Kostnaderna är högre än budget +30 tkr 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget . 

2.4 Kommentarer investeringsredovisning 
Ansökan om investeringsmedel från digitaliseringshubben i enlighet med 
nämndbudgetförslag  har lämnats in under perioden. 
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Förbud att släppa ut avloppsvatten inom 
Lennartsnäs 2:2 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda Bostadsrättsföreningen 

Lennartsnäs Slott, med organisationsnummer 769630-7169, inom 

LENNARTSNÄS 2:2 att släppa ut avloppsvatten (WC och BDT) till den 

befintliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet träder i kraft 6 

månader efter att beslutet delgivits. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 3 § Miljöbalken 

(1998:808). 

Sammanfattning 

Den 19 mars 2019 uppdagades att 6 lägenheter inretts i Lennartsnäs Slott utan 

Bygg- och miljönämndens kännedom. Vid inspektionen den 10 april 2019 

konstaterades att den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten var äldre, 

underdimensionerat samt uppvisade stora brister. Närvarande miljöinspektör 

bedömde vid inspektionen att avloppsanläggningen behövdes göras om. 

Avloppsanläggningen har även visat sig sakna tillstånd. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 6 maj 2020 

 Inspektion utförd 10 april 2019 

Ärendet 

Den 19 mars 2019 uppdagades att 6 lägenheter inretts i Lennartsnäs Slott utan 

Bygg- och miljönämndens kännedom. Vid inspektionen den 10 april 2019 

konstaterades att det befintliga avloppet bestod av en slamavskiljare med 

efterföljande infiltrationsbädd. Anläggningen bedömdes vara äldre och 

uppvisade stora brister. Vattennivån i slamavskiljaren var vid 

inspektionstillfället hög och i luftningsröret stod vattnet upp till marknivå. Hela 

bädden bedömdes vid inspektionstillfället stå under vatten. I slamavskiljaren 

syntes även slam ovanför skiljeväggarna, vilket indikerar tidigare slamflykt. 

Närvarande miljöinspektör bedömde vid inspektionen att avloppsanläggningen 

behövdes göras om då den sannolikt var underdimensionerad och att det inte 

gick att säkerställa att anläggningen längre fyllde sin funktion. 
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Uppgifter på det befintliga avloppet saknas hos miljöavdelningen och 

föreningen har inte inkommit med några handlingar för anläggningen till 

Miljöavdelningen. Avloppsanläggningen saknar således tillstånd och bedöms 

därmed som olaglig. 

Efter inspektionstillfället den 10 april 2019, har boende på fastigheten vid 

flertalet tillfällen varit i kontakt med Miljöavdelningen och meddelat att man 

avser inkomma med en ansökan för en ny avloppsanläggning. Trots upprepade 

uppmaningar från Miljöavdelningen har ingen sådan ansökan inkommit till 

Bygg- och miljönämnden. 

Den 10 maj 2019 meddelar boende på fastigheten att de haft entreprenörer på 

plats för bedömning och att en ansökan beräknas komma in till 

Miljöavdelningen under nästkommande vecka, vecka 20, 2019. 

Den 13 september 2019 kontaktades miljöavdelningen av boende på 

fastigheten som meddelade att avloppsanläggningen hade spolats ren och att 

bädden således borde fungera igen. En ansökan för en ny avloppsanläggning 

skulle dock inkomma inom den närmsta tiden. 

Vid kontakt med boende på fastigheten den 21 februari 2020, framkom det att 

anledningen till att ingen ny avloppsansökan inkommit till Bygg- och 

miljönämnden, var på grund av att föreningen för tillfället låg i rättsprocess 

över bestämmanderätten i styrelsen för BRF Lennartsnässlott. Samt att 

diskussioner mellan köpare och säljare fördes om vem som ska bekosta en ny 

avloppsanläggning på fastigheten. 

Lagstiftning 

Miljöbalk (1998:808) 

2 kap. 3 §  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. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

3 kap. 3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 

synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön.  

9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något 

annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
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För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 

utföras. 

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller 

innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller 

andra inrättningar. 

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra 

stycket. 

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Enligt 13 § krävs det tillstånd för att:  

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 

anslutas till 

2. ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

26 kap. 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 

domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Områdesskydd 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Under 2008 

beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att förklara Östra Mälaren som ett 

vattenskyddsområde. Alla som bor och verkar inom området måste vara extra 

rädda om vattnet då det utgör den primära dricksvattenkällan för 1,7 miljoner 

människor i Stockholms län. 

I Upplands-Bros policy för enskilt avlopp, som antogs av Bygg- och 

miljönämnden 2009-04-21, § 28, står att inom östra Mälarens 

vattenskyddsområde tillämpas hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd inom 

150 meter från strandlinjen. 

I Sverige har vi bestämmelser om miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer 

för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. 

Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. En 

miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad 

vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. 

Östra Mälaren bedöms idag ha en otillfredsställande ekologisk status och 

därmed måste åtgärder vidtas för att förbättra vattenkvalitén. 

Merparten av fastighetens strandlinje ligger inom ett så kallat ESKO-område, 

ekologiskt särskilt känsligt område. Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- 

och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt, skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. De av Upplands-Bro utpekade 

ESKO-områdena är vanligtvis grunda och relativt ostörda miljöer med goda 

förutsättningar för hög biologisk produktion och rik biologisk mångfald samt 

utgör de mest lämpade lek- och uppväxtområdena för många fiskarter. 
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Miljökvalitetsmål 

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 

koppling de enskilda avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Ingen övergödning 

 God bebyggd miljö 

Beslutsmotivering 

Enligt 13 § i förordningen (19898:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller 

flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs också tillstånd för att ansluta en 

vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Enligt de lokala 

hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro krävs det även tillstånd för att 

inrätta avloppsanordning för bad-, disk-, och tvättavloppsvatten (BDT) inom 

det område där fastigheten ligger. Tillstånd för det befintliga avloppet saknas 

hos miljöavdelningen. 

Avloppsanläggningens skick vid inspektionen den 10 april 2019 var 

otillfredsställande då slamavskiljaren visade tecken på slamflykt och hela 

bädden bedömdes stå under vatten. Slamavskiljaren har sedan dess tömts med 

en mer regelbunden tidsintervall och bädden har även spolats ur. Bäddens 

reningsfunktion är dock osäker då anläggningen bedömdes vara gammal och 

uppgifter på hur länge bädden varit igensatt och stått under vatten saknas. 

Miljöavdelningen bedömer att det inte går att garantera att infiltrationsbädden 

fungerar som den ska och att reningen av avloppsvattnet är tillfredsställande. 

Sannolikt är anläggningen också underdimensionerad för att klara av att rena 

avloppsvattnet från 6 hushåll. 

Fastigheten är belägen inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och enligt 

Upplands-Bros Policy för enskilda avlopp råder det höga skyddsvärden för 

såväl miljö- som hälsoskydd inom 150 meter från strandlinjen. Delar av 

fastighetens strandlinje angränsar också till ett ESKO-område vilket bidrar till 

att ställa högre krav på reningsgraden på avloppsanläggningen. 

Det är av yttersta vikt att funktionen på avloppsanläggningen kan garanteras då 

avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga innebär en risk för människors 

hälsa om bakterier och andra orenheter når dricks- och badvatten. Även ur 

miljösynpunkt är det viktigt att kunna garantera en avloppsanläggnings 

reningsförmåga då bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att 

näringsämnen som kväve och fosfor rinner ut i vattendrag, sjöar och hav. 

Permanentboende ger en hög belastning på avloppsanläggningen och WC- 

avlopp genererar fosforutsläpp. 

Sammantaget bedömer Miljöavdelningen utifrån de uppgifter vi har att det inte 

går att garantera anläggningens reningsfunktion och att anläggningen således 

innebär en risk för såväl människors hälsa som miljön. Området som 
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avloppsanläggningen ligger inom bedöms ha ett högt skyddsvärde för miljö 

och hälsa, således bör avloppsanläggningen åtgärdas snarast. Föreningen har 

varit medvetna om problemet och haft över ett år på sig att åtgärda avloppet.  

Miljöavdelningen bedömer vidare att anläggningen saknar tillstånd och således 

är olaglig. Mot den bakgrunden gör Miljöavdelningen bedömningen att den 

befintliga avloppsanläggningen på Lennartsnäs 2:2 döms ut och att ett förbud 

mot att släppa ut avloppsvatten (WC och BDT) till den samma träder i kraft 6 

månader efter att ni har delgivits detta beslut.  

Att bostadsrättsföreningen befinner sig i en civilrättslig process och att det förs 

diskussioner om vem som ska bekosta en ny avloppsanläggning, ser inte 

Miljöavdelningen som ett hinder för att sätta ett förbud på den befintliga 

avloppsanläggningen.  

Kommunicering 

Förslag till beslut har kommunicerats från Miljöavdelningen till BRF 

Lennartsnäs Slott mellan den med 24 mars 2020 och den 14 april 2020. Inga 

uppgifter har inkommit under perioden som påverkar Miljöavdelningens 

bedömning i ärendet. 

Information 

Om boende på fastigheten Lennartsnäs 2:2 fortsättningsvis ska kunna släppa ut 

avloppsvatten från WC och BDT, måste en godkänd avloppsanläggning vara 

färdigställd senast 6 månader efter att detta beslut delgivits. Ni bör därför 

snarast planera för en ny avloppslösning och inkomma med en ansökan för 

denna. 

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. Fakturering 

sker separat. 

Barnperspektiv 

Beslutet tjänar till att säkerställa och trygga dricksvattenförsörjningen, såväl 

som att värna om våra levande sjöar och hav, för kommande generationer.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

Bilagor 

• Inspektion utförd 10 april 2019 

Beslut sänds till 

• Brf Lennartsnäs Slott, Lennartsnäs Slott, 19693 Kungsängen 

• Lennartsnäs Slott 1, 19693 Kungsängen, e-post: 

marcus.malinen@gmail.com 
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Inspektion INSPEKTION 2019-04-10
Riktning: X
Ärende: MIL.2019.279
Tid: den 11 april 2019 kl:16:22
Skapad av: Tove Engleson

Innehåll:
Närvarande: Tove E från Miljö, Marcus D från Bygg, Oscar L från Attunda Brandkår
och från BRF Lennatsnäs Slott Lars T och Björn J. 

Tid: 13:00 - 15:30 (Ink restid)

En rundvandring i herrgårdens lägenheter görs. Flera av lägenheterna håller
fortfarande på med renovering. Det är mycket högt i tak i samtliga lägenheter.
Byggnaden har endast självdragsventilation. I samtliga badrum som besöks sitter en
fläkt. Inga konstiga lukter noteras eller känsla av att luften skulle vara instängd mer än
möjligen en av lägenheterna högst upp i byggnaden, lägenheten längst till söder. Där
känns Rummet innan köket känns något varmt och instängt och enligt Oscar L luktar
det också något starkare där av renoveringsmaterialet (TE förkyld).  Ventilationen kan
följas upp i OVK. Bottenplan och källare hinns inte med.

Fastigheten har bergvärme, 5 borrhål men endast 4 används. Tillstånd finns.

TE tittar också på avloppet som finns söder om byggnaden. Det är ett äldre avlopp
och visar på större brister. Vattennivån i slamavskiljaren är till exempel hög och i
luftningsröret stod vattnet i stort sett upp till marknivå. I slamavskiljaren syns också
slam ovan slikjeväggarna som tyder på tidigare slamflykt. Lars berättar att de som
slamtömt tidigare gjort fel och inte slamtömt på botten av brunnen. TE förklarar att de
behöver göra om avloppet och att det nuvarnade inte fyller sin funktion då hela
bädden tycks stå under vatten.  Lars säger att de funderar på att skaffa en Treewell
anläggning men att de vet att den just nu är under test i kommunen. Te ska höra med
sin kollega som har det ärendet. 

På tomten finns också en hög med brännbart avfall, förutom trädgårsavfall finns i
högen en del bräder och annat trämaterial. 

Te hinner inte kika på platsen för oljeläckaget som skedde 2012 (MIL 2012.93)

På fastigheten finns också ett större äldre växthus. Ingen närmare inspektion hinns
med där heller.
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Ansökan om strandskyddsdispens, brygga på 
Lindormsnäs 1:13 

Förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens medges för ersättningsbrygga på fastigheten 

LINDORMSNÄS 1:13 enligt ansökningshandlingarna och med stöd av 

7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

2. Tomtplats i Miljöbalkens mening begränsas till bryggans yta enligt 

bifogad karta (bilaga 2). 

3. Enligt 16 kap. 2 § andra stycket Miljöbalken förenas beslutet med 

följande villkor:  

a) Bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.  

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: 

Michael Bivemark, Smidövägen 12, 197 91 BRO 
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Sammanfattning 

Ansökan inkom den 18 september 2019 och avser strandskyddsdispens för en 

brygga på fastigheten LINDORMSNÄS 1:13. Bryggan är redan uppförd på 

fastigheten varav dispens från strandskyddet söks i efterhand. Bryggan som är 

en flytbrygga ersätter en pålad brygga som fanns  på platsen tidigare.  

Fastigheten är en strandfastighet och ligger i södra delen av Upplands-Bro 

kommun vid Säbyholmsviken. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt 

område men inom sammanhållen bebyggelse. På platsen är det utökat 

strandskydd till 300 meter på land och generellt strandskydd på 100 meter i 

vattnet. Bryggan, som är en ersättningsbrygga, bedöms ligga på en redan 

ianspråktagen plats, och där platsen har varit ianspråktagen av en brygga sedan 

lång tid tillbaka. Miljöavdelningen bedömer att området redan har tagits i 

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

och att åtgärden uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken och föreslår därför 

att strandskyddsdispens kan medges. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 6 maj 2020 

• Foton från platsbesök den 4 maj 2017 

• Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 18 september 2019 

• Komplettering till ansökan, inkom 30 april 2020 

• Historiskt flygfoto år 1955-1967 

• Flygfoton från år 1958-60, 1970-73, 1995, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019 

• Dom 26 augusti 2005 mål nr M 628-05 

• Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, 

utgåva 2 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga på fastigheten 

LINDORMSNÄS 1:13 inkom till Bygg- och miljönämnden den 18 september 

2019 (bilaga 1). Bryggan är redan uppförd på fastigheten varav dispens från 

strandskyddet söks i efterhand för byte av en pålad brygga till en flytbrygga. 

Bryggan är en ersättningsbrygga och ersätter en pålad brygga som tidigare 

fanns på samma plats. Bryggan är utformad genom en del pålad spång som 

utgår från stranden, en flytande smalare del som går fram till en flytbrygga 

längs ut. Bryggan är som bredast 5 meter och smalast 1,2 meter. Bryggans 

längd är totalt cirka 16 meter ( bilaga 2).  

Bakgrund och platsbesök 

I samband med att Bygg- och miljönämnden mottog en ansökan om 

strandskyddsdispens på grannfastigheterna Lindormsnäs 1:7och 1:8, vilka 

sökanden också är fastighetsägare till, inspekterade miljöavdelningen 
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fastigheterna ovan samt Lindormsnäs 1:13 den 4 maj 2017 (bilaga 3). Vid 

inspektionen framkom att fastighetsägaren vidtagit flera åtgärder på 

fastigheterna Lindormsnäs 1:7, 1:8 och 1:13 som inte är tillåtna enligt 

strandskyddsbestämmelserna. 

Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 oktober 2017 

återremitterades ärendet till miljöavdelningen för utredning av vidtagna 

åtgärder. 

Vid inspektionen framkom att den befintliga bryggan på fastigheten 

Lindormsnäs 1:13 ersatts med en flytbrygga med annan utformning och som 

också var något större än den tidigare, varav miljöavdelningen bedömde att 

strandskyddsdispens krävdes för åtgärden. Rubricerad ansökan om 

strandskyddsdispens för ersättningsbrygga lämnades därefter in till Bygg- och 

miljönämnden.  

Sökanden uppgav till miljöavdelningen 12 september 2019 att den mindre 

bryggan som fanns söder om ersättningsbryggan och staketet vid stranden på 

fastigheten hade tagits bort.  

Strandskydd och övriga skydd av området 

Strandskydd 

På platsen är det utökat strandskydd till 300 meter på land och generellt 

strandskydd på 100 meter i vattnet.  

Riksintresse för friluftslivet 

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. 

Ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) 

Säbyholmsviken är utpekad som ekologiskt särskilt känsligt område.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet 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. 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, 
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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.  

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. 
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Beslutsmotivering 

Särskilt skäl 

Miljöavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 

Miljöbalken och att strandskyddsdispens kan medges. Miljöavdelningen 

bedömer att det aktuella området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 1 i miljöbalken kan enligt rättspraxis 

vara tillämpligt i fall när det gäller en ersättningsbrygga, det vill säga en brygga 

som ersätter en befintlig eller en nyligen avlägsnad brygga på den platsen. En 

förutsättning för att en sådan dispens ska kunna ges är dock att den nya 

bryggan har i huvudsak motsvarande storlek, utformning och syfte som den 

tidigare bryggan. Det förutsätter också att ansökan om strandskyddsdispens 

görs inom en inte alltför lång tid från det att behovet av en ersättningsbrygga 

uppstod. Enligt lagmotiv och rättspraxis kan ett år tjäna som utgångspunkt 

(prop. 2008/09:119 s. 105 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 

augusti 2005 i mål nr M 628-05).  

Fastighetens huvudbyggnad har funnits sedan 1917 och det finns ingen 

beslutad tomtplats på fastigheten. Genom fastigheten går en större väg, 

Smidövägen, som delar av bostadshuset från bryggan som ligger på andra sidan 

vägen. Enligt sökanden tillkom ersättningsbryggan för ca 7 år sedan, vilket 

också syns på flygfoto över fastigheten från år 2013 då den nya bryggan syns. 

Den tidigare pålade bryggan var enligt sökanden i dåligt skick, bland annat 

efter att ha skadats av isen. En del av bryggans yttre del låg delvis under vatten 

och den mittersta delen gick ibland inte att gå på. Beroende på hur isen var för 

året behövdes bryggan repareras, ibland varje år.  

I detta fall kan miljöavdelningen konstatera genom äldre flygfoton att det är 

tydligt att det funnits en brygga på samma plats sedan åtminstone år 1958 

(bilaga 4,5). Även då bryggans utformning, längd och bredd inte kan ses i 

detalj på de äldre flygfotona bedömer miljöavdelningen att det bevisligen 

funnits en brygga i någon form på platsen utan uppehåll. Bryggans utformning, 

längd och bredd kan dock ha varierat under åren.  

Med utgångspunkt från Länsstyrelsens generella strandlinje i kommunens 

fastighetskarta har den tidigare bryggan på platsen en längd på cirka 13,8 

meter. Bryggan i rubricerad ansökan är kortare men har något större area och är 

enligt mätning 12,3 meter lång. En jämförande mätning av arean utifrån 

flygfoto från år 2010 och år 2013, är den tidigare bryggans area 41,8 m2 och 

ersättningsbryggans area 50,0 m2 .  

Med bakgrund av de äldre flygfoton som miljöavdelningen studerat som tydligt 

visar en tidigare brygga på samma plats sedan lång tid tillbaka bedömer 

miljöavdelningen att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften, och därav uppfyller skäl för 
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dispens från strandskyddsbestämmelserna genom 7 kap 18 c § punkt 1 

Miljöbalken.  

Att ersättningsbryggan får en annan form, kortats ner men blivit något större 

bedöms inte påverka strandskyddets syften på sådant negativt sätt att dispens 

inte kan medges. för att sökanden ska kunna ha en funktionell brygga då 

tidigare brygga inte fullt ut kunnat utnyttjas kan dispens för ersättningsbrygga 

medges.  

Strandskyddets syften 

Strandskyddets syften är enligt 7 kap. 13 § ”att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten”. Enligt 7 kap. 26 § får dispens endast 

ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden enligt ansökan inte kommer verka mer 

avhållande för allmänheten då det funnits en brygga på platsen sedan lång tid 

tillbaka och även genom villkor 3 a) i beslutet säkerställs att bryggan inte 

hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda bryggan eller vistas i 

området. 

Ersättningsbryggans något större storlek och ändrade utformning bedöms inte 

göra området mer privatiserade och avhållande för allmänheten. Platsen där 

bryggan ligger, som är bortanför bostadshuset och den etablerade tomtplatsen, 

är en plats som är allemansrättslig tillgänglig med fri passage längs stranden. 

Enligt villkor i beslut ska bryggan inte vara en privatiserad brygga utan ska 

vara fri från skyltar och dylikt.  

Från Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun, 

2018-11-13, beskrivs Säbyholmsviken: "De inre och västra delarna av 

Säbyholmsviken är grunda och de består delvis av sandbottnar. Enligt 

kommunens naturinventering utgör de mjuka grundbottnarna goda 

reproduktionslokaler för fisk. Hela delområdets del av Säbyholmsviken är 

utpekad som ekologiskt särskilt känslig".  

Enligt ovan är området ett känsligt område men då det i detta fall inte är fråga 

om en ny brygga utan en ersättningsbrygga på samma plats som tidigare 

bedömer Miljöavdelningen att det inte finns risk för att livsvillkor för djur- och 

växtliv har påverkats negativt av åtgärden. Enligt äldre flygfoton har platsen 

varit ianspråktagen av en brygga sedan lång tid tillbaka och visar också att det 

varit kontinuerligt och utan uppehåll, vilket gör att åtgärden att byta ut den 

pålade bryggan mot befintlig flytbrygga inte bedöms ha påverkat växt- och 

djurliv på platsen negativt. Detta kan jämföras med om platsen för en åtgärd 

under ett längre uppehåll varit obebyggt vilket kan leda till att platsen 

förvildats och att naturen återinträtt. 

Fri passage 

Det finns möjlighet till fri passage på platsen.   
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Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 MB att den 

sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet.  

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  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 18 september 2019 

2. Komplettering, skalenlig ersättningsbrygga, inkom den 30 april 2020 

3. Foton från platsbesök den 4 maj 2017 

4. Flygfoto år 1958-60, 1970-73, 1995, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019 

5. Historiskt flygfoto år 1955-1967 

6. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholm 

 Bygglovsavdelningen 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

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

196 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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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Davidson 

   

Miljöavdelningen 

   

anna.davidson@upplands-bro.se 

2020-05-07 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om strandskyddsdispens, 
personalbostad på Lindormsnäs 1:2 

Förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens medges för bostadshus (personalbostad) på 

fastigheten Lindormsnäs 1:2 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). 

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). 

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. 

Beslutet delges: 

Göran Reierstam, Reierstam arkitektur & Proj, utveckl. Lindholmsvägen 22, 

186 45 Vallentuna 

Sammanfattning 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 28 

maj 2018 och avser ett enbostadshus på 83 m2 på fastigheten Lindormsnäs 1:2. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse i södra delen av Upplands-Bro kommun inom strandskyddat 

område där generellt strandskydd på 100 meter gäller. Fastigheten är belägen 

inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Byggnaden som 
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ska användas som personalbostad i den befintliga hotell- och 

konferensanläggningen Drakudden konferens & Retreat AB, kommer att 

placeras i utkanten av övrig pågående verksamhet men ändå intill befintliga 

byggnader. Som särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett att området 

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

strandskyddets syften. Miljöavdelningen bedömer att byggnaden placeras inom 

ett redan ianspråktaget område på fastigheten vilket redan har tagits i anspråk 

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

åtgärden därmed uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken och att 

strandskyddsdispens kan medges.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2020. 

 Foton från platsbesök den 24 mars 2020 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 28 maj 2018.  

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

utgåva 2. 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 28 maj 2018 och avser en 

personalbostad på 83 m2 inom strandskyddsområde på fastigheten Lindormsnäs 

1:2 (bilaga 1). I ansökan har även en föreslagen tomtplatsavgränsning angetts 

(bilaga 2). Fastigheten är på totalt ca 2 hektar och ligger i södra delen av 

Upplands-Bro kommun inom strandskyddat område där generellt strandskydd 

på 100 meter gäller. Området ligger utanför detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse.  

Byggnaden ska ingå i en befintlig verksamhet med hotell- och 

konferensanläggning, Drakudden konferens & Retreat AB. Drakudden används 

av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som församlingsgård med 

lägerverksamhet som pågår främst under sommarhalvåret men även vissa 

helger under vinterhalvåret. På fastigheten har verksamheten ytterligare tre 

större byggnader; ett annex, en huvudbyggnad och ett gästhus. Anläggningens 

område utgörs av en öppen, ej inhägnad anläggning.  

Enligt sökanden har anläggningen ett ökat behov av fast personal som på kort 

varsel kan möta upp de enskilda sällskapen som bokar anläggningen, och serva 

deras behov vid exempelvis fastighetstekniska frågor eller liknande. 

Anläggningen kräver också kontinuerlig skötsel och tillsyn av 

trädgårdsanläggning och byggnader då den kontinuerligt är bokad av grupper 

som tillämpar självhushåll. För rekryteringen av sådan personal krävs en 

personalbostad som minimerar inställelsetiden och underlättar möjligheterna 

till en framgångsrik sådan. 
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Placering 

Personalbostaden som är avsedd för verksamhetens intendent placeras i norra 

delen av fastigheten vid fastighetens infartsparkering och bortre fastighetsgräns 

men intill övriga byggnader i verksamheten. Placeringen av bostaden är på en 

del av fastigheten som är avskild från övrig pågående lägerverksamhet i syfte 

att skapa minimal privat och skyddad zon i förhållande till de läger- och 

konferensaktiviteter som äger rum på gården där det finns behov av stora plana 

ytor för bollspel och lek som man inte vill ta i anspråk för bostaden.  

Entrén kommer att vara vänd mot bakre fastighetsgräns och infartsparkeringen. 

På platsen för personalbostaden finns i dag ett mindre hus på cirka 15 m2 som 

kommer att rivas i samband med uppförandet. Enligt ansökningshandlingarna 

kommer byggnaden att vara ett enplanshus med vindsloft och med måtten 

(HxLxB) 7 x 11,21 x 7,43 m. Husets färgsättning med tegelröd färg kommer 

avsiktligen att avvika från övriga byggnaders färgsättning inom anläggningen 

för att separera bostaden från övriga byggnader i verksamheten. Sökanden 

uppger att man kommer att spara träd, förutsatt att de inte är träd som skulle 

kunna utgöra en risk för lägerdeltagarna, så kallade riskträd, och att det max 

kommer att tas bort två till tre träd. Marken kommer enligt sökanden att sänkas 

med cirka en meter. En terrass kommer att byggas på framsidan med syfte att 

begränsa den yta som nyttjas av boende i personalbostaden. Den yta som 

terrassen utgör begränsar därmed den privata boytan och riskerar inte att det 

privata boendet spiller ut på verksamhetens område, till skillnad mot till 

exempel en gräsmatta som mer okontrollerat kan utvidga den privata ytan. 

Huset kommer att tillgänglighetsanpassas med betongplattor på framsidan mot 

parkeringen. Enligt sökanden kommer huset att placeras för att göra ett så litet 

avtryck i den befintliga naturmarken som möjligt. 

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. 

 Fastigheten ligger inom avrinningsområde till ESKO-område 

(ekologiskt särskilt känsligt område). 

Platsbesök 

Anna Davidson från miljöavdelningen inspekterade området för åtgärden den 

24 mars 2020 (bilaga 3). På platsen för personalbostaden finns i dag ett mindre 

hus på cirka 15 m2 som kommer att rivas i samband med uppförandet. På 

platsen finns en bergknalle och ett antal tallar. Enligt sökanden kommer max 

två till tre träd att tas bort.  

Samråd med kommunekolog 

I samband med ansökan har miljöavdelningen samrått med Upplands-Bro 

kommuns ekolog som bedömer att åtgärden kan utföras förutsatt att det i 

området finns andra liknande träd som de som kommer att tas bort i samband 
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med byggandet. Två till tre träd bedöms i så fall kunna avverkas utan att leda 

till en oacceptabel påverkan för djur och växter.  

Kommunicering 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 8 april 2020 till 

den 22 april 2020. Sökanden meddelade miljöavdelningen den 14 april 2020 att 

inga synpunkter fanns på beslutsförslaget. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet 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. 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, 
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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.  

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. 

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 § Miljöbalken, 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. Fastigheten ägs av 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sedan år 1926. Drakuddens kursgård 

byggdes år 1901 och har bedrivits som en koloni- och lägerverksamhet för barn 

och ungdomar. Idag bedrivs verksamheten förutom koloni- och 

lägerverksamhet även som Drakudden konferens & Retreat AB. Området där 

personalbostaden avses att placeras ligger mellan en av huvudbyggnaderna i 

verksamheten och en mindre stuga som ska rivas. På fastighetens övriga ytor 

inom området finns byggnader, gräsmattor, fotbolls- och beachvolleybollplan. 

Anläggningens område utgörs av en verksamhet som bedrivits sedan lång tid 

tillbaka och åtgärden som planeras bedöms ligga inom ett redan ianspråktaget 

område och att åtgärden därmed uppfyller punkt 1 i 7 kap. 18c § Miljöbalken.  

Allemansrättslig tillgång till strandområdet 

Förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområdet 

bedöms inte påverkas negativt av åtgärden. Området där anläggningen 

Drakuddens kursgård ligger är ett öppet ej inhägnat område där anläggningens 

ytor kan ses som allmänt tillgängliga. Runt övriga byggnader i verksamheten 

finns inga större tomtplatser beslutade utan utgörs i största delen av 

byggnadens yta på marken. 
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I rubricerad ansökan då ansökan gäller en personalbostad bedömer 

miljöavdelningen dock att det är rimligt med en lite större 

tomtplatsavgränsning och bedömer att förslaget är rimligt utifrån storlek och 

placering. Tomtplatsen avgränsas naturligt genom sluttningen ner mot 

infartsparkeringen från Smidövägen på ena sidan och genom en fotbollsplan på 

den andra sidan. Tillgången för allmänheten till strandområdet bedöms därmed 

inte påverkas negativt av åtgärden eller avhållas från att vistas i området.  

Även genom den terrass som kommer att anläggas på husets framsida bedömer 

miljöavdelningen bidrar till att begränsa den privata sfären på ett naturligt sätt, 

till skillnad mot till exempel en gräsmatta som kan komma att utöka den 

privata ytan mer okontrollerat och spilla ut på verksamhetens område.  

Miljöavdelningen bedömer att den aktuella åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften på ett sätt som gör att dispens inte kan medges. 

Miljöavdelningen bedömer att byggnaden 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 verksamhetens ianspråktagna område.  

 Livsvillkor för djur- och växtlivet 

Enligt ansökan kommer man i samband med anläggandet av personalbostaden 

att spara befintliga träd förutsatt att de inte utgör någon risk och att max tre träd 

avverkas, vilket miljöavdelningen bedömer är i enlighet med handbok för 

strandskydd (Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. 

Handbok 2009:4, utgåva 2), där ett fåtal träd som avverkas inom tomtplats är 

en mindre åtgärd där förbudet i 7 kap. 15 § Miljöbalken inte gäller. 

Miljöavdelningen bedömer att utifrån uppgifterna i ansökan följs och förutsatt 

att kommunekologens yttrande bemöts genom en avverkning av max tre träd 

inte påverkar strandskyddets syfte vad gäller djur- och växtliv på ett 

oacceptabelt sätt.  

Fri passage  

Det finns möjlighet till fri passage på platsen mellan byggnaden och stranden 

för att säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Tillgängligheten 

till strandområdet bedöms inte påverkas negativt av åtgärden.  

Alternativ lokalisering 

Placeringen av byggnaden i detta fall mot den bakre fastighetsgränsen och 

närhet till övriga byggnader i verksamheten, bedöms ge den minsta påverkan 

på strandskyddets syften. Att placera personalbostaden på en alternativ annan 

plats inom fastigheten bedöms ge en större åverkan på strandskyddets syften då 

det sannolikt skulle innebära en placering närmare stranden. 

Tomtplatsavgränsning 

I bilagan "markplaneringsplan" till ansökan om strandskyddsdispens finns 

förslag på tomtplatsavgränsning i form av en "tomtplatslinje" runt den tänkta 

personalbostaden. I förslag till beslut om strandskyddsdispens anges vilken yta 

runt byggnaden som får tas i anspråk som tomt i enlighet med den föreslagna 

tomtplatslinjen i ansökan (bilaga 2).  
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Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken 

att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet.  

Avgift 

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1195 kr/timme enligt 

gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 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  

 

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 28 maj 2018 

2. Tomtplatsavgränsning, inkom den 28 maj 2018 

3. Foton platsbesök 24 mars 2020 

4. Information om hur överklagande sker 

Beslut sänds till 

 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

 Länsstyrelsen i Stockholm 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

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

196 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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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-05-06 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Bygglov för tillbyggnad av konferensgård och 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Lindormsnäs 1:2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 

konferensgård och nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Lindormsnäs 1:2 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL) 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Jonas Bonns med 

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

Bygglov:  9 082 kronor 

Kommunicering:  1 892 kronor 

Kungörelse:  279 kronor 

Startbesked:  12 487 kronor 

Summa:  23 740 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av konferensgård och 

nybyggnad av enbostadshus avsett för personal på anläggningen på fastigheten 

Lindormsnäs 1:2. Den föreslagna tillbyggnaden innebär att befintlig 

konferensanläggning byggs ut med ett konferensrum på byggnadens övre 
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våning. Tillbyggnaden är på 70,4 m2 bruttoarea men åtgärden utökar inte 

byggnadens byggnadsarea. Fasader och tak på tillbyggnad utformas likt 

befintlig byggnad med träpanel och sadeltak i tegel. Bostadshuset byggs i ett 

plan med oinredd vind. Byggnaden har en byggnadsarea på 83,3 m2. 

Bostadshuset utformas med grå stående träpanel och takbeläggning i rött tegel. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 

kap. 2 § PBL, gällande att markområden ska används för det ändamål det är 

bäst lämpat för, eftersom åtgärden innebär en begränsad utökning av befintlig 

verksamhet. Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden är utformad med 

hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 

Sammantaget gör bygglovsavdelningen bedömningen att den föreslagna 

åtgärden uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska ges. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därför bevilja bygglov för den ansökta åtgärden med 

stöd av 9 kap. 31 § PBL.  

Beslutsunderlag 

 Fasadritningar som inkom den 22 maj 2018 

 Plan- och sektionsritning, bostadshus, som inkom den 22 maj 2018 

 Reviderad ansökan som inkom den 3 juli 2018 

 Reviderad planritning, konferensbyggnad, som inkom den 3 juli 2018 

 Reviderad situationsplan som inkom den 3 juli 2018 

 Verksamhetsbeskrivning som inkom den 3 juli 2018 

 Tillgänglighetsbeskrivning som inkom den 3 juli 2018 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2020  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av konferensgård och 

nybyggnad av enbostadshus avsett för personal på anläggningen på fastigheten 

Lindormsnäs 1:2. 

Den föreslagna tillbyggnaden innebär att befintlig konferensanläggning byggs 

ut med ett konferensrum på byggnadens övre våning. Tillbyggnaden är på 70,4 

m2 bruttoarea men åtgärden utökar inte byggnadens byggnadsarea. Fasader och 

tak på tillbyggnad utformas likt befintlig byggnad med träpanel och sadeltak i 

tegel. 

Bostadshuset, som ska användas för personalbostad, byggs i ett plan med 

oinredd vind. Byggnaden har en byggnadsarea på 83,3 m2. Bostadshuset 

utformas med grå stående träpanel och takbeläggning i rött tegel. Bostadshuset 

placeras längs fastighetens östra kant, 9,7 meter från fastighetsgräns, i 

anslutning till konferensbyggnaden. 
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Förutsättningar 

Åtgärden är belägen på Lindormsnäs utanför detaljplanerat område och berörs 

inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten har strand till Mälaren och 

berörs i sin helhet av strandskydd. Fastigheten berörs även av riksintresset för 

det rörliga friluftslivet vid Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. Miljöbalken. 

Det finns inte några utpekade högre natur- eller kulturmiljövärden på platsen 

eller i den närmaste omgivningen. 

Det omgivande landskapet beskrivs som ett mosaikartat odlingslandskap enligt 

landskapsanalysen i kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, 

FÖP 2016. Landskapstypen präglas av öppna jordbruksmarker med 

skogbeklädda höjdpartier. Bebyggelsen placeras i bryn mot åkermark och ges 

inte ett framträdande uttryck i landskapsbilden, med undantag för kyrkor och 

ekonomibyggnader. Den berörda tomten är framförallt präglad av dess läge vid 

Mälarens strand. 

Fastigheten är drygt 20 000 m2 stor och bebyggd med tre stycken större 

byggnader tillhörande konferens- och lägerverksamheten, mellan 200 - 477 m2 

byggnadsarea, samt ett par mindre komplementbyggnader, varav en ska rivas i 

samband med nybyggnaden av personalbostaden. Tomten är glest beväxt med 

träd men är annars öppen ner mot stranden där en badplats finns. På fastigheten 

bedrivs en befintlig konferens- och lägerverksamhet med kapacitet på upp till 

200 personer dagtid och plats för 121 övernattande gäster. 

Sökande har i samband med ansökan om bygglov lämnat in en ansökan om 

strandskyddsdispens till bygg- och miljönämnden som handläggs hos 

miljöavdelningen. 

Tillgänglighet 

Föreslagen tillbyggnad är belägen på byggnadens övre våningsplan, som nås 

med hiss, och bedöms inte påverka befintlig byggnads tillgänglighet. Det 

tillkommande rummet bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Det föreslagna bostadshuset utformas med samtliga funktioner i entréplan och 

med tillgänglighetsanpassade mått enligt SIS-standard. Åtgärden bedöms 

uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Ärendet remitterades till Attunda brandkår den 6 augusti 2018 efter att sökande 

inkommit med en brandskyddsbeskrivning. Attunda brandkår har inte 

inkommit med någon erinran mot åtgärden. 
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-05-06 BMN 20/0001 

 
 

 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat området och berörda sakägare har 

därför underrättats och givits möjlighet att yttra sig över ansökan inför beslut, 

enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av fastigheterna Lindormsnäs 1:4 och 

1:17 har bedömts vara berörda sakägare i ärendet. Ärendet skickades ut för 

grannhörande den 30 maj 2018 och svarstiden löpte fram till den 25 juni 2018. 

Inga yttranden inkom under svarstiden för grannhörandet. 

Utformning och skäl till beslut 

Förutsättningarna för när bygglov ska ges för åtgärder utanför detaljplanerat 

område anges i 9 kap. 31 § PBL. Där framgår att bygglov ska ges om åtgärden 

inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL och uppfyller de krav som 

följer av 2 kap. samt 8 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 9-11, 12, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Den föreslagna åtgärden innebär en mindre komplettering av befintlig 

verksamhet och bebyggelse. Bygglovsavdelningen bedömer inte att åtgärden är 

av en sådan omfattning att den behöver prövas genom en planläggning eller att 

förutsättningarna på platsen är sådana att en detaljplan bör tas fram för 

åtgärden, enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 

kap. 2 § PBL, gällande att markområden ska används för det ändamål det är 

bäst lämpat för, eftersom åtgärden innebär en begränsad utökning av befintlig 

verksamhet. 

Bygglovsavdelningen bedömer inte att åtgärden medför någon negativ 

påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet vid Mälarens öar och 

stränder. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden är utformad med 

hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan samt att 

åtgärden är ett varsamt tillägg som respekterar och tillvaratar 

bebyggelseområdets befintliga karaktärsdrag, enligt 2 kap. 6 § PBL. Områdets 

befintliga bebyggelsestruktur är brokig och utgörs av mindre 

fritidshusbebyggelse blandat med jordbruksbebyggelse och konferensgårdens 

byggnader. Det tillkommande bostadshuset bedöms som väl anpassat till 

befintlig bebyggelse både utifrån byggnadens utformning och dess placering i 

fastighetens östra kant, vilket lämnar en bebyggelsefri yta närmast vattnet på 

tomten. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga, enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden utformas med hänsyn till 

tomtens naturliga förutsättningar samt att kraven på tillgång till lämplig in- och 

utfart samt parkering på fastigheten uppfylls enligt 8 kap. 9 § PBL. 
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-05-06 BMN 20/0001 

 
 

 

Sammantaget gör bygglovsavdelningen bedömningen att den föreslagna 

åtgärden uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska ges. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därför bevilja bygglov för den ansökta åtgärden med 

stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden syftar till att expandera en verksamhet som delvis 

riktar sig till barn och unga som en lägergård. Bygglovsavdelningen bedömer 

att åtgärden är positiv ur ett barnperspektiv då den möjliggör en utökad 

verksamhet för barn i en miljö med höga rekreations- och naturvärden. 

Åtgärden bedöms samtidigt inte medföra någon betydande negativ påverkan på 

den omgivande miljön och dess rekreativa värden. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Fasadritningar som inkom den 22 maj 2018 

2. Plan- och sektionsritning, bostadshus, som inkom den 22 maj 2018 

3. Reviderad ansökan som inkom den 3 juli 2018 

4. Reviderad planritning, konferensbyggnad, som inkom den 3 juli 2018 

5. Reviderad situationsplan som inkom den 3 juli 2018 

6. Verksamhetsbeskrivning som inkom den 3 juli 2018 

7. Tillgänglighetsbeskrivning som inkom den 3 juli 2018 

Beslut sänds till 

• Sökande - delges med delgivningskvitto 

• Lindormsnäs 1:4 - meddelande om kungörelse 

• Lindormsnäs 1:17 - meddelande om kungörelse 
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Ansökan om bygglov 
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Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Ansökan avser* 
Bygglov 

Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum …………………. 

Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m. ………………. 

Villkorsbesked 

Marklov Rivningslov 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m. …………………………….……. 

Ändring av bygglov, diarienummer …………………. 

Fastighetens adress*  Postort* 

Ombyggnad 
Åtgärd-/er* 

Rivning Nybyggnad Tillbyggnad 

Inredande av ytterligare bostad/lokal 

Ändrad användning Från: ……………………………………………………………... Till: …………………………………………………………... 

Annat, se anvisningar (förtydligas under ”Beskrivning av projektet”) 

Tidplan 

Utvändig ändring Ändring av marknivån 

Areauppgifter m.m. 

Byggnad/anläggning* 
Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus, antal lgh. ……………………………. 

Fritidshus med en eller två bostäder 

Studentbostadshus 

Mur 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

Brygga 

Plank 

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Industri- eller lagerbyggnad 

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ………………………………..………………...….. 

Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

Puts Plåt Trä Tegel Betong Glas 

Takbeläggning 
Skiffer Plåt Papp Lertegel Betong Koppar 

Fönster 
Plast En-/tvåglas Trä Isolerglas Treglas 

Fönsterbågar 
Lättmetall 

Annat: 

………………...……… 

………………...……… 

………………………… 

Kulör 

…………..…………… 

………………..……… 

………………………… 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Dagvatten 

* = Obligatorisk uppgift

Datum för planerad byggstart* Planerad byggtid, månader* 

Byggnadsarea, m  Bostadsarea, m  Bruttoarea, m  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00
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Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 
 

Bilagor 

Kontrollplan/rivningsplan Planritningar Situationsplan Bevis om färdigställandeskydd 

Ritning på plank/mur Fasadritningar Sektionsritningar Foton 

Teknisk beskrivning Sakkunnigutlåtande Anmälan om kontrollansvarig 

Beskrivning av projektet 

Uppvärmning 

 Uppvärmningssätt 
Grund 

 Grundläggningssätt 

 Utdelningsadress* 

 Postnummer* 

 Telefon (även riktnummer)* 

 E-postadress 

 Företagets projektnummer 

Sökande 

 

 

 

 Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

 Telefon (även riktnummer)  Förnamn 

 E-postadress  Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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 Utdelningsadress* 

 Postnummer* 

 Telefon (även riktnrummer)* 

 E-postadress 

 Företagets projektnummer 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

 

 

 

 Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

 Telefon (även riktnummer)*  Förnamn* 

 E-postadress  Efternamn* 

 Utdelningsadress* 

 Postnummer* 

 Telefon (även riktnrummer)* 

 E-postadress 

 Företagets projektnummer 

Byggherre (om annan än sökanden) 

 

  Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

 Telefon (även riktnummer)*  Förnamn* 

 E-postadress  Efternamn* 

 Personnummer 

 Utdelningsadress 

 Postort 

 Telefon (även riktnummer) 

 E-postadress 

Eventuell medsökande 

 

  Förnamn Postnummer 

Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret



57 Bygglov för tillbyggnad av konferensgård och nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lindormsnäs 1:2 - BMN 20/0001-91 Bygglov för tillbyggnad av konferensgård och nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lindormsnäs 1:2 : 3_BYGG_2018_218_Ansökan, reviderad.pdf

Sid 4 (6) 
In

er
a 

AB
 3

30
05

5 
17

08
 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Information 
PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Kommunikation 
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

Ja Nej 
Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

Ja Nej 

Underskrifter 
Datum och medsökandens underskrift* Datum och sökandens underskrift* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 

Fakturareferens 

Kontrollansvarig

Personnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) 

E-postadress 

Postnummer 

Behörighetsnivå 

Certifieringsorgan 

Certifieringen gäller t.o.m. 

Förnamn 

Postort Efternamn 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Utdelningsadress 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Anvisningar och förklaringar 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet. 

 

Sökanden: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas. 

Fastighetsägare: Den som är lagfaren och taxerad ägare. 

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan. 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska 
värde. 

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende 
eller kulturhistoriska värde. 

Rivningsorsak: T.ex. nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter m.m. 

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet. 

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser. 

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet. 

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt. 

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria. 

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus. 

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande. 

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare 
fallet med gemensam ingång från det fria. 

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende. 

Flerbostadshus (hyreshus): Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även samman-
byggda tvåbostadshus. 

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola. 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat 
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är 
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Areabegrepp 

Byggnadsarea 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive  utkragande bygg-
nadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 
mark. (Carport ingår i byggnadsarean.) 

Bruttoarea 

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begräns-
ning. (Det är summan av bruttoarean i byggnadens våningsplan  
som ska anges.) 

Tillkommande bruttoarea 

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av vind) räknas 
bara tillkommande area. 

Bostadsarea (boarea) 

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begrän-
sad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning. Det är summan av bostadsarean i byggnadens 
lägenhet som ska anges. För specialbostäder anges enbart summan 
av arean i de enskilda lägenheterna. 

En mer omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS 21054:2009. Även kommunens byggnadsnämnd kan 
hjälpa till med tolkning av ovanstående. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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 ALLMÄNT 
 
  Drakudden är en läger- & kursgård där läger, retreat-, konferens- och festar-

rangemang (alkoholfri anläggning) äger rum året runt men med högsäsong 
under sommarhalvåret. Dagevenemangsgrupper kan vara upp till 200 perso-
ner, alternativt utgöras av två parallella grupper, fördelade på aktuellt gästan-
nex för tillbyggnad, och på den äldre huvudbyggnaden på området. Övernatt-
ningsmöjligheterna på anläggningen består av huvudbyggnadens 16 säng-
platser, den äldre annexbyggnadens 51 bäddar fördelade på ca 10 rum, och 
den aktuella gästannexbyggnadens 54 bäddplatser, fördelade 15 rum. Nytt-
jare av anläggningen utgörs främst av kyrkliga organisationer och andra ide-
ella verksamheter. Området med dess badplats utgör en öppen, ej inhägnad 
anläggning. Parkering till området finns dels inom fastigheten på dessa gårds-
plan framför huvudbygganden, dels genom upplåtelseavtal inom intilliggande 
grusad yta vid grannfastigheten direkt nordöst om anläggningen. 

 
 
 AKTUELL PÅBYGGNAD GÄSTANNEX 
 
  I det aktuella gästannexet bedrivs idag konferensverksamhet och lägerverk-

samhet, där besökande grupper hyr hela huset för självständig användning, 
ofta parallellt med andra grupper inom anläggningen. Idag utgörs den enda 
konferenslokalen i byggnaden samtidigt matsal som används för fika- och 
lunchservering i slutet sällskap till samma grupp. Detta medför olägenheten av 
omställningstid från konferenssittning till måltid. Aktuell påbyggnad löser detta 
problem genom att en separat konferenslokal tillskapas på plan 2 inom nuva-
rande takterrass. Takterrassens funktion av utevistelsyta ersätts samtidigt av 
av utbyggd trätralldäck direkt utanför nuvarande matsal i marknivå. 

 
 
 AKTUELL NYBYGGNAD PERSONALBOSTAD 
 
 Anläggningen har ett ökande behov av fast personal, som på kort varsel kan 

möta upp de enskilda sällskapen som bokar anläggningen, och serva deras 
behov vid exempelvis fastighetstekniska frågor eller liknande. Anläggningen 
kräver också kontinuerlig skötsel och tillsyn av trädgårdsanläggning och 
byggnader då den kontinuerligt är bokad av grupper som tillämpar självhus-
håll. För rekryteringen av sådan personal krävs en personalbostad som mini-
merar inställelsetiden och förstås underlättar möjligheterna till en framgångsrik 
sådan. 
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 AKTUELL PÅBYGGNAD GÄSTANNEX 
 
  
 
 Angöring - Yttre tillgänglighet (för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga) 
 Befintlig Körbar bilväg (asfalt) finns med angöring ca 10 meter från byggna-

dens huvudentré. En stenmjölsbelagd gångväg med lutning mindre än 1:20 
finns som leder från angöringsplatsen (bredd större än 5 meter) till huvuden-
trén. Framför huvudentrén finns idag en yta med lutning <1:50 om 1,8 meters 
djup, för tillgänglig öppning av huvudentrédörr (enl. BBR 3:1221 och 3:1222). 
HKP-bilplats finns inom 25 meter från huvudentrén på asfaltbelagd yta (hänv. 
BFS 2014:3) 

  
 Inre tillgänglighet 
 Innanför entrén är idag samtliga utrymmen inom respektive plan i samma 

golvnivå. Samtliga golvtrösklar, till såväl offentliga utrymmen som till boen-
derum, är utförda som tröskellösa eller med trösklar lägre än 2 cm, så även 
huvudéntrén. I hallen innanför huvudentrén återfinns en lågfartshiss med 
dörrautomatik och kontrastmarkeringar för manöverpanel, med korgmått för 
utomhusrullstol (innermått 1100x1400 mm). Denna förbinder plan 1 med plan 
2 och nivån för den tilltänkta påbyggnaden som ersätter befintlig takterrass, 
som ligger i nivå med färdigt golv för plan 2. Då takterrassen idag är trallbe-
lagd på ett uppreglat bärverk ovan den egentliga takytebeläggningen, så går 
denna att ersätta med påbyggnad för nytt golvytskikt utan en nivåskillnad upp-
står mellan befintlig golvnivå och påbyggnaddelsen färdiga golvnivå. 

 
 Befintliga och tillkommande dörrar i offentliga utrymmen i byggnaden kommer 

att ha kontrastmarkering i dörrpartiets glasade del, för att underlätta oriente-
ring (utförs i enlighet med BBR 3:1424). 

 
 
 AKTUELL NYBYGGNAD PERSONALBOSTAD 
 
 Yttre tillgänglighet 
 Till personalbostaden anläggs en körväg av packad stenmjölsbeläggning (lut-

ning 1:20) som leder fram till entrén och dess intilliggande parkeringsplats 
(5x5 m) med backnings-/vändmöjlighet på den plattlagda ytan framför entrén 
(hänv. BFS 2014:3).  

 Framför entrén och 1,5 meter ut från fasaden är plattbeläggningen horisontell i 
plan med entrén och färdigt-golvnivå. Yttre förrådsförvaring för säsongsförva-
ring utgörs av befintlig byggnad vid områdets infart, ca 35 meter från bosta-
den. 

 
 Inre tillgänglighet 
 Entrédörren utförs med tröskelhöjd 20 mm. Hall har plats för vändning av in-

omhusrullstol, har kappavhängning och klädkammare som betjänar hela bo-
stadens inre förrådsbehov. 

 
 Bostaden är utformade för två personer. Samtliga funktioner enligt BBR 3:146 

är placerad i entréplan, med tillgänglighetsmått enligt SIS. 
WC/dusch/tvättutrymme är utformat med funktionsmått för inomhusrullstol 
med vändcirkel 1,3 meter. Sovrum är utformat med breddmåttet 3,9 meter 
med plats för garderob utanför funktionsmåtten. Klädkammare har bredden 
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1,7 meter. Kök och vardagsrum har utgångar mot terrass genom att golvföns-
ter utförs i ett parti som skjutglasparti med balanserad funktion. Glidskena för-
läggs nedsänkt i golv. Terrassdäck av trätrall förläggs i nivå med färdigt-
golvnivå. 

 Vardagsrum och kök är avskiljbart genom en möjlig förlängning av klädkam-
marens vägg mot hall till motstående yttervägg mot terrassen. 
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Remiss, samråd med underlag inför 
tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 7 maj 2020 

till NCC Industry AB (556302-3307). 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden mottog den 17 april 2020 NCC Industry ABs 

samrådsunderlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet inom fastighet Håbo Häradsallmänning S:1 i Upplands-Bro 

kommun. Skriftliga synpunkter ska lämnas in till konsulten Bergab senast den 

15 maj 2020. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna yttrande 

i ärendet senast den 22 maj 2020. 

Miljöavdelningen har tagit del av NCCs samrådsunderlag inför 

tillståndsansökan för anläggning av deponi, omledning av ytvatten och 

övertäckning av utdikad sumpskog. Miljöavdelningen konstaterar att 

underlaget saknar viktig information om deponins uppbyggnad och struktur 

samt skydd mot föroreningar och påverkan för mark, miljö och hälsa. Vidare 

bedömer miljöavdelningen att lokaliseringen inte är lämplig då området redan 

är högt trafikerad av tidigare etablerade verksamheter och därför bidrar till risk 

för kraftig köbildning längs väg 269 samt att hushållning av naturresurser bör 

beaktas. Kumulativa bullerberäkningar för redan etablerad och planerade 

verksamheter i området behöver ses över av verksamhetsutövaren, då dessa 

kan innebära hög negativ påverkan på boende i närområde och djur. 

Miljöavdelningen har kontaktats av närboende och Vällingby scoutkår som är 

oroliga inför ökande buller- och trafiksituation i området samt inskränkande 

påverkningar på friluftslivet.  
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 

daterat 7 maj 2020. 

 Bilaga med synpunkter från Vällingby scoutkår daterad den 6 maj 

2020. 

 Ny inert deponi i Bro. Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för 

miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som inkom den 17 april 

2020. 

 Förordning om deponering av avfall (2001:512) 

 Miljöbalken (1998:808) 

 Bilaga med synpunkter till samråd för Täktansökan, Svenska kraftnäts 

planer på nydragning av 400 kV luftledningar samt NCC’s utökade 

deponi i Bro daterad den 3 maj 2020 

 Bilaga med synpunkter från fastighetsägare daterad den 4 maj 2020. 

Ärendet 

NCC Industry AB inkom den 17 april 2020 till Upplands-Bro kommun med 

remiss gällande skriftligt samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig 

verksamhet, gällande deponi av inert avfall och återvinningsverksamhet enligt 

9 kap. miljöbalken och vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, i form av 

bortledande av ytvatten och övertäckning av utdikad sumpskog inom 

fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. 

Samrådsunderlaget för tillståndsansökan omfattar en deponi för inert avfall 

med överskottsmassor från bygg- och anläggningsprojekt inom regionen 

innehållande låg föroreningsgrad för mottagning och deponering av jord- och 

schaktmassor, betong, tegel, kakel och klinker samt en återvinningsverksamhet 

av inert avfall lämpligt för anläggningsändamål.  

Samrådsområdet har angivits till 500 meter kring planerat verksamhetsområde 

och anges vara väl tilltaget enligt verksamhetsutövaren. 

Utpekad mark för planerad verksamhet ligger norr om Högbytorp och utgörs 

idag av en utdikad sumpskog och skogsmark, där 43 hektar kommer att utgöra 

den totala verksamhetsytan varav 26 hektar beräknas utnyttjas till 

deponiområde. I områdets östra del finns planer om anläggande av ett 

mellanlager av rötslam för Käppalaförbundets räkning. Öster om planerad 

verksamhet, på andra sidan av väg 269, är Bro Bergtäkt etablerad. 

Inom samrådsområdet, 500 meter norr om planerat verksamhetsområde, finns 

två stycken dricksvattenbrunnar belägna, ALBY 1:1 och ALBY 1:12.  

Verksamheten beräknas pågå i 25 år, till och med den 31 december 2048 och ta 

emot totalt 7 miljoner ton massor. Årlig mottagning av massor bedöms uppgå 
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till 300 000 ton under ett normalår och maximalt uppgå till 400 000 ton vid hög 

efterfrågan. Höjden på deponin beräknas bli ca +15 meter ovanför befintlig 

marknivå. 

Verksamheten förväntas pågå alla dagar, dygnet runt. Merparten av 

transporterna väntas bedrivas mellan kl. 06.00-22.00. Totalt beräknas antalet 

transporter med tunga fordon uppgå till 96 stycken under ett normalår, beräknat 

på 250 arbetsdagar. Under ett maxår beräknas antalet tunga transporter uppgå 

till 128 stycken som belastar väg 269 (Håtunavägen). 

NCC Industry AB har inte uppgivit någon alternativ lokalisering eller 

nollalternativ till förslaget. 

Miljöavdelningens synpunkter 

Då verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och viktiga 

information och utredningar i form av miljökonsekvensbeskrivning, 

kumulativa bullerutredningar och en pågående arkeologisk utredning som ännu 

inte kan redovisas av verksamhetsutövaren, lämnas miljöavdelningens 

synpunkter utifrån presenterat samrådsunderlag, daterat 2020-04-16.  

Lokalisering 

Miljöavdelningen ställer sig negativ till en nyetablering av en deponi inom 

utpekad fastighet. Av samrådsunderlaget framgår det att utpekad mark för 

planerad verksamhet idag utgörs av en utdikad sumpskog och skogsmark där 

två fridlysta arter, revlummer och blåsippa, påträffats. Sumpskogens 

övertäckning vid anläggning av deponin kommer att resultera i minskad 

magasinering av ytvatten i torven till grundvattenmagasinen och vid högre 

nederbörd öka belastningen på kringliggande områden. Sumpskogar innehåller 

ofta höga naturvärden och hög biologisk mångfald. Norr om utpekat område 

ligger en nyckelbiotop med källpåverkad mark. Verksamhetsutövaren redovisar 

en naturvärdesinventering i samrådsunderlaget. Denna bör jämföras med den 

övergripande naturvärdesinventeringen som kommunens kommunekolog Johan 

Björklind Möllegård har genomfört. Vidare saknas uppgifter om utredning i 

form av landskapsanalys i underlaget. 

 

Söder om planerad deponi ligger Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp, som 

bedöms vara av regional betydelse och vars möjligheter att vidareutvecklas bör 

beaktas enligt kommunens Översiktsplan (ÖP) 2010, antagen den 15 december 

2011 och aktualitetsprövad under nuvarande mandatperiod och beslutades vara 

aktuell. Samrådsunderlaget saknar relevanta hänvisningar till aktuella gällande 

planer i ÖP 2010. Från och med i juli 2017 finns också en antagen fördjupning 

av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden. Dessa två dokument 

bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro. 

Samrådsområdet ligger delvis inom tätortsavgränsningen och delvis utom. 

Tätortsavgränsningen bör preciseras på kartunderlaget. För delen utanför 

tätortsavgränsning gäller utpekande i FÖP 2016 "områden prioriterade för 

areell näring – skogsmark, skogsnäring", karta sid 39. För delen inom 
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tätortsavgränsning gäller planprogram Högbytorp, godkänt av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 §59. Där är stora delar av det samrådsaktuella 

området utpekat som "skog/vegetation att bevara". Se vidare kapitel 8 – 

planförslag och riktlinjer för detaljplaneläggning.  

Trafik och buller 

Miljöavdelningen konstaterar att en ökad risk för olägenhet finns i området, då 

omfattningen av tung trafik längs väg 269 (Håtunavägen) kommer att öka 

kraftigt. Förutom NCCs planerade deponi, har Käppala tillstånd för att etablera 

ett slamlager inom samma fastighet. På motstående sida av väg 269 från NCCs 

deponi samråder Sand och Grus AB Jehander om utökande av täkt, asfaltverk 

och betongfabrik. Norr om planerat verksamhetsområde, inom fastigheten 

Kvarnnibble 2:53, har Swerock fått prövningstillstånd i Mark- och 

miljööverdomstolen för nyetablering av en bergtäkt. Inför tillståndet behöver 

det även tillkomma en beskrivning om hur NCCs samråd synkas med pågående 

samråd kring ny 400kV-ledning som Svenska kraftnät genomför just nu. Det 

ser ut som områdena tangerar varandra. 

 

I samrådsunderlaget saknas en trafikanalys som bör tas fram. Sökt verksamhet 

ökar andelen tung trafik på vägen med cirka 10 %, vilket kan innebära stora 

köbildningar vid vänstersväng.  

Närboende har vid flera tillfällen kontaktat miljöavdelningen av oro för 

kommande ökning av tung trafik och buller inom området. Då skog planeras att 

fällas vid uppförande av deponin ökar riskerna även för höga ljud att 

transporteras längre sträckor. En bullerutredning och bullerkarta behöver 

upprättas och miljöavdelningen anser att den kumulativa effekten behöver 

beräknas i och med den konstaterade risken. 

I arbete med att ta fram synpunkter har representant för Avdelningen för 

övergripande samhällsplanering, Upplands-Bro kommun deltagit. 

Barnperspektiv 

Buller kan ha negativ inverkan på prestation, inlärning och sömn. Det har även 

påvisats att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan ge ökade 

risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Barn är en av de grupper som påverkas 

lättast. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Caroline Söderström 

 Miljöinspektör 
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Bilagor 

1. Förslag till yttrande 

2. Ny inert deponi i Bro. Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för 

miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som inkom den 17 april 

2020. 

3. Bilaga med synpunkter till samråd för Täktansökan, Svenska kraftnäts 

planer på nydragning av 400 kV luftledningar samt NCC’s utökade 

deponi i Bro daterad den 3 maj 2020 

4. Bilaga med synpunkter från fastighetsägare daterad den 4 maj 2020. 

Beslut sänds till 

 samrad@bergab.se (ombud för sökande NCC Industry AB) 
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NamnCecilia 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  

  

Miljöinspektör  

Miljöavdelningen 

08-518 377 35 

Caroline.Soderstrom@upplands-bro.se  

  MIL.2020.62   

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 
 

 

Samrådsyttrande inför ansökan om ny deponi inom 

Håbo Häradsallmänning S:1 

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den dd maj 2020 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av NCCs samrådsunderlag i ärendet. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att verksamheten kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, då viktig information och utredningar i form av 

miljökonsekvensbeskrivning, kumulativ bullerutredning och en pågående 

arkeologisk utredning inte ännu kan redovisas av verksamhetsutövaren, varför 

synpunkter lämnas utifrån presenterat samrådsunderlag, daterat 2020-04-16.  

Bygg- och miljönämnden ställer sig negativ tillen nyetablering av en deponi 

inom utpekad fastighet. Av samrådsunderlaget framgår det att utpekad mark 

för planerad verksamhet idag utgörs av en utdikad sumpskog och skogsmark 

där två fridlysta arter, revlummer och blåsippa, påträffats. Sumpskogens 

övertäckning vid anläggning av deponin kommer att resultera i minskad 

magasinering av ytvatten i torven till grundvattenmagasinen och vid högre 

nederbörd öka belastningen på kringliggande områden. Sumpskogar är viktiga 

bitoper som ofta innehåller höga naturvärden och hög biologisk mångfald. Norr 

om utpekat område ligger en nyckelbiotop med källpåverkad mark. 

Verksamhetsutövaren redovisar en naturvärdesinventering i samrådsunderlaget. 

Bygg- och miljönämnden anser att denna bör jämföras med den övergripande 

naturvärdesinventeringen som kommunens kommunekolog Johan Björklind 

Möllegård har genomfört. Vidare saknas saknas uppgifter om utredning i form 

av landskapsanalys i underlaget. 

 

Söder om planerad deponi ligger Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp, som 

bedöms vara av regional betydelse och vars möjligheter att vidareutvecklas bör 

beaktas enligt kommunens Översiktsplan (ÖP) 2010, antagen den 15 december 

2011 och aktualitetsprövad under nuvarande mandatperiod och beslutades vara 

aktuell. Samrådsunderlaget saknar relevanta hänvisningar till aktuella gällande 

planer i ÖP 2010. Från och med i juli 2017 finns också en antagen fördjupning 

av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden. Dessa två dokument 

bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro. Bygg- och 

miljönämnden informerar om att den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygden finns tillgänglig på kommunens webbplats (www.upplands-

bro.se/landsbygdsplan).  
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Upplands-Bro kommun  

 

 2 (2)  

  
 
 

Bygg- och miljönämnden konstaterar även att samrådsområdet ligger delvis 

inom tätortsavgränsningen och delvis utom. Tätortsavgränsningen bör 

preciseras på kartunderlaget. För delen utanför tätortsavgränsning gäller 

utpekande i FÖP 2016 "områden prioriterade för areell näring – skogsmark, 

skogsnäring", karta sid 39. Bygg- och miljönämnden upplyser 

verksamhetsutövaren om att gällande tätortsavgränsning finns att tillgå 

viaUpplands-Bro kommuns externa webbkarta (https://upplands-

bro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7d677ed0d3c947eaa0f

2ec1ce33ef0bf). För delen inom tätortsavgränsning gäller planprogram 

Högbytorp, godkänt av kommunfullmäktige 2011-06-16 §59. Där är stora delar 

av det samrådsaktuella området utpekat som "skog/vegetation att bevara". Se 

vidare kapitel 8 – planförslag och riktlinjer för detaljplaneläggning. 

Bygg - och miljönämnden konstaterar vidare att en ökad risk för olägenhet 

finns i området, då omfattningen av tung trafik längs väg 269 (Håtunavägen) 

beräknas att öka kraftigt. Förutom NCCs planerade deponi, har Käppala ett 

tillstånd för att etablera ett slamlager inom samma fastighet. På motstående 

sida av väg 269 pågår en prövning hos Sand och Grus AB Jehander om 

utökande av täkt samt anläggning av asfaltverk och betongstation. Norr om 

planerat verksamhetsområde, vid Kvarnnibble, är ansökan för nyetablering av 

en bergtäkt överklagad. Inför ansökning av tillståndet anser Bygg- och 

miljönämnden även att NCC Industry AB behöver tillkomma med en 

beskrivning om hur eget samråd synkas med pågående samråd kring ny 

400kV-ledning som Svenska kraftnät genomför just nu, då det ser ut som 

områdena tangerar varandra. 

 

Bygg- och miljönämnden upplyser om att det saknas en trafikanalys i 

samrådsunderlaget, som bör tas fram. Sökt verksamhet ökar andelen tung trafik 

på vägen med cirka 10 %, vilket kan innebära stora köbildningar vid 

vänstersväng.  

 

Närboende har vid flera tillfällen kontaktat miljöavdelningen av oro för 

kommande ökning av tung trafik och buller inom området. Då skog planeras att 

fällas vid uppförande av deponin kan risker finnas för att höga ljud kan 

transporteras längre sträckor. Bygg- och miljönämnden anser att en 

bullerutredning och bullerkarta behöver upprättas samt att den kumulativa 

effekten behöver beräknas i och med den konstaterade risken. 

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 3_MIL_2020_62_Synpunkter från Vällingby scoutkår.pdf



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 3_MIL_2020_62_Synpunkter från Vällingby scoutkår.pdf



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 4_MIL_2020_62_Samrådsunderlag - inert deponi Bro.pdf

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19155 
2020-04-16 
 

 
Q:\Uppdrag\US19155 Inert deponi bro\Text\Slutliga originaldokument\Samrådsunderlag - inert deponi Bro 20200416.docx 

 

Beställare: NCC Industry AB 
 

Ny inert deponi i Bro 
 

Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig 
verksamhet och vattenverksamhet  
 
 

 
 
 
 
 
Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB 
 
Projektansvarig Handläggare 
Helen Svensson Ludvig Almqvist 
   



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 4_MIL_2020_62_Samrådsunderlag - inert deponi Bro.pdf

 
 

Samrådsunderlag 

1 (16) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19155 
2020-04-16 
 

 
Q:\Uppdrag\US19155 Inert deponi bro\Text\Slutliga originaldokument\Samrådsunderlag - inert deponi Bro 20200416.docx 

 

Innehållsförteckning 
1 Administrativa uppgifter .................................................................... 2 

2 Inledning .......................................................................................... 2 

3 Samråd ............................................................................................ 3 

4 Lokalisering ...................................................................................... 3 

5 Verksamhetens utformning och omfattning ...................................... 4 

5.1 Arbetstider ................................................................................. 5 
5.2 Interna transporter ...................................................................... 5 
5.3 Externa transporter ..................................................................... 6 

 
6 Förberedande arbete inför etablering ............................................... 7 

7 Rivningsarbeten ............................................................................... 7 

8 Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade och 
vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat ............................. 7 

8.1 Geologi och jordlager .................................................................. 7 
8.2 Grund- och ytvatten samt miljökvalitetsnormer ............................. 8 
8.3 Föroreningar i mark och grundvatten ......................................... 10 
8.4 Brunnar ................................................................................... 10 
8.5 Riksintressen ........................................................................... 11 
8.6 Skyddad natur .......................................................................... 11 
8.7 Kulturmiljö och fornlämningar .................................................... 12 

 
9 De betydande miljöeffekterna som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser ................................. 13 

9.1 Grundvattenpåverkan ............................................................... 13 
9.2 Ytvattenpåverkan ..................................................................... 14 
9.3 Grundvattenberoende objekt ..................................................... 14 
9.4 Buller ....................................................................................... 14 
9.5 Luftkvalité ................................................................................ 14 
9.6 Riksintressen ........................................................................... 14 
9.7 Naturmiljö och friluftsliv ............................................................. 15 
9.8 Kulturmiljö och fornlämningar .................................................... 15 

 
10 Åtgärder som planeras för att förebygga eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter .................................................................................... 15 

11 Undersökningar .............................................................................. 15 

12 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning ............... 16 



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 4_MIL_2020_62_Samrådsunderlag - inert deponi Bro.pdf

 
 

Samrådsunderlag 

2 (16) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19155 
2020-04-16 
 

 
Q:\Uppdrag\US19155 Inert deponi bro\Text\Slutliga originaldokument\Samrådsunderlag - inert deponi Bro 20200416.docx 

 

 

1 Administrativa uppgifter 

Administrativa uppgifter  
Fastighetsbeteckning Upplands-Bro Håbo Häradsallmänning S:1 
Fastighetsägare Upplands-Bro Håbo Häradsallmänning 
Anläggningens namn  Bro-Bålsta deponi 
Organisationsnummer  556302-3307  
Verksamhetsutövare  NCC Industry AB  
Utdelningsadress  Box 4022, 195 04 Rosersberg 
Kontaktperson Anders Strindvall 
Kontaktperson för samråd Ludvig Almqvist 

Bergab, Vretenvägen 12, 17154 Solna 
Tel. 08 - 585 362 53 
Epost: samrad@bergab.se 

Verksamhetskoder enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Tillstånd söks för inert deponi enligt 29 kap. 22 § 
med verksamhetskod 90.310 samt för anmälnings-
pliktiga verksamheter 29 kap 35 § med 
verksamhetskod 90.141, 29 kap 41 § med 
verksamhetskod 90.110 och 29 kap 43 § med 
verksamhetskod 90.80. 
 

 

2 Inledning 

NCC Industry AB (NCC) planerar att ansöka om tillstånd för en ny deponi för inert 
avfall och återvinningsverksamhet i Upplands-Bro kommun. För detta har NCC 
tecknat ett arrendeavtal för nyttjanderätt inom en del av Upplands-Bro Håbo 
Häradsallmänning S:1, norr om Högbytorps kretsloppsanläggning. Upplåtelsen med 
häradsallmänningen gäller till och med den 31 december 2048 och innefattar rätt att 
bedriva ovan nämnda verksamhet, inklusive vattenverksamhet. 

Inom regionen uppkommer kontinuerligt stora mängder överskottsmassor från 
bygg- och anläggningsprojekt som det saknas avsättning för. Massorna består ofta 
av lösa jordmassor med låg föroreningsgrad som behöver deponeras. Deponering 
av avfall är tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2001:512). Tillstånd kommer därför att sökas enligt 9 kap. miljöbalken. 
Verksamheten kommer att omfatta vattenverksamhet i samband med anläggande av 
deponin, då verksamheten förutsätter att ytvatten leds om och att en utdikad 
sumpskog, som eventuellt kan betraktas som ett vattenområde, kommer att 
övertäckas. Tillstånd kommer därför även att sökas enligt 11 kap. miljöbalken. 
Verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av exploateringens 
omfattning. 
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3 Samråd 

Verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan på grund av 
exploateringens nuvarande planerade omfattning. NCC samråder därför i ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Stockholms län, Upplands-Bro kommun, 
övriga statliga myndigheter, särskilt berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och andra organisationer inom samrådsområdet, samt med allmänheten. 

Samrådsområdet har beslutats utifrån en möjlig bullerspridning. Området har 
ansatts till cirka 500 m kring verksamhetsområdet samt cirka 100 m kring väg 269 
fram till första vägkorsning. Därutöver har anpassningar av området skett för att 
fånga upp bostäder med öppet landskap mot vägen. Området är väl tilltaget. 

 

Figur 1: Samrådsområdet. 
 

4 Lokalisering 

Det planerade området för verksamheten ligger Upplands-Bro kommun, norr om 
Högbytorps kretsloppsanläggning och gränsar i öster mot väg 269 (figur 1). Ytan 



58 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 - BMN 20/0001-90 Remiss, samråd med underlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Håbo Häradsallmänning S:1 : 4_MIL_2020_62_Samrådsunderlag - inert deponi Bro.pdf

 
 

Samrådsunderlag 

4 (16) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19155 
2020-04-16 
 

 
Q:\Uppdrag\US19155 Inert deponi bro\Text\Slutliga originaldokument\Samrådsunderlag - inert deponi Bro 20200416.docx 

 

för hela verksamhetsområdet uppgår till cirka 43 hektar, varav cirka 26 hektar utgör 
planerat deponiområde och resterande del utgör ytor för återvinningsverksamhet, 
vägar, mm. Inom den östra delen av NCCs planerade återvinningsområde illustreras 
var Käppalaförbundet har anmält om att anlägga ett mellanlager för rötslam. För 
närvarande är det inte bestämt vem av NCC och Käppalaförbundet som kommer att 
nyttja området.  

Hela området består idag utav en utdikad sumpskog och skogsmark.  

Enligt Upplands-Bro kommuns översiktsplan (ÖP2010) ligger området inom 
tätortsavgränsning och inom ett område som är planerad/föreslagen som 
verksamhetsområde. Området är inte detaljplanelagd. 

 

Figur 2: Översiktskarta med deponi- och återvinningsområde. 
 

5 Verksamhetens utformning och omfattning 

Inom verksamhetsområdet planerar NCC en inert deponi för mottagning och 
deponering av inert avfall (t.ex. jord- och schaktmassor, betong, tegel, kakel och 
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klinker) samt återvinning av inert avfall lämpligt för anläggningsändamål. Visst 
material kommer också att behövas som konstruktionsmaterial i verksamheten. 

Den årliga införseln bedöms hamna kring 300 000 ton (normalår) men bedöms 
maximalt kunna uppgå till 400 000 ton vid hög efterfrågan. Den totala mängden 
avfall som planeras att deponeras under de 25 år som bolaget planerar att söka 
tillstånd för, uppgår preliminärt till 7 000 000 ton med en maximal höjd på cirka 
+15 meter ovan befintlig marknivå. Pågående utredningar kan komma att påverka 
den slutgiltiga utformningen av deponin och därmed de mängder som angivits 
ovan. 

De arbetsmoment som kommer att förekomma i verksamheten är: 

- Stegvis utbyggnad av deponiområde och anläggande av geologisk barriär där 
naturliga förutsättningar är otillräckliga. 

- Mottagning och deponering av inert avfall enligt särskilda rutiner.  

- Mottagning och återvinning av inert avfall genom exempelvis sortering och 
siktning. 

- Upplagshantering och försäljning.  

- Sluttäckning och efterbehandlingsfas. 

5.1 Arbetstider 

Då trafiksituationen i Stockholmsregionen många gånger är hårt belastad dagtid 
avser bolaget att ansöka om in- och utförsel av material dygnet runt alla dagar 
under förutsättning att riktvärden för buller inte överskrids. I huvudsak väntas dock 
merparten av verksamheten bedrivas vardagar dag- och kvällstid 06.00-22.00. 

5.2 Interna transporter 

Inom verksamhetsområdet kommer ett antal olika typer av arbetsmaskiner att 
krävas såsom hjullastare, bandtraktor, grävmaskin, dumper och personbil.  
 
Parkering av fordon kommer att ske på en tät yta som förhindrar spridning av 
föroreningar vid eventuella spill och läckage. Inom deponiområdet kommer 
larvbundna maskiner ställas upp tillfälligt och tankas på plats från mobila 
drivmedelstankar. Rutiner kommer att finnas för tankning, drivmedelsförvaring och 
uppsamling av spill för att undvika att omgivande mark och vatten förorenas. 
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5.3 Externa transporter 

Materialtransporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil med eller 
utan släp. Huvuddelen av transporterna väntas ske med lastbil med släp som totalt 
rymmer ca 32–36 ton material. Lastbil utan släp rymmer ca 12–14 ton.  

En antagen medelvikt om 25 ton beräknas generera 96 transportrörelser (in och ut) 
per dygn under ett normalår (300 000 ton) beräknat på 250 arbetsdagar. Ett maxår 
(400 000 ton) skulle generera 128 transportrörelser. In- och utfartsväg till 
anläggningen planeras vara separerade, se figur 2.  

 

Figur 3: Verksamhetsområdet med in- och utfartsväg 
 

Tillfartsvägen, väg 269, (Håtunavägen) har enligt Trafikverkets Nationella 
vägdatabas (NDVB) bärighetsklass BK1 och hastigheten är begränsad till 80 km/h. 
Intill de planerade in- och utfarterna finns trafiksäkerhetskameror monterade i både 
norr- och södergående riktning. Aktuell total trafikbelastning på väg 269 uppgår 
enligt NVDB till 12 000–16 000 ÅDT (årsmedelsdygn) varav tung trafik utgör 
800–1 200 ÅDT, cirka 5–10 %. Sökt verksamhet ökar andelen tung trafik på vägen 
med cirka 10 %.  
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6 Förberedande arbete inför etablering 

Förberedande arbeten inför etablering kommer att vara skogsavverkning, 
markberedning och tätningsarbeten. 

7 Rivningsarbeten 

Inga rivningsarbeten kommer att genomföras inför etablering av verksamheten.  

8 Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade 
och vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat 

Samrådsområdet på 500 m från verksamhetsområdet och 100 m längs vägarna 
avser bullerpåverkan medan övrig miljöpåverkan antas ske i första hand inom 
verksamhetsområdet. Beskrivningar i följande kapitel är begränsat till det området 
där övrig påverkan kan uppstå.  

8.1 Geologi och jordlager 

Området för den tilltänkta deponin är placerat i en dal med sumpskog i mitten som 
ligger på torv. Väster om torvjorden finns lerjordar som övergår till morän och 
berg. På östra sidan om torvjorden övergår det till grusås, postglacial sand och 
moränjordar med inslag av berg. I södra delen övergår torven till lera. Norr om 
torven finns lerjordar åt nordväst och postglacial sand och grusås åt nordost, se 
figur 4.  

Jorddjupet antas vara 5-10 m i torven, 20-30 m i norra grusåsen och 10-20 m i öst 
där det finns postglacial sand. Berget består av granit och har en strukturell 
formlinje som går rakt igenom deponiområdet från nordväst till sydost.  
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Figur 4: Geologisk jordartskarta med deponi- och återvinningsområde, vattendrag samt strukturella 
formlinjer i berget. 

8.2 Grund- och ytvatten samt miljökvalitetsnormer 

Samrådsområdet ligger inom två delavrinningsområden till Mälaren, WA11895268 
rinner till Mälaren-Görväln och WA55862375 som rinner till Mälaren-Skarven. 
Eftersom verksamhetsområdet är flackt är det svårt att avgöra var gränsen mellan 
avrinningsområdena ligger. Utförda karteringar och mätningar visar dock att det 
finns en ytvattendelare inom planerade deponiområdet men det är oklart var 
gränsen går. Det finns ett utdikat vattendrag som rinner igenom området, 
avrinningen sker i både sydlig och i nordvästlig riktning (figur 4). 
Ytvattentillrinning sker även genom två vägtrummor i öst. 

Vattendraget inom samrådsområdet (WA11227452) har ingen statusklassning 
enligt VISS. Mot nordväst fortsätter vattendraget igenom en nyckelbiotop som är 
en källpåverkad mark med gransumpskog enligt skogsstyrelsen (objekt id 
1222897). Vattendraget fortsätter därefter till en mindre vattenförekomst vid 
Skråmstalund och mynnar sedan ut i Mälaren-Skarven. Mälaren-Skarven har 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
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Söderut övergår vattendraget (WA11227452) i en kulvert under jordbruksmarken 
söder om verksamhetsområdet och vidare i ett dike tills den mynnar ut i 
vattendraget Brobäcken-Sätrabäcken och vidare till Östbergsskär naturreservat i 
Mälaren-Görväln. Brobäcken-Sätrabäcken är inte statusklassat i VISS. Mälaren-
Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.  

Sex grundvattenrör är placerade inom verksamhetsområdet. Grundvattennivåerna är 
generellt högre i grusåsen jämfört med sumpskogen. Grusåsen kan därför antas 
fungera som en hydraulisk barriär längst östra sidan om deponiområdet. Väster om 
verksamhetsområdet finns berg som fungerar som en geologisk barriär. Utförda 
mätningar visar på att det finns en grundvattendelare inom det planerade 
deponiområdet. Grundvattenflödet sker därför i både sydlig och nordvästlig 
riktning. Artesiskt grundvattentryck har uppmätts i södra delen av deponiområdet, 
vilket beror på den höga grundvattennivån i grusåsen. Verksamheten planerar inte 
att utföra schaktningsarbeten och kommer därför inte att sänka av 
grundvattennivåerna. 

Figur 5: Jordartskarta med vattendelare mellan två avrinningsområden, vattendelare med osäkert läge 
samt flödesriktning i vattendragen.  
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8.3 Föroreningar i mark och grundvatten 

Det finns inte något känt potentiellt förorenat område inom den del av 
samrådsområdet som ligger närmast verksamhetsområdet, se figur 6, och inte heller 
inom övriga delar av hela samrådsområdet.   

Figur 6: Potentiella föroreningar i mark samt brunnar inom samrådsområdet  

8.4  Brunnar 

Tolv brunnar har identifierats inom samrådsområdet med hjälp av SGUs 
brunnsarkiv. Inom den del av samrådsområdet som ligger inom ca 500 m från 
verksamhetsområdet finns två brunnar. Båda brunnarna ligger öster om grusåsen, 
norr om verksamhetsområdet inom fastigheterna ALBY 1:1 och ALBY 1:12 och är 
borrade i berg. Ytterligare två brunnar ligger nedströms från verksamhetsområdet. 
Ena brunnen ligger inom Fastigheten SKRÅMSTA 1:1, norr om 
verksamhetsområdet. Andra brunnen ligger inom fastigheten KLÖV OCH LILLA 
ULLEVI 1:7, söder om ansökt område. Båda brunnarna är borrade i berg. 
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Figur 7: Identifierade brunnar inom hela samrådsområdet. 

8.5 Riksintressen 

Samrådsområdet ligger inom Minimum Sector Altitude (MSA) ytor för Arlanda 
flygplats, Västerås flygplats och Bromma flygplats. I övrigt finns det inga 
riksintressen i samrådsområdet. 

8.6 Skyddad natur 

Verksamhetsområdet utgörs idag av skogsmark samt sumpskog. Sumpskogen inom 
deponiområdet är starkt påverkad av att området är dikat samt ligger i anslutning 
till skogsavverkning. Enligt Skogsstyrelsens egen information anges att klassningen 
av sumpskogen eventuellt är felaktig. 

Nordväst om verksamhetsområdet ligger en nyckelbiotop med källpåverkad mark 
enligt Skogsstyrelsen (objekt id 1222897), se figur 8.  

Inom Stockholms län finns särskilda restriktioner med förbud mot markavvattning.  
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En naturvärdesinventering har utförts i verksamhetsområdet och två fridlysta arter 
har påträffats, blåsippa och revlummer. Lummerväxten påträffades i nordöstra 
delen av återvinningsområdet. 

 

Figur 8: Visar nyckelbiotop inom samrådsområdet. 

8.7 Kulturmiljö och fornlämningar 

En arkeologisk utredning har utförts i enlighet med Länsstyrelsens beslut 431-
38401-2019, daterat 2019-10-08. Enligt riksantikvarieämbetet finns det sju 
fornlämningar varav en fångstgrop (L2016:1463) samt sex övriga kulturhistorisk 
lämning inom verksamhetsområdet (se figur 9).  
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Figur 9: Visar fornlämningar och övrig kulturhistorisk lämning som ligger inom verksamhetsområdet.  

9 De betydande miljöeffekterna som verksamheten kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser 

9.1 Grundvattenpåverkan 

Sumpskogen inom deponiområdet kommer att övertäckas i samband med att 
deponin anläggs. Den naturliga magasineringen av ytvatten i torven till 
grundvattenmagasinen kommer därför att minska. 

Lerlager som har låg genomsläpplighet kan fungera som en geologisk barriär 
mellan ytvatten och grundvattenmagasinet. Silt, sand och grus har däremot högre 
genomsläpplighet och kan transportera föroreningar från ytvattnet till grundvattnet. 
Inom deponiområdet är jordarten till största delen silt med inslag av lerlager. Det 
innebär att den geologiska barriären i vissa områden kan behöva förbättras. 
Grundvattennivåerna är höga och uppvisar i de lägsta delarna av sumpskogen 
artesiskt tryck, vilket kan ses som en hydrogeologisk barriär. 

Det naturliga grundvattenflödet inom området för planerad deponiverksamhet är 
söderut, vilket medför att en del av den naturliga grundvattenbildningen kommer att 
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minska där jorden täcks av ett nytt tätskikt. Största delen av tillflödet bedöms dock 
härstamma från åsen i nordost och det flödet kommer att upprätthållas till största 
del.  

I norra delen av verksamhetsområdet är grundvattenströmningen riktat mot 
nordväst. På grund av eventuella hårdgjorda ytor kan grundvattenbildningen lokalt 
minska. Grundvattenbildningen från omgivande morän- och sandområden kommer 
dock att vara oförändrat. 

9.2 Ytvattenpåverkan   

Befintligt dike, skog och sumpskog kommer successivt att tas bort inom 
verksamhetsområdet. Dessa förändringar kommer att leda till mer intensivare 
flöden i samband med nederbörd och samtidigt öka belastningen på kringliggande 
områden. Norr om verksamhetsområdet finns en nyckelbiotop (objekt id 1222897) 
och söder om verksamhetsområdet leds vattendraget in i en kulvert under en 
jordbruksfastighet. De sedimentationsdammar som kommer att anläggas kommer, 
utöver att rena vattnet från eventuella föroreningar, även att motverka höga flöden 
som kan uppstå i samband med kraftig nederbörd.  

9.3 Grundvattenberoende objekt  

Ingen grundvattenbortledning kommer att utföras inom verksamheten, ingen 
påverkan på grundvatten bedöms därför ske till följd av verksamheten.  

9.4 Buller  

Verksamheten kommer att medföra en ökning av tung trafik på väg 269 vilket 
kommer att öka bullernivåerna i området. Även deponeringen och 
återvinningsverksamheten kan medföra ökade bullernivåer. 

9.5 Luftkvalité  

Damning kan förekomma i samband med verksamheten från upplag och deponin 
samt trafikering av tung trafik på grusvägar. Damning kommer att åtgärdas efter 
behov och vid bevattning tas vatten från sedimentationsdamm. 

Deponering av inerta massor kommer inte medföra lukt. 

9.6 Riksintressen 

Riksintresse MSA kommer inte att påverkas av verksamheten. I övrigt finns det 
inga riksintressen i samrådsområdet.  
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9.7 Naturmiljö och friluftsliv 

Etablering av verksamheten kommer att medföra att skogsmark och utdikad 
sumpskog tas i anspråk och avverkas samt att vattendrag kommer att ledas om. 
Biotoper med arter som blåsippa kommer att tas i anspråk. Verksamheten kommer 
även att kunna medföra damning och buller. Damningen utanför 
verksamhetsområdet bedöms dock bli begränsad.  

Möjlighet till friluftsliv inom verksamhetsområdet kommer inte att vara möjligt 
under verksamhetens driftfas. Även möjlighet till jakt och friluftsliv i området 
kommer att påverkas lokalt, i verksamhetens direkta närhet, under verksamhetens 
driftfas.  

9.8 Kulturmiljö och fornlämningar  

Fornlämningar inom verksamhetsområdet kan eventuellt komma att övertäckas i 
samband med etablering av deponin.  

10 Åtgärder som planeras för att förebygga eller avhjälpa 
negativa miljöeffekter  

Under den tid som deponering och återvinning av avfall pågår, kommer dagvatten 
att samlas upp med diken som leds till sedimentationsdammar för flödesutjämning, 
avskiljning av partiklar (suspenderat material) och oljeavskiljning med möjlighet 
till kontroll innan det leds vidare till recipienter. Vattenprovtagning av grund- och 
ytvatten kommer att ske inför etablering för att ta reda på vattenkvalitén i området.  

Där den naturliga geologiska barriären är otillräcklig kommer åtgärder att utföras 
för att försäkra att ytvattnet på deponin inte når grundvattenmagasinet. En 
geologisk barriär kommer att skapas i form av lerlager för att förebygga att 
föroreningar transporteras till grundvattenmagasinet på kortare tid än ett år. 

11 Undersökningar  

Genomförda undersökningar: 
• Hydrologisk kartering, naturvärdesinventering. 

• Arkeologisk utredning 

Pågående utredningar:  
• Geoteknisk stabilitetsutredning,  

• Bedömning av geologisk barriär 

• Hydrologisk och hydrogeologisk utredning 
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12 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) föreslås innehålla följande rubriker: 
 

• Icke-teknisk sammanfattning 
• Administrativa uppgifter 
• Allmänna förutsättningar 
• Verksamhetsbeskrivning 
• Nollalternativ 
• Alternativa lokaliseringar och utformningar av deponin 
• Områdesbeskrivning 
• Föreslagna skyddsåtgärder 
• Samlad bedömning av miljökonsekvenser 

o Påverkan på landskapsbild och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö 
o Påverkan till följd av anläggandet av deponin, samt under driftskedet 
o Påverkan till följd av ytvattenavrinning, konsekvenser för recipient 
o Påverkan till följd av infiltration, konsekvenser för grundvatten 
o Påverkan från transporter, lokal hälsopåverkan (buller, lukt, vibrationer) 
o Hushållning med energi, mark och vatten samt andra naturresurser 

• Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen 
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Näshagen i Upplands Bro 
Synpunkter 

2020-05-03 
Till: Bygg och miljönämnden 
Cc Ordförande Börje Wreden 

Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 

 
 

Synpunkter till samråd för Täktansökan, Svenska kraftnäts planer på 
nydragning av 400 kV luftledning samt NCC´s utökade deponi i Bro. 
 
Som boende i Näshagens samfällighet sedan 1964, har vi haft förmånen att få vistas i ett 
naturskönt område som innehåller både skog, ängsmark och sjö. Sedan etableringen av 
Högbytorp för många år sedan, har olika intressenter velat förlägga sin miljöfarliga 
verksamhet här i närheten. Under flera år förde vi en kamp mot Käppalaförbundet som ville 
lägga ett mellanlager för slam här på Häradsallmänningen. Nu är det dags igen att agera! 
 
Vi fick information om den planerade utökade verksamheten vid Jehanders bergstäkt i ett 
brev daterat 2020-03-30. Det var Structor som inbjöd till att lämna synpunkter. I samma brev 
står det ”Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. 
avgränsningssamråd.” Där kan man läsa om mottagning, mellanlagring och återvinning av 
massor samt produktion av asfalt och betong. Även bortledande av grundvatten som 
täktverksamheten medför. Vi har därför formulerat våra synpunkter i ett brev till Structor.    
Vi mycket oroade av denna utökade verksamhet, både till yta, en femdubblering av dagens yta 
och den miljöfarliga verksamhet man planerar för. Vi oroas över ständigt buller, vibrationer 
med inslag av sprängningar, förorenad luft med damm och lukt, föroreningar i marken.         
Vi oroas över att man planerar för 1,3 milj ton/år i 30 år framåt med uttag och leveranser av 
bergmaterial, samtidigt som kross- och sorteringsanläggning är igång och asfaltverk och 
betongfabrik producerar på samma ställe. Man ska motta rivningsjord och schaktmassor för 
att mellanlagra och återvinna på platsen. Det ska förädlas och sedan säljas vidare. Vi förstår 
att det är mycket stora vinstintressen i denna produktion. Även skogsägaren kommer att 
kunna tjäna stora pengar på denna exploatering.  
Vi oroas mycket över miljöaspekterna i den utvidgade verksamheten. Redan idag påverkas vi 
av den verksamhet som utförs vid Jehanders bergskross, 100 000 ton/ år från mars till 
december, som körs fram till dryga kl.22. 
 Den stora grundvattensänkningen på 6 meter man talar om, oroar oss mycket eftersom vi har 
egna brunnar med dricksvatten i Näshagen, som ligger mindre än 1 km från detta område. 
Gällande tung trafik på vägen, kommer den markant att öka med ständig produktion. 
  

• Vi vill kunna se på framtiden med tillförsikt för oss, våra barn och barnbarn, därför 
vill vi inte ha någon utökad verksamhet i Jehanders bergstäkt. Vi vill kunna finnas 
kvar här i närheten! Häradsallmänningen ska inte ha industriell verksamhet. Den ska 
vara en tillgång för bygden och inte säljas av för att tjäna pengar på. Vem har rätten att 
utnyttja den, de som vill driva jord- och skogsbruk eller de som vill nyttja den för egen 
vinning?   

 
Hur ställer sig nämnden till förslaget? 
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Vi fick information om planer på ny dragning av högspänningsledning genom en notis i 
Lokal-tidningen under senare delen av april. Svenska kraftnät har planer på att dra en ny  
400 kVs luftburen högspänningsledning genom skogen mellan Näshagen och Långvreten. 
Den kommer att vika av från nuvarande kraftnätsgata och utökas till det dubbla från tidigare 
som ligger på 220 kV.  
Vi förstår inte hur man kan ha dessa planer att dra en ny högspänningsgata i befintligt 
fritidshusområde. Nuvarande gata har ju legat där under längre tid, att de som bosatt sig i 
närheten har vetat om riskerna med kraftledningen och kunnat kalkylera med dessa.              
Är det här något som görs för att förbättra miljön i Kyrkbyn på bekostnad av oss som bor i 
Långvreten och Näshagen? Det är högspänning som ska passera förbi vår kommun från 
Överby till Hamra. Det inget som tillför Upplands Bro någonting. Vi däremot kommer att få 
en försämrad miljö med högspänningspåverkan på människor, djur och natur.  
  

• Vi föreslår att den planerade högspänningsledningen grävs ner i nuvarande sträckning. 
Det är fullt möjligt och naturligtvis en kostnadsfråga, men den får Svenska kraftnät ta.  

 
Hur viktig är den planerade utökningen av nätet för elförsörjningen i Upplands Bro? Om den 
är nödvändig för oss, kommer ni i kommunen att kräva att den grävs ner? 
 
 
Vi har också under denna period fått veta att NCC planerar en utökad deponi vid Höbytorp. 
De har skickat ut en inbjudan till samråd för ny anläggning av avfall. Vi har svårt att se att det 
kan vara den rätta platsen när Högbytorp redan har vuxit så mycket i omfång och yta.  
 

• Vi anser inte att man kan lägga mer avfall på den här platsen, även om stor del av ytan 
ligger inom översiktsplanen.  

 
Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden se om den verkligen 
behövs på just den platsen? Hur resonerar ni gällande deponins påverkan på marken, yt- och 
grundvatten? 
 
 
Slutligen vill vi att ni politiker i Bygg- och Miljönämnden tar ett samlat grepp kring detta vid 
ert nämndmöte den 20 maj 2020.  
Vi är människorna som blir påverkade av era beslut. Ni har Jehanders utökade 
bergtäktsverksamhet, Svenska kraftnäts planerade nya kraftledningsdragning på 400 kV och 
NCC med utökad deponi att ta ställning till. Vi bor intill och blir verkligen miljöpåverkade!    
Nu står vår förhoppning till att ni kommunpolitiker i Upplands Bro fattar kloka beslut kring 
detta. Då kan vi fortsätta att kämpa tillsammans och överklaga så långt det går! 
 
Högaktningsfullt 
 
 
Birgitta och Anders Fröberg 
Soldathustruns väg 7   Jädra 1:32 
197 92 Upplands Bro 
 
 Tel. 070-3736513 
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Vi anser att den planerade verksamheten är mycket olämplig av följande skäl: 
 
 

• Vi anser att denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande 
verksamhet genom Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders bergtäkt och galoppbanan. 
Dessutom har E-ON ett nybygge sen 2016, av kraftvärmeverk och biogasanläggning i 
detta område.  
 

• Stor risk för luftproblem med damm och partiklar i luften som uppstår även lukt som 
påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

 
• Ständig bullerstörning från verksamheten. Redan idag har vi störning från Jehanders 

bergstäkt. 
 

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i området, samt badsjöar i Lejondal och Mälaren. 

 
• Transporter av tung trafik ökar på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för övriga trafikanter utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området. 

 
• Skogsmarken intill planerad utökad bergtäkt kommer inte att kunna användas till 

rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av oss bär- och svampplockare.   
Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

 
• Som stugägare intill den planerade utökade verksamheten är vi mycket oroade för den 

naturpåverkan som Jehanders industriella verksamhet kommer att utföra med både 
asfaltsverk och betongfabrik. 

 
• Upplands Bro tar redan idag ett mycket stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 

ytterligare. Övriga grannkommuner till Stockholm måste också ta sitt ansvar. 
 

• Vi vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip ( 2 kap 3§) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att 
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön. 

 
 

Högaktningsfullt 
 
 
 
Birgitta och Anders Fröberg 
 
Soldathustruns väg 7   Jädra 1:32 
197 92 Upplands Bro 
 
Tel. 070-3736513 
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Hässelby den 4 maj 2020 

Eva-Maria Dufva 
Soldathustruns väg 9 /Knäckepilsgränd 118 
197 92 Bro /165 77 Hässelby 
Telefon: 070- 588 72 88 
Mail: emdufva@gmail.com 

Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro 
Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden 
 

Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av 

Högbytorp 

 

Sammanfattning och frågor: 

Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden 
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj: 

1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 
750 meter från bebyggelse.  
Som fastighetsägare (sedan 1964 när mina föräldrar köpte fastigheten som jag för många år 
sedan övertagit) så är jag helt emot förslaget. Under många år har ett antal 
miljöförsämrande faktorer smugit sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i 
skrivelsen. Min uppfattning är att det är dags för andra kommuner att ta sin del av ansvaret.  
 
Hur ställer sig nämnden till förslaget? 
 

2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i 
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning 
som idag sträcker sig mellan stationerna. 
Det nya nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på alla sätt, jag 
har inte satt mig in alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar av landet gräver 
man ner den här typen av nät i allt större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför 
Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs. 
 
Är den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om så 
är fallet, kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner? 
 

3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på 
gällande översiktsplan. 
Även det en verksamhet som kommer att påverka våra omgivningar negativt.  
 
Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu  (om de tre förslagen går igenom) på alla 
sidor omgivna av olika verksamheter som kraftigt försämrar livskvalitet och trivsel. 
 
Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden tänka sig att låta 
exploateringen gå åt ett annat håll? Inte minst med tanke på grundvatten och brunnar för oss 
som inte har kommunalt vatten och avlopp? 
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Övriga synpunkter 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även 
den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns 
Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och 
annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa 
perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten 
kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i 
området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att nämnden tar del av: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare.  
Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder? Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
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åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

Jag och min stora familj, med bland annat tre barn och sju barnbarn (fjärde generationen i 
Näshagen) ser fram mot många fler härliga stunder här. Vi ser fram mot att ganska snart få 
tillgång till kommunalt vatten och avlopp, att kanske kunna bygga om och bygga till för att 
anpassa huset till nya tider och nya behov. Vi håller tummarna för att nämnden förstår vilken 
negativ påverkan de tre förslagen har för vår fina kommun. Privata intressen av att sälja och 
exploatera fina naturområden ska inte få gå före vanliga innevånares behov av tillgång till natur 
och rekreation.  

Vänligen, 

Eva-Maria Dufva 

Jädra 1:31   
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Galina Gorodetskaja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

galina.gorodetskaja@upplands-bro.se 

2020-05-07 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Remiss, överklagat beslut gällande anmälan 
om vattenverksamhet, kulvertering av 
Sätrabäcken i Upplands Bro kommun 
Mark- och miljödomstolen beteckning: Mål nr. M 1114–20 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna miljöavdelningens förslag 

till yttrande daterat den 6 maj 2020 till Mark- och miljödomstolen i Nacka 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen önskar få ett utlåtande över aktbilaga 2 och 5-11. 

Upplands-Bro kommun har överklagat Länsstyrelsen Stockholms beslut 2020-

01-31, beteckning 535-45163-2019, att förbjuda den anmälda 

vattenverksamheten avseende kulvertering av 199 m av Sätrabäcken. 

Remiss inkom till Upplands-Bro kommun den 17 april 2020. Senaste datum för 

att lämna yttrande in till Mark- och miljödomstolen i Nacka är den 30 april 

2020. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har beviljats anstånd 

att lämna yttrande i ärendet senast den 28 maj 2020. 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Mark- och 

miljödomstolens remisshandlingar och föreslår synpunkter. Miljöavdelningen 

konstaterar att utredning och konsekvensbedömningar kring att kulvertera 

Sätrabäcken genomfördes i samband med planarbetet. Den slutliga 

utformningen och eventuella kompensationsåtgärder var dock inte färdigt i 

samband med antagande av detaljplan. Miljöavdelningen anser att underlagen 

visar på synpunkter kring bland annat vandringshinder och 

kompensationsåtgärder som bör beaktas och komplettera anmälan om 

vattenverksamhet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2020 

 Remiss från Mark- och miljödomstolen, Aktbilaga 14    

 Remiss, Aktbilaga 2-3, 5-11 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-05-06 BMN 20/0001 

 
 

Ärendet 

Remiss från Mark- och miljödomstolen i rubricerat ärende inkom till bygg- och 

miljönämnden den 17 april 2020. Mark- och miljödomstolen önskar få ett 

utlåtande över aktbilaga 2 och 5-11 senast den 30 april 2020. Bygg- och 

miljönämnden har beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet till den 28 maj 

2020. 

Sätrabäcken 

I en naturvärdesinventering har Brobäcken ansetts ha regionalt naturvärde och 

Sätrabäcken bedöms som helhet vara av lokalt naturvärde. Vattendraget har 

idag en viss meandring uppströms den anmälda sträckan för vattenverksamhet, 

norr om järnvägen, vilket är positivt ur naturvärdessynpunkt. Den anmälda 

verksamheten rör omledning och kulvertering av 199 m av Sätrabäcken söder 

om järnvägen. Den nya kulverten planeras bli 237 m lång. Sträckan som avses 

kulverteras är något uträtad, troligen i samband med att järnvägen rustades upp. 

Den förväntad sammanlagda påverkan av kulvertering bedöms som stor lokalt. 

Den öppna vattenyta som skulle försvinna med planerade arbeten utgör ca 414 

m² bäckfåra. Dagvattendammar med en yta av minst 1200 m2 kommer att 

anläggas, vilket skulle kunna kompensera för bortfallet av vattenyta. Bortfallet 

av strömmande vattendrag planeras inte att kompenseras. 

Bygg- och miljönämnden har framfört synpunkter under framtagande av 

detaljplan för Trädgårdsstaden och där blanda annat påpekat att bäckens 

naturmiljövärden och förmåga för vattenrening kan motverkas vid kulvertering. 

Under planprocessen konstaterades att kulvertering av vattendraget medför en 

negativ påverkan både ur biologisk och klimatsynpunkt. MKBn beskriver ändå 

att  planen inte kommer att ge någon negativ påverkan på  

miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Görväln eller på Natura 2000-området 

Broviken. Vattenskyddsområdet bedöms inte heller påverkas. Slutsatsen blev 

att det inte var möjligt att  inkludera den delen av Sätrabäcken i 

samhällsplaneringen för att fortsatt hållas öppet. Enligt antagen detaljplan ska 

placering av bostäder längs den mer skyddsvärda Brobäcken inte ske. 

Anmälan om vattenverksamhet 

Anmälan om vattenverksamhet sker i samband med nybebyggelse inom projekt 

"Trädgårdsstaden i Bro", söder om Bro pendeltågsstation. Åtgärderna kommer 

att utgöra en del i de planerade dagvattensystemet. Syfte med kulvertering är 

att bygga bostadskvarter där Sätrabäcken går idag.  

En tidigare anmälan om vattenverksamhet gällande omledning och kulvertering 

av Sätrabäcken har inlämnats till länsstyrelsen, ärende 535-38366-2018, och 

har efter avslag  justerats i omfattning och de tekniska lösningarna har ändrats. 

Bygg- och miljönämnden lämnade synpunkter genom delegationsbeslut, DB § 

136, 2018-10-03.  

En ny anmälan om vattenverksamhet avseende kulvertering av 199 m av 

Sätrabäcken inlämnades till Länsstyrelsen, ärende 535-45163-2019. Syftet med 

kulvertering är att bygga bostadskvarter där Sätrabäcken går idag. Bygg- och 

miljönämnden lämnade synpunkter genom delegationsbeslut, DB § 169, 2019-
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-05-06 BMN 20/0001 

 
 

11-19. Den 31 januari 2020 kom beslut om att Länsstyrelsen förbjuder den 

anmälda vattenverksamheten. Upplands-Bro kommun har nu överklagat detta 

beslut. 

Miljöavdelningens synpunkter 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Mark- och 

miljödomstolens remisshandlingar och lämnar följande synpunkter. 

Miljöavdelningen konstaterar att utredning och konsekvensbedömningar kring 

att kulvertera Sätrabäcken genomfördes i samband med planarbetet1. Den 

slutliga utformningen och eventuella kompensationsåtgärder var dock inte 

färdigt4 i samband med antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige 18 

oktober 2017, § 133. 

Miljöavdelningen anser att de synpunkter på anpassning3 av vägtrummor och 

liknande för att inte utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer och 

på att den nya kulverteringen som ansluter till befintliga trummor under 

järnvägen4 bibehålls som faunatrummor ska beaktas. Undersökning om möjliga 

kompensationsåtgärder på grund av kulvertering4 bör komplettera ärendet. 

Miljöavdelningen anser att det är positivt om det går att bibehålla så mycket 

som möjligt av den naturligt förekommande vegetationen i och runt bäcken, 

eller i den kvarvarande åfåran som framgår som förslag på vissa 

kompensationsåtgärder2 i Aktbilaga 7. 

Utdrag ur referenser 

1. Av Aktbilaga 8 s.45, MKB (Structor 2014), framgår av den samlade 

konsekvensbedömning med avstämning mot miljö- och folkhälsomål att 

planförslaget innebär en försämring för miljömål "Levande sjöar och 

vattendrag" i jämförelse med nuläget då planen möjliggör kulvertering av en 

relativt lång sträcka av Sätrabäcken. Föroreningsbelastningen på 

recipienterna bedöms dock inte öka med planerade dagvattenlösningar. Det 

mest värdefulla vattendraget Brobäcken avses dock huvudsakligen sparas 

och säkerställas genom att det avsätts som naturmark i planen. 

2. Av Aktbilaga 7, PM- Bedömning av effekter av kulvertering av del av 

Sätrabäcken (WRS AB 2016-06-29), framgår att de tillkommande 

dammarna inom planområdet utgör viss kompensation till den öppna 

vattenyta som försvinner vid kulverteringen och att det också kan vara värt 

att titta på ett alternativt förslag som kompensation. Eftersom den föreslagna 

placeringen av kulverten delvis kommer att få en annan sträckning än 

nuvarande åfåra föreslås ett alternativ att låta åfåran gå kvar som den gör nu 

och sätta en halvcirkelformad båge över så att bottensubstratet kan vara kvar 

där djur och mikroorganismer kan fortsätta att leva. Det kan också finnas en 

möjlighet att göra kompensationsåtgärder någon annanstans i vattendraget 

för att på så sätt totalt förbättra levnadsmiljöerna för vattenlevande arter.  

3. Av Aktbilaga 10 s 3, länsstyrelsens utställningsyttrande 25 november 2016 

framgår synpunkter om att Sätrabäcken kommer att påverkas negativt av att 

en delsträcka kulverteras. Generellt bör vägtrummor och liknande anpassas 

för att inte utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer. Hur 
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bäckens kulvertering ska utformas så att organismer ska kunna vandra 

igenom den ansåg länsstyrelsen bör framgå av planhandlingarna. 

4. Av Kommunens kommentar i Utställningsutlåtandet inför antagande av 

detaljplan, daterad 16 augusti 2017, framgår som svar till länsstyrelsen att 

"En kulvertering ska utföras så att den inte ska utgöra vandringshinder i 

möjligaste mån, men en detaljprojektering finns inte klar. I särskilda 

sammanställning påpekas även att en kontroll- och skötselplan för 

Sätrabäcken och Brobäcken ska tas fram, och att möjliga 

kompensationsåtgärder på grund av kulvertering ska undersökas." Av 

Utställningsutlåtandet framgår också att Trafikverket inkom med synpunkter 

om att befintliga trummor under järnvägen är faunatrummor. "Faunas 

möjlighet att vandra ska i framtida kulvertering och omkulvertering vara 

oförändrad eller förbättrad gentemot nuläget. Det framgår också att 

förlängning av kulvert ska klara de dimensioner som befintliga ledningar 

har, samt klara extrem regn/max flöden och klimatförändringar. 

Förlängningen av kulvert får inte negativt påverka de befintliga 

kulvertarnas förhållanden." På Trafikverkets synpunkter svarade 

Kommunen i Utställningsutlåtandet att "Eftersom ny kulvertering ska 

kopplas på befintlig i och med planens genomförande krävs att 

projekteringen tar i beaktande de befintliga lösningarna. Vidare eftersom 

arbetet med ny kulvertering direkt kommer behöva ansluta till den befintliga 

så måste detta ske i samråd med trafikverket i egenskap av fastighetsägare 

och ägare av den befintliga kulverteringslösningen." 

Barnperspektiv 

För att nå Sveriges miljömålets krav för levande sjöar och vattendrag behöver 

verksamheter i vattenmiljöer ske med hänsyn till naturvärden så att mark och 

vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Genom att förebygga påverkan på områdens 

naturvärden som kan medföra försämrad miljö främjas en hållbar utveckling 

för kommande generationer.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström  
 

Miljöchef  

  

Bilagor 

1. Förslag till yttrande daterad 2020-05-06  

2. Remiss från MMD, Aktbilaga 14, 2, 3, 5-11 

3. Remiss, Aktbilaga 5 i bättre tryck 

4. Yttrande - DB § 136, 2018-10-03  

5. Yttrande - DB § 169, 2019-11-19  
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Beslut sänds till 

 mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
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  FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning                      Er beteckning  

Bygg- och miljönämnden  MIL.2019.648    M 1114-20   

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 
 

 

Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om 

vattenverksamhet i Upplands Bro kommun.  

Bygg- och miljönämndens beslut § XX den 20 maj 2020 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av Mark- och miljödomstolens 

remisshandlingar och lämnar följande synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att utredning och 

konsekvensbedömningar kring att kulvertera Sätrabäcken genomfördes i 

samband med planarbetet1. Den slutliga utformningen och eventuella 

kompensationsåtgärder var dock inte färdigt4 i samband med antagande av 

detaljplan, Kommunfullmäktige 18 oktober 2017, § 133. 

Bygg- och miljönämnden anser att de synpunkter på anpassning3 av 

vägtrummor och liknande för att inte utgöra vandringshinder för vattenlevande 

organismer och på att den nya kulverteringen som ansluter till befintliga 

trummor under järnvägen4 bibehålls som faunatrummor ska beaktas. 

Undersökning om möjliga kompensationsåtgärder på grund av kulvertering4 

bör komplettera ärendet. Bygg- och miljönämnden anser att det är positivt om 

det går att bibehålla så mycket som möjligt av den naturligt förekommande 

vegetationen i och runt bäcken, eller i den kvarvarande åfåran som framgår 

som förslag på vissa kompensationsåtgärder2 i Aktbilaga 7. 

Utdrag ur referenser: 

1. Av Aktbilaga 8 s.45, MKB (Structor 2014), framgår av den samlade 

konsekvensbedömning med avstämning mot miljö- och folkhälsomål att 

planförslaget innebär en försämring för miljömål "Levande sjöar och 

vattendrag" i jämförelse med nuläget då planen möjliggör kulvertering av en 

relativt lång sträcka av Sätrabäcken. Föroreningsbelastningen på 

recipienterna bedöms dock inte öka med planerade dagvattenlösningar. Det 

mest värdefulla vattendraget Brobäcken avses dock huvudsakligen sparas 

och säkerställas genom att det avsätts som naturmark i planen. 

2. Av Aktbilaga 7, PM- Bedömning av effekter av kulvertering av del av 

Sätrabäcken (WRS AB 2016-06-29), framgår att de tillkommande 

dammarna inom planområdet utgör viss kompensation till den öppna 

vattenyta som försvinner vid kulverteringen och att det också kan vara värt 

att titta på ett alternativt förslag som kompensation. Eftersom den föreslagna 

placeringen av kulverten delvis kommer att få en annan sträckning än 

nuvarande åfåra föreslås ett alternativ att låta åfåran gå kvar som den gör nu 

och sätta en halvcirkelformad båge över så att bottensubstratet kan vara kvar 

där djur och mikroorganismer kan fortsätta att leva. Det kan också finnas en 
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möjlighet att göra kompensationsåtgärder någon annanstans i vattendraget 

för att på så sätt totalt förbättra levnadsmiljöerna för vattenlevande arter.  

3. Av Aktbilaga 10 s 3, länsstyrelsens utställningsyttrande 25 november 2016 

framgår synpunkter om att Sätrabäcken kommer att påverkas negativt av att 

en delsträcka kulverteras. Generellt bör vägtrummor och liknande anpassas 

för att inte utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer. Hur 

bäckens kulvertering ska utformas så att organismer ska kunna vandra 

igenom den ansåg länsstyrelsen bör framgå av planhandlingarna. 

4. Av Kommunens kommentar i Utställningsutlåtandet inför antagande av 

detaljplan, daterad 16 augusti 2017, framgår som svar till länsstyrelsen att 

"En kulvertering ska utföras så att den inte ska utgöra vandringshinder i 

möjligaste mån, men en detaljprojektering finns inte klar. I särskilda 

sammanställning påpekas även att en kontroll- och skötselplan för 

Sätrabäcken och Brobäcken ska tas fram, och att möjliga 

kompensationsåtgärder på grund av kulvertering ska undersökas." Av 

Utställningsutlåtandet framgår också att Trafikverket inkom med synpunkter 

om att befintliga trummor under järnvägen är faunatrummor. "Faunas 

möjlighet att vandra ska i framtida kulvertering och omkulvertering vara 

oförändrad eller förbättrad gentemot nuläget. Det framgår också att 

förlängning av kulvert ska klara de dimensioner som befintliga ledningar 

har, samt klara extrem regn/max flöden och klimatförändringar. 

Förlängningen av kulvert får inte negativt påverka de befintliga 

kulvertarnas förhållanden." På Trafikverkets synpunkter svarade 

Kommunen i Utställningsutlåtandet att "Eftersom ny kulvertering ska 

kopplas på befintlig i och med planens genomförande krävs att 

projekteringen tar i beaktande de befintliga lösningarna. Vidare eftersom 

arbetet med ny kulvertering direkt kommer behöva ansluta till den befintliga 

så måste detta ske i samråd med trafikverket i egenskap av fastighetsägare 

och ägare av den befintliga kulverteringslösningen." 

Bygg- och miljönämnden  

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 

 

 

Beslut sänds till 

• mmd.nacka.avdelning4@dom.se  
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

 
REMISS 
2020-04-16 
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Dok.Id 637403 Sida 1 (av 1) 

 Besöksadress Postadress Telefon Fax  Öppettider 

 Sicklastråket 1 Box 69 08-561 656 40  måndag–fredag 

 Webbplats 
131 07 Nacka  

E-post 
08:00–16:30 

 www.nackatingsratt.domstol.se mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
 

 Bygg- och miljönämnden i 

Upplands-Bro kommun 

196 81 Kungsängen 

 
 
 

 
 
Parter: Upplands-Bro kommun ./. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Målet gäller: anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Brogård1:151, Härnevi 1:71, 
Bro Prästgård 4:1, Brogård 4:1 i Upplands Bro kommun 
 

 
Mark- och miljödomstolen önskar få ett utlåtande över aktbilaga 2, 5-11. 

Ert skriftliga utlåtande önskas senast den 30 april 2020. Uppge målnummer M 1114-20 i 
yttrandet. 
 
 

När ni skickar in yttrandet 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post i PDF-format. Inlagorna kan skickas på ett 
säkert sätt genom www.domstol.se/kontaktformular. Ange domstolens målnummer. 
En handling som skickas via e-post behöver inte samtidigt skickas in på annat sätt. 

Har ni frågor? 

Kontakta oss gärna per e-post eller telefon 08-561 656 40 om ni har frågor. 
 
 
 
Jenny Sundin 
 
Bifogas för kännedom; aktbilaga 3 
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Datum
2020-01-31
 

Beteckning
535-45163-2019
 

Enheten för mark- och vattenskydd
Malva Ahlkrona

Upplands Bro Kommun
andreas.silander@upplands-bro.se

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan om vattenverksamhet

Beslut
Länsstyrelsen förbjuder den anmälda vattenverksamheten avseende kulvertering 
av 199 m av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun.

Beskrivning av ärendet  

Verksamhetens läge (SWEREF 99 TM): N 6 599 886, E 649 045

Anmälans innehåll

Upplands Bro kommun (anmälaren) inkom den 17 september 2019 med anmälan 
om vattenverksamhet på fastigheterna Brogård 1:151, Härnevi 1:71, Bro Prästgård 
4:1 och Brogård 4:1 i Upplands Bro kommun. Anmälan rör omledning och 
kulvertering av 199 m av Sätrabäcken. Den nya kulverten planeras bli 237 m lång. 
Den planerade torrläggningen omfattar 414 m2 bäckfåra. Kulvertering planeras 
ske genom rörtryckning och någon grundvattenbortledning planeras inte ske.
I anmälan anges två uppgifter på normalvattenflöde för Sätrabäcken: 79 l/s enligt 
modellberäkning och 0,1 m3/s enligt kommunens vattenplan. Sätrabäcken mynnar 
i Brobäcken som i sin tur mynnar i Broviken i Mälaren. Broviken är både 
naturreservat och Natura 2000-område. Den planerade vattenverksamheten ligger 
delvis inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
I en naturvärdesinventering har Brobäcken ansetts ha regionalt naturvärde. 
Sätrabäcken däremot bedöms som helhet vara av lokalt naturvärde. Bedömningen 
motiveras av att Sätrabäcken fyller en ekologisk funktion som blå korridor samt 
av att den relativt ovanliga nattsländan Limnephilus marmoratus påträffats i höjd 
med Norrboda. Vattendraget har troligen en nedsatt ekologisk funktion till följd 
av föroreningspåverkan och uppvisar en låg grad av naturlighet. Vattendraget är 
tydligt påverkat av rensning, rätning, kulvertering och markanvändning i 
närmiljön. Flödespåverkan klassas preliminärt som liten. Bottenfaunan är relativt 
artfattig och särskilt värdefulla arter saknas i bäckens nedre del. Här förekommer 
den främmande arten signalkräfta i bestånd som troligen föryngrar sig. En kortare 
del av nedre Sätrabäcken bedöms ha kommunalt naturvärde motiverat främst av 
att den typ av välbeskuggade vattendragssträckor som förekommer där är relativt 
ovanliga i landskapet. I bäckens avrinningsområde men inte i anslutning till 

NACKA TINGSRÄTT 

Avdelning 4 

 

INKOM: 2020-02-18 

MÅLNR: M 1114-20 
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Sätrabäcken, förekommer större och mindre vattensalamander som båda omfattas 
av artskyddsförordningen.
Sätrabäcken är 6,1 km lång och rinner genom ett jordbrukslandskap.  Bäcken är 
kulverterad genom Bro samhälle, och har mellan Enköpingsvägen och utloppet en 
viss naturlig karaktär med meandring. 
Sätrabäcken är inte en klassad vattenförekomst. Bottenfauna uppvisar dock god 
status (2005), god kemisk status men måttlig ekologisk status på grund av fosfor. I 
vattenplanen föreslås att Sätrabäcken ska uppfylla kvalitetskrav motsvarande de 
miljökvalitetsnormer som skulle ha gällt om vattendraget klassats som 
vattenförekomst. Förslag till miljömål är god ekologisk status 2021 (tidsfrist för 
övergödning) och god kemisk status 2015.
Det finns risk för påverkan i anläggningsfasen, genom eventuell avverkning av 
skuggande träd och genom grumling med spridning av eventuella föroreningar i 
sedimenten och spridning av finpartiklar i vattenmassan. Anmälaren uppger som 
förslag till skyddsåtgärder att arbeten i vattenområde ska ske vid låga flöden och 
att vid risk för grumling ska grumlingsskydd, exempelvis geotextilduk, användas. 
Vidare förslag till försiktighetsmått är att vatten från Sätrabäcken vid behov kan 
silas över marken i anläggningsskedet, att träd och buskar längs bäcken ska 
bevaras så länge som möjligt och att kemikalier och oljor ska förvaras så att de 
inte riskerar att förorena. Skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde ska följas. 
Anmälaren anger att man har eftersökt men inte funnit kunskap avseende hur 
kulvertering påverkar mindre organismers möjlighet att sprida sig. Sländor kan 
tappa bort vattendraget om det kulverteras, och att algproduktion kommer att 
stanna av. Det finns i nuläget inte finns någon vandrande fisk i Sätrabäcken och 
att föroreningshalten i sedimenten är låg.
Förväntad påverkan från kulverteringen är en negativ påverkan på 
spridningssambanden. Den sammanlagda påverkan bedöms som stor lokalt.
Den öppna vattenyta som skulle försvinna med planerade arbeten utgör ca 414 m2. 
Dagvattendammar med en yta av minst 1200 m2 kommer att anläggas, vilket 
skulle kunna kompensera för bortfallet av vattenyta. Bortfallet av strömmande 
vattendrag och spridningssamband planeras inte att kompenseras.
Avseende påverkan på Brobäcken och Natura 2000-området Broviken anges att 
de planerade arbetena visserligen kan orsaka grumling, men att grumlingen 
förväntas bli så liten att påverkan på Broviken förväntas bli försumbar.
Efter begäran från Länsstyrelsen avseende karta, foton, syfte med kulvertering, 
utformning av kulvertering, ekonomi, möjlighet till kortare kulvertering och 
underlagsrapport kompletterades anmälan. 
Syftet med kulverteringen är att bygga bostadskvarter där Sätrabäcken går idag. 
Detaljplan finns, och anmälaren uppger att i arbetet med detaljplanen har 
placering av bostäder längs den mer skyddsvärda Broströmmen undvikits. Det är 
en fördel att placera bostäderna här då det är nära till kollektivtrafik.
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Kulverten planeras att utföras så att Sätrabäckens naturliga lopp efterliknas, att 
tvära vinklar ska undvikas och att in och utlopp ska göras så att nivåskillnader inte 
uppstår. 
Man är nu i slutskedet av detaljprojekteringen, och en utformning utan 
kulvertering skulle innebära att byggnation av flera kvarter skulle äventyras. En 
utformning utan kulvertering skulle ge efterverkningar på tekniska lösningar och 
ekonomi.
Anmälaren lämnar inga kompletterande uppgifter om möjligheten till kortare 
kulvertering.

Hantering av anmälan 

Ärendet har remitterats till närliggande fastighetsägare och till kommunens bygg- 
och miljönämnd. Remissvar inkom från kommunens bygg- och miljönämnd som i 
huvudsak anger följande:
Nämnden är kritisk till kulvertering av Sätrabäcken då kulvertering motverkar 
bäckens naturliga förmåga till rening av vattnet och medför en negativ påverkan 
ur biologisk synvinkel och klimatsynvinkel. Sätrabäcken är enligt kommunens 
vattenplan känslig för rensningar som kan medföra grumling och negativa 
konsekvenser för växt- och djurliv även vidare i Brobäcken, Broviken och 
Mälaren-Görväln.
Sätrabäckens sediment har undersökts och att i ett flertal sediment uppmätts halter 
över riktvärdena för KM enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. 
Längs och uppströms Sätrabäcken finns förorenade fastigheter. Miljötekniska 
undersökningar påvisar att sedimenten i Sätrabäcken delvis är förorenade och 
nämnden anser därför att en riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 
ska utföras där förslag på slutligt åtgärdsalternativ tas fram. Det är en brist att 
föroreningssituationen i marken vid nya kulverten inte redovisas i anmälan.
En kulvertering bör utföras med försiktighetsmått bland annat avseende 
utformning av planerad kulvertering samt minimering av risk för oljespill. De 
förorenade markområdena behöver saneras och att ett kontrollprogram behöver 
tas fram för övervakning av spridning av föroreningar till Brobäcken och 
Sätrabäcken, vilket är särskilt viktigt då utbyggnaden av Trädgårdsstaden 
förväntas ta ca 20 år.
Nämndens yttrande sändes till anmälaren för möjlighet att lämna synpunkter. Svar 
inkom från anmälaren som i huvudsak anger följande:
Avseende rening kommer kulverteringen att medföra ett visst minskat 
näringsämnesupptag. Dock kompenseras detta genom anläggandet av 
dagvattendammar. Planen utformades för att minska påverkan på 
Önstabäcken/Övre brobäcken som har ett högre naturvärde. Klimatpåverkan blir 
försumbar.
Sätrabäckens flöde begränsas idag av kulverteringen under järnvägen. Kulverten 
ska utformas så att vandringshinder undviks. När dikesbotten är torrlagd ska den 
täckas med 2 m massor vilket hindrar föroreningsspridning. Mängden 
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överskottsmassor kommer att bli liten med planering tryckning av ledning och 
överskottsmassor kommer att hanteras som avfall. Frågeställningen om 
kontrollprogram för byggnationer inom detaljplaneområdet bör inte vara en del av 
detta anmälningsärende.

Motivering

Anmälningsärende

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs, som huvudregel, tillstånd för 
vattenverksamhet. Enligt 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 
(FVV) kan dock vissa vattenverksamheter, inklusive grävning i ett vattendrag där 
den berörda bottenytan omfattar högst 500 kvadratmeter, istället anmälas till 
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen konstaterar att arbetenas omfattning understiger 500 kvadratmeter 
bottenyta, varför kulverteringen får hanteras som ett anmälningsärende. 
Enligt 23 § FVV och 26 kap. 9 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten, när att 
ärendet är tillräckligt utrett, besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som 
behövs enligt miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att vidta 
försiktighetsmått eller ansöka om tillstånd eller underrätta anmälaren om att 
ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. 

Sätrabäcken

Sätrabäcken är ett mindre vattendrag i Mälarens spricksdalslandskap. Sätrabäcken 
avvattnar huvudsakligen jordbruksområde men också Högbytorps 
avfallsanläggning och urban miljö. Bäcken är ca 6 km lång. Vid klassning utförd 
2015 i samband med framtagandet av den kommunala vattenplanen, klassades 
Sätrabäcken för närvarande ha måttlig ekologisk status och god kemisk status. 
Sätrabäcken är inte en vattenförekomst utan ett så kallat övrigt vatten. 
Sätrabäcken förenas med Brobäcken och rinner ut i Mälaren-Görväln (SE659044-
160864) som är en vattenförekomst. Vid utloppet finns naturreservatet, tillika 
Natura 2000-området Broviken (SE0110130). Sätrabäcken har en viss meandring, 
förekomst av sländor och mindre organismer och signalkräfta. Förekomsten av 
fisk är relativt okänd.
I tillrinningsområdet till Sätrabäcken finns flera förorenade områden, bland annat 
Högbytorp avfallsanläggning. Sätrabäcken är också dagvattenrecipient. Det finns 
därför en risk att sedimenten i Sätrabäcken är förorenade.  
Den anmälda kulverteringen medför att 237 m av Sätrabäcken skulle att läggas i 
kulvert. Kulverteringen får ses som permanent, då området planeras bebyggas. 
Under byggskedet finns risk för grumling och spridning av förorenade sediment i 
Sätrabäcken och möjligen även i Brobäcken och ned till Broviken och Mälaren-
Görväln. 

Öppna vattendrag har höga värden
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Öppna vattendrag ger ett stort antal ekosystemtjänster. Genom upprätthållande av 
livscykler, skydd av habitat och genpooler reglerar vattnet den biotiska miljön. 
Livsmiljöerna skapar habitat för unga stadierna av akvatiska organismer. 
Strandlinjen med tillhörande grunda vattenområden fungerar som barnkammare 
och är ytterst viktiga som lek-, uppväxt- och födoområde för många arter. Genom 
fragmentering av värdefulla miljöer försämras möjligheten för arter att fortleva 
och sprida sig.1

För det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 
har regeringen beslutat om 11 preciseringar, bland annat ”Strukturer och 
vattenflöden: Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger 
möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en 
del i en grön infrastruktur”2

Bland Agenda 2030-målen ingår mål 15, där regeringen har angett som delmål 
15.1 att ”Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i 
sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra 
områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser.”3 
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ingår som en del av bedömningen av 
ekologisk status och möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna.  I 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är konnektivitet i vattendrag en parameter. 
Begreppet konnektivitet i vatten beskrivs som möjligheten till spridning och fria 
passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och 
nedströms riktning samt från vattendraget till omgivande landområden, i relation 
till referensförhållandena. En annan parameter är svämplanets kvalitet, där brukad 
mark i svämplanet och anlagda ytor medför sämre klass för svämplanet. 
Sätrabäcken är visserligen inte en klassad vattenförekomst, men parametrarna som 
ingår i klassning av ekologisk status är relevanta för alla vattendrag.
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det, för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön.
Kulvertering av vattendrag är ett erkänt miljöproblem i vattenmiljöer, och det 
finns särskilda medel att söka för att öppna upp kulvertar.4

Påverkan och effekter från kulvertering

1 
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Stöd%20i%20åtgärdsarbetet/Miljöekono
mi/ekosystem-tjanster.pdf
2 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/sveriges-
miljomal/levande-sjoar-och-vattendrag.html
3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ekosystem-och-
biologisk-mangfald/
4 https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/vatmarker-
och-dranering/forbattrad-vattenkvalitet
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Kulverteringen av Sätrabäcken skulle minska konnektiviteten i vattendraget, 
eftersom möjligheten till spridning för både större och mindre djur och växter 
skulle försvåras. Eventuellt skulle fisk få svårare att vandra. Anmälaren har 
eftersökt kunskap om påverkan på sländor från kulvertering men utan tydligt 
resultat. Kunskapsläget avseende effekten på djurliv är därmed lågt och 
försiktighetsprincipen ska tillämpas.
Avseende svämplanet skulle en kulvertering medföra att kontakten mellan 
Sätrabäcken och omgivningen på den kulverterade sträckan helt hindras. 
Svämplanets funktion som plats för förökning och liv för olika organismer 
försvinner då på sträckan. Likaså försvinner den funktion som svämplanet kan ha 
avseende att minska flödet nedströms vid stora flöden och ge resiliens vid 
klimatförändringar. 
Sätrabäcken har idag en viss meandring vilket är positivt ur naturvärdessynpunkt. 
Vid en kulvertering skulle även meandringen försvinna längs sträckan.
En kulvertering förenat med bostadsbygge får ses som en i princip permanent 
kulvertering. Försämringen av biologiska och ekologiska förhållanden får ses som 
irreversibel, vilket gör att särskilt försiktighet bör iakttas. Eventuella framtida 
åtgärder för att förbättra Sätrabäckens ekologiska och kemiska förhållanden kan 
komma att försvåras av anmäld kulvertering.
Dagvattendammar bidrar med öppen vattenyta vilket är positivt, men ingår inte i 
ett sammanbundet strömmande vattendrag och kan inte heller kompensera förlust 
av konnektivitet och det ekosystem ett öppet strömmande vattendrag utgör. En 
lång kulvert utgör ett vandringshinder i sig, även om vissa skademinskande 
åtgärder kan göras såsom att undvika höjdskillnader och krökar.
Länsstyrelsen anser att Sätrabäcken, med lokala och kommunala naturvärden, är 
skyddsvärd. Sätrabäcken har viss meandring längs den sträcka som planeras att 
kulverteras. En kulvertering skulle innebära negativa påverkan på konnektivitet, 
svämplan, arter, naturvärden och resiliens mot ett förändrat klimat. Det råder 
osäkerhet om påverkan på arter såsom sländor, och även avseende naturvärden, 
vilket gör att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det kan finnas en risk för 
grumling och spridning av förorenade sediment till Sätrabäcken, Brobäcken och 
naturreservatet, tillika Natura 2000-området, Broviken under byggskedet. Det kan 
också finnas en risk för en liten negativ påverkan på möjligheten att nå 
miljökvalitetsnormerna för Mälaren – Görväln. En kulvertering ligger inte i linje 
med arbetet att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag eller Agenda 
2030-målet nr 15. Slutligen skulle en kulvertering medföra en förlust av 
ekosystemtjänster.
Länsstyrelsen bedömer att placeringen av bostadskvarter på den plats där 
Sätrabäcken löper idag och därmed följande kulvertering inte är lämplig med 
hänsyn till att minsta intrång och olägenhet för människa och miljö ska uppnås. 
Kulverteringen är därmed inte förenlig med 2 kap. 6 § miljöbalken.  
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen den anmälda kulverteringen skulle 
medföra negativ miljöpåverkan av betydelse. Länsstyrelsen anser att öppna 
vattendrags höga värden i allmänhet och Sätrabäckens värden i synnerhet, samt 
kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken medför att kulverteringen inte är förenlig med 
miljöbalken och därför ska förbjudas.

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det, för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas.
Enligt 19 § 4 p FVV gäller istället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken 
att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos 
tillsynsmyndigheten om verksamheten innebär grävning, schaktning, muddring, 
sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som 
verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
I 23 § FVV anges att när anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall 
tillsynsmyndigheten
   1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt 
miljöbalken,
   2. förelägga verksamhetsutövaren att
      a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
      b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med 
hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
   3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta 
den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från 
myndighetens sida.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av enhetschef Svante Ernberg med miljöhandläggare Malva 
Ahlkrona som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet

Kopia till:
Bygg- och miljönämnden vid Upplands Bro kommun, bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se
Per-Olov Rosén, Bjerking, per-olov.rosen@bjerking.se
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PM 

Bedömning av effekter av kulvertering av del av  
Sätrabäcken i Upplands-Bro kommun samt Bro 
Trädgårdsstads påverkan på vattenkvaliteten i 
Broviken och Mälaren-Görväln  

Bakgrund 
Trädgårdsstaden i Bro ska planläggas och bebyggas med bostäder, verksamheter och 
service. Detaljplanen har varit ute på samråd och länsstyrelsen har kommit med ett 
yttrande i mars 2015. I yttrandet har länsstyrelsen efterlyst: 

• Vidare utredning av konsekvenserna av föreslagen kulvertering av 
Sätrabäcken nedströms järnvägen. 

• Tydligare redovisning i planhandlingen av den berörda vattenförekomsten 
Mälaren-Görväln, dess status och en bedömning av vattenförekomstens 
förutsättningar att uppnå MKN för vatten. 

• Tydligare redovisning av risk för påverkan på Natura 2000-område Broviken 
(som är en del av vattenförekomsten Mälaren-Görväln).  

Detta PM ska svara på frågorna kring konsekvenserna av föreslagen kulvertering,  
miljökvalitetsnormen för Mälaren-Görväln och risk för påverkan på Natura 2000-
området Broviken. 

Länsstyrelsen har vidare påpekat vikten av att kommunen undersöker de samlade 
effekterna av nuvarande markanvändning och planering exploatering inom 
Brobäckens avrinningsområde, både avseende effekterna på Brovikens Natura 2000-
område och möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i Mälaren-
Görväln. Detta är dock ett arbete som sträcker sig utanför arbetet med den aktuella 
planen och kräver en övergripande utredning för Brobäckens avrinningsområde.  

Om Sätrabäcken 
Sätrabäcken närmast söder om järnvägen, där den tillkommande kulverteringen är 
föreslagen (område 1 och 2 i figur 1), är klassad enligt naturvärdesinventeringen som 
lokalt värde. Söder om Assurs väg genom området (område 3 i figur 1) är den klassad 
som kommunalt värde. Brobäcken som kommer att bevaras som den är har ett 
regionalt värde (område 5-8 i figur 1).  
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Figur 1. Naturvärden inom del av planområdet, från MKB för Bro trädgårdsstad. 

 

Uppströms planområdet är bäcken kulverterad under järnvägen drygt 150 meter, se 
figur 2. Därefter kommer en sträcka mellan järnvägen och Enköpingsvägen på cirka 
300 meter som är av mer naturlig karaktär med svagt slingrande förlopp och god 
beskuggning. För det området gjorde Ekologigruppen en naturinventering och 
gestaltningsförslag år 2013. Det fanns då planer på att anlägga ett gångstråk längs 
Sätrabäcken. Naturvärdet för den delen av bäcken klassades som område av 
kommunalt intresse.  

Norr om Enköpingsvägen ligger Råbydammen vilken anlades 2008. Till dammens 
leds hela Sätrabäcken och även dagvatten från bland annat Skällsta industriområde. 
Uppströms Råbydammen är Sätrabäcken kulverterad cirka 540 meter. Vid låga flöden 
kan Råbydammen utgöra ett visst vandringshinder.  

Den föreslagna tillkommande kulverteringen av Sätrabäcken är cirka 300 meter. Delar 
av den befintliga kulverten under järnvägen kommer också att läggas om. Den totala 
kulverterade sträckan blir 450 meter och föreslås att läggas i en ledning med 
diametern 1600 mm ledning.  
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Figur 2. Sätrabäckens olika delsträckor. 

 

Sätrabäcken ingick 2015 i en samordnad recipientkontroll av Broviken och dess 
tillflöden. Provtagning av bottenfauna i Sätrabäcken gjordes söder om Assurs väg i 
november 2015. Totalt hittades 36 taxa med en täthet av 1100 individer/m2. De 
vanligaste grupperna var musslor, fåborstmaskar, kräftdjur och tvåvingar. Musslorna 
dominerades av ärtmusslor, kräftdjur bestod främst av sötvattensmärla och 
sötvattensgråsugga. Av tvåvingarna dominerade fjädermygglarver. Den sammanvägda 
bedömningen utifrån ett flertal index var att ån har god status avseende bottenfauna. 
Utifrån expertbedömning, vilken även väger in diversitet, EPT-index (som baseras på 
antalet dag-, bäck- och nattsländor vilket här var lågt och därmed indikerar en tydlig 
påverkan) och andel toleranta arter, indikerar den måttlig status vilket tyder på att det 
föreligger en tydlig påverkan. Inga rödlistade arter påträffades. Sätrabäcken har i 
recipientkontrollen bedöms ha måttlig ekologisk status baserat på kiselalger, arsenik 
och ammoniak. Den kemiska statusen har bedömts som god. Ingen inventering av fisk 
har gjorts i Sätrabäcken. 

Vid naturinventering 2013 som utfördes av Ekologigruppen uppströms järnvägen 
gjordes en enklare bottenfaunaundersökning och även där dominerade 
sötvattensmärla. Men det fanns också musslor, snäckor och iglar. I samband med den 
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sågs fisken småspigg och även små signalkräftor i Sätrabäcken uppströms 
planområdet.  

Bedömning av konsekvenserna av förlängd kulvertering 
Uppströms Råbydammen är en lång sträcka redan kulverterad vilket innebär att en 
utökad kulvertering nedströms främst kan påverka spridningssambanden till sträckan 
mellan järnvägen och Enköpingsvägen, vilken ännu är förhållandevis opåverkad.  

För att utreda hur en kulvertering påverkar främst mindre organismers möjlighet att 
sprida sig har nio personer (se namn under referenser) vilka arbetar med vattendrag 
och biologi på olika sätt kontaktats. Inga uppgifter om hur mindre djurarter påverkas 
av kulverteringar och dess längd har dock kommit fram. För sländor har flera källor 
angett att de flyger uppströms när de ska fortplanta sig (för att inte hamna i havet). Där 
det finns en kulvert ”tappar de bort” vattendraget och kan börja följa vägar eller dylikt 
istället. Kulverteringen innebär att algproduktionen stannar av i och med att det inte 
kommer ned något ljus. Det i sin tur minskar näringsupptaget i vattnet. För fiskar finns 
det mycket undersökt och det finns både uppgifter om att de utan problem vandrar 
förbi det mesta och att de ibland tvekar innan de simmar upp eller inte alls simmar 
upp. I nuläget finns det inte någon vandrande fisk i Sätrabäcken.  

Den del av Sätrabäcken som föreslås kulverteras har ett lokalt naturvärde, vilket 
motsvarar ett litet värde. Det har inte påträffats några rödlistade arter i bäcken. 
Påverkan lokalt blir stor i och med att bäcken och dess omgivning försvinner. 
Konsekvenserna av planen bedöms därför som märkbara lokalt avseende 
Sätrabäcken. Detta enligt en bedömningsskala som Ekologigruppen använder där 
märkbara konsekvenser motsvaras av -2 och mycket stora konsekvenser av -4. Det 
finns i närheten av den föreslagna kulverterade delen av bäcken fortfarande långa 
sträckor med öppen bäckfåra längs med Önstabäcken som har ett regionalt intresse.  

(Från Ekologigruppens bedömning av märkbara konsekvenser -2: Liten negativ 
påverkan på riksobjekt eller regionala värden eller begränsad påverkan på 
kommunala värden eller omfattande påverkan på större lokala värden.) 

Den öppna vattenyta som försvinner vid kulverteringen är cirka 600 m2, beräknat 
utifrån en åsträcka på 300 meter och en bredd på 2 meter. För att omhänderta 
dagvattnet från planområdet föreslås i dagvattenutredningen från 2014 sex stycken 
öppna dagvattendammar med en sammanlagd yta på 1200 till 2000 m2. Det innebär att 
den öppna vattenytan inom planområdet minst fördubblas. I dessa dammar kommer 
delvis andra arter än i den strömmande bäcken att etableras och dammarna kommer 
inte att kompensera möjligheten för växter och djur att spridas längs med bäcken. Men 
de innebär en ökad mängd öppet vatten i planområdet med mjukbottnar och en 
vattenkvalitet som ger goda förutsättningar för flora- och fauna. De utgör därför en 
viss kompensation.  
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Alternativa förslag  
Den föreslagna placeringen av kulverten kommer delvis att få en annan sträckning än 
nuvarande åfåra. Ett alternativ är att låta åfåran gå kvar som den gör nu och sätta en 
halvcirkelformad båge över så att bottensubstratet kan vara kvar där djur och 
mikroorganismer kan fortsätta att leva. Det är troligen lite svårare och dyrare rent 
konstruktionsmässigt med risk att bågen sjunker ned i botten, men kan vara värt att 
titta på i och med att mer av naturen bevaras. Att lägga tillbaka delar av 
bottensubstratet kan också vara önskvärt men det kan finnas en risk att hydrauliken 
påverkas negativt.  

Viktigt att tänka på är att kulverten dimensioneras för att kunna omhänderta stora regn 
i framtiden eller att ytor där inget skadas kan svämmas över. 

Det finns också en möjlighet att göra kompensationsåtgärder någon annanstans i 
vattendraget för att på sås sätt totalt förbättra levnadsmiljöerna för vattenlevande arter. 
Det är något som man har börjat med så smått i Sverige men som är betydlig vanligare 
utomlands.  

Risk för negativ påverkan på Broviken och MKN för 
Mälaren-Görväln 
Sätrabäcken rinner ihop med Önstabäcken strax söder om planområdet och byter 
namn till Brobäcken vilken rinner ut i Broviken. Brobäcken är inte någon 
vattenförekomst, det är däremot Broviken, vilken är en del av vattenförekomsten 
Mälaren-Görväln. Dess utbredning har ändrats och den nya preliminära har id nummer 
SE659044-160864. Dess ekologiska status är, enligt arbetsmaterial från 2016, klassad 
som god och miljökvalitetsnormen (MKN) är god status. Den kemiska statusen 
bedöms (arbetsmaterial 2016) som otillfredsställande p.g.a. förhöjda halter kvicksilver 
och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk och förhöjda halter av antracen, bly och 
kadmium i sedimenten. För kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) finns 
ett generellt undantag då halterna av dessa bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i 
samtliga vattenförekomster i Sverige. Gränsvärden för antracen, bly och kadmium i 
sediment har en tidsfrist till 2027 i och med att en expertbedömning gjorts att god 
status inte kan uppnås före dess. 

De hot som identifierats för Natura 2000-området Broviken i länsstyrelsen 
bevarandeplan, och som kopplar till aktuell plan, är bland annat att fosforhalterna 
(främst löst) ökar och att grumling/sedimentering ökar i viken. (Mer information om 
Natura 2000-området finns i Fördjupad dagvattenutredning för Trädgårdsstaden i Bro 
2014-10-08).   

I den samordnade recipientkontrollen som gjordes för Broviken och dess tillflöden 
2015 bedömdes Broviken ha otillfredsställande ekologisk status baserat på 
bottenfauna som var den biologiska kvalitetsfaktor som klassificerades till sämst 
status. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna klassades till god ekologisk status för 
näringsämnen, ljusförhållanden och särskilda förorenande ämnen (metaller, 
ammoniak). Endast syrgasförhållandena var klassade som måttliga. 
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Den samlade bedömningen av planen för Bro trädgårdsstad, enligt Fördjupad 
dagvattenutredning för Trädgårdsstaden i Bro 2014-10-08, är att med bra materialval, 
konsekvent utförande av planerade åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 
samt kompletterande dagvattendammar så kommer belastningen av suspenderat 
material sannolikt att minska något jämfört med nuläget. Belastningen av fosfor samt 
tungmetaller som koppar och zink bedöms inte heller öka i och med att planen 
realiseras. Tillförseln av de ämnen som gör att Mälaren-Görväln idag inte uppnår god 
kemisk status; antracen, bly och kadmium, bedöms inte öka med planen.  

Bedömningen är därför att planen för Bro trädgårdsstad inte kommer att få någon 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormen i Mälaren-Görväln eller på Natura 2000-
området Broviken.  

 

Sofia Åkerman och Jonas Andersson 

WRS AB 

 
Referenser: 
De personer som kontaktats angående en kulverterings påverkan på vattenmiljön är: 
Martin Olgemark och Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholm 
Johan Möllegård, Ekologigruppen 
Henrik Schreiber Tyréns, tidigare naturvårdsverket och Sötvattenslaboratoriet 
Peter Johansson, Emåförbundet. 
Micael Jonsson, Umeå universitet.  
Linda Svensson, Sportfiskarna.  
Anna Gustafsson och Thomas Jansson, Naturvatten 
 
Skriftliga  
PM Dagvatten, Fördjupad dagvattenutredning för Trädgårdsstaden i Bro, 2014-10-08, 
WRS. 
  
Samordnad recipientkontrollprogram Broviken och dess tillflöden, Upplands-Bro 
kommun 2015, utförd av Naturvatten. 
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Sammanfattning 
Området direkt söder om stationen i Bro är avsatt för framtida bebyggelse i Upplands-Bro 
kommuns översiktsplan. Ett planprogram togs fram för området år 2008, vilket reviderades och 
antogs år 2011. Programmet syftade till att skapa en ny stadsdel med blandad, småskalig 
bostadsbebyggelse och service med trädgårdsstaden som förebild. Programområdet har delats in 
i två detaljplaneområden, varav föreliggande detaljplan omfattar den västra, större, delen av 
programområdet. Denna MKB beskriver konsekvenserna av exploateringen av hela 
programområdet. 

Programområdet ligger direkt söder om järnvägen i Bro i Upplands-Bro kommun och avgränsas 
av järnvägen i norr, Ginnlögs väg i öster och söder samt i nordväst av bron över järnvägen. 
Området består till största del av öppen odlings- och ängsmark och två bäckar, Brobäcken och 
Sätrabäcken, rinner genom området. Assurs väg, som har en gammal sträckning, ansluter från 
Ginnlögs väg mot järnvägsstationen med tillhörande infartsparkering.  

Norr om järnvägen ligger Bro samhälle med affärer och service. Strax söder om 
programområdet finns ett kulturhistoriskt intressant område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. En av de regionala gröna kilarna, Görvälnkilen, sträcker sig söder om och 
delvis in i programområdet. Söder om området ligger Bro Hof golfklubb. Brobäcken mynnar ut 
i Broviken, en del av Mälaren som är ett Natura 2000-område. 

Planförslaget omfattar ca 1 000 nya bostäder, tre förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till 
denna. Planen ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt 
kolonilottsområden. Bebyggelsen är småskalig och blandad. I bottenvåningen på de 
flerbostadshus som ligger runt torget föreskrivs att 50 % av fasadlängden ska utgöras av lokaler 
för butiker eller andra verksamheter. Vid torget planeras även för en fristående butikslokal och 
en mindre lokal för enklare servering. En infartsparkering planeras direkt söder om stationen 
och längs med infartsparkeringen anläggs en bullerskärm mot järnvägen. Bullerskydd i form av 
carportar anläggs längs med järnvägen i övriga delar. 

Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk och omvandlas till bebyggelse, gator och andra 
hårdgjorda ytor och medför framförallt miljökonsekvenser för natur- och kulturmiljön, dock 
inga betydande. Planförslaget har anpassats till den naturvärdesbedömning som gjorts för 
området och planläggning av kvartersmark, vägar mm har i möjligaste förlagts till de områden 
som har de lägsta naturvärdena, i detta fall åkermarken. Områden som bedömts ha regionala 
naturvärden (Brobäcken) eller kommunala naturvärden (bl a åkerholmar) avses till största delen 
sparas. Planförslaget bedöms därför främst innebära en påverkan på det djur- och växtliv som är 
kopplat till de bäcksträckor som försvinner. Kulverteringarna i bäckarna innebär också att 
ytterligare vandringshinder för bland annat fisk och andra organismer uppförs inom området. 
Den mellersta infarten vid Assurs väg bedöms vara det område där störst påverkan på 
Brobäcken kan ske. Eftersom de bäcksträckor som påverkas endast utgör en mindre del av 
bäcken bedöms konsekvenserna dock sammantaget inte vara betydande. 

Programområdet gränsar till ett område av riksintresse för kulturmiljövården men ligger, med 
undantag av en del av den mellersta infarten till området, utanför riksintresseområdets 
avgränsning. Planförslaget medför därmed inga direkta ingrepp i den riksintressanta miljön. 
Genom den anpassning som gjorts bedöms planförslaget kunna genomföras utan några 
betydande konsekvenser för riksintressets värden. Ur kulturmiljösynpunkt är det i viss mån ett 
lämpligt ställe för en utvidgning av Bro samhälle då en lokalisering till platsen bygger vidare på 
Bro järnvägssamhälle. Att lyfta fram befintliga kulturvärden inom området, exempelvis den 
gamla vägen över bron/vadet ökar också fornlämningarnas upplevelsevärde. 

Ur landskapsbildsynpunkt medför planförslaget att landskapsbilden förändras och visuellt 
kommer planerad bebyggelse att vara mer eller mindre synlig från omgivningen, framför allt 
norrifrån. I planförslaget har huvuddelen av landskapsanalysens förslag för utveckling av 
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landskapet tillvaratagits och bebyggelsen har anpassats till de betydelsefulla 
landskapselementen. Planen ger förutsättningar för att bevara viktiga landskapselement som 
Brobäcken.  

De åtgärder som planeras i form av lokalt omhändertagande (LOD) och dammar för 
omhändertagande av dagvattnet innebär att belastningen av suspenderat material, fosfor, koppar 
och zink inte kommer att öka vid exploateringen. Detta innebär att planen inte kommer att 
medföra någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormen för Mälaren Görväln eller på Natura 
2000-området Broviken.   

Planförslaget ger nya möjligheter till rekreation i form av promenader, cykling och lek och ger 
flera alternativ att ta sig fram genom området och vidare mot exempelvis bebyggelse och 
service norr om järnvägen, Bro Kyrka och Brogårdsstråket i söder och Bro IP i öster. Parker i 
olika storlek och med varierande utformning kommer att anläggas i området. Ett större torg 
planeras i anslutning till Bro station, vilket sedan övergår i en park som leder vidare mot 
bäckarna och naturmiljön i söder. En idrottshall planeras i planområdets östra del utmed 
Brobäcken och i anslutning till idrottshallen föreslås också en skatepark. Söder om Brobäcken 
finns möjlighet att anordna odlingslotter. Planerade gång- och cykelstråk, promenadstigar utmed 
bäcken, parker, idrottshall och ytor för lek kommer sammantaget att innebära ett mervärde för 
Bro samhälle då nya möjligheter till rekreation skapas i området, vilket ökar upplevelsevärdet. 
Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och 
besökare i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation och Görvälnkilen som stäcker 
sig genom den södra delen av planområdet förstärks då den knyts ihop med parker och annan 
grönstruktur inom området. 

En blandad bebyggelse med både bostäder, caféer /restauranger och affärer bidrar till rörelse vid 
olika tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  

Planområdet är beläget i närheten av trafikerade vägar och järnväg där särskilt järnvägen 
innebär höga ljudnivåer och risker med hänsyn till transporter av farligt gods. Med föreslagen 
bostadsutformning och lämplig planlösning kan gällande riktvärden för ljudnivåer inomhus 
klaras. Utformningen av planområdet, med de riskreducerande åtgärder som föreslagits 
inom ramen för riskanalysen, är lämplig med hänsyn till identifierade risker och beräknade 
risknivåer. 
Exploateringen medför en möjlighet att hantera föroreningar på ett kontrollerat sätt så att risken 
för spridning av föroreningar till omgivningen minskar. 

Planförslaget innebär möjligheter att utforma stadsdelen med klimateffektiva lösningar, bland 
annat kopplat till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. Genomtänkt dagvattenhantering och 
plantering av vegetationsytor och träd i området innebär ytterligare goda möjligheter att möta 
och hantera framtida klimatförändringar.   

Utbyggnaden av hela planområdet bedöms ta cirka 20 år. Byggskedet kan medföra störningar i 
form av buller och vibrationer från grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning och 
transporter. Byggarbetena och transporter under byggskedet kan även innebära utsläpp till luft 
genom avgaser, damning med mera. Eftersom exploateringen av planområdet kommer att ske i 
etapper kan boende i de första etapperna komma att påverkas av senare utbyggnader. 
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska klaras och arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. 
med dokumenterat minsta miljöpåverkan bör väljas. När det gäller kvarvarande föroreningar 
inom banvallen norr om Brogård 4:1 krävs sannolikt skyddsåtgärder i samband med 
husproduktion och markarbeten för att förhindra att föroreningar återkontaminerar berört 
markområde som planläggs för bostadsändamål. Även byggnadstekniska skyddsåtgärder kan bli 
aktuella. Byggarbetet måste också planeras så att påverkan på recipienterna blir så lite som 
möjligt. 
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1 Inledning 
Området direkt söder om stationen i Bro är avsatt för framtida bebyggelse i Upplands-Bro 
kommuns översiktsplan. Ett planprogram togs fram för området år 2008, vilket reviderades och 
antogs år 2011. Programområdet har delats in i två detaljplaneområden, varav föreliggande 
detaljplan omfattar den västra, större, delen av programområdet. Denna MKB beskriver dock 
konsekvenserna av exploateringen av hela programområdet.  

2 Miljöbedömning för planer 

2.1 Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning. 
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-
förordningen.  

Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till: 

1. Planens/projektets karaktäristiska egenskaper 

2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 

En behovsbedömning gjordes för planprogrammet och kommunen fann att genomförandet av 
detaljplanerna kan medföra betydande miljöpåverkan. Frågor som enligt behovsbedömningen 
särskilt behöver belysas är risk för markföroreningar inom nuvarande industrifastigheter samt 
påverkan på närliggande Natura 2000-område. 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen 
så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, innefattar analys 
och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska 
integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan 
identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar. 

Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs, en 
beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt 
och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också 
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen eller programmet.  

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Nuvarande markanvändning 
Planområdet ligger direkt söder om järnvägen i Bro i Upplands-Bro kommun och avgränsas av 
järnvägen i norr, Ginnlögs väg i söder och öster samt Brobäcken i väster. Området består till 
största del av öppen odlings- och ängsmark med trädbevuxna slänter längs Brobäcken, som går 
igenom området i dess längdriktning. Sätrabäcken rinner i nord-sydlig riktning och går ihop 
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med Brobäcken mellan Bro station och Ginnlögs väg.  (Anm: Brobäcken heter egentligen 
Önstabäcken innan den går ihop med Sätrabäcken. I detta detaljplanearbete benämns dock 
Önstabäcken som Brobäcken genom hela planområdet). Assurs väg, som har en gammal 
sträckning, ansluter från Ginnlögs väg mot järnvägsstationen med tillhörande infartsparkering. I 
den nordvästra delen finns en tomt med ett äldre torp, Kvista torp.  

3.2 Omgivning 
Norr om järnvägen ligger Bro samhälle med affärer och service. Befintlig bebyggelse närmast 
spåren på norra sidan utgörs huvudsakligen av radhus och villor byggda kring åren 1900-1970, 
med inslag av flerfamiljshus och verksamheter. En bebyggd industrifastighet finns inom 
programområdet (i den östra delen som utgör nästa detaljplaneområde). Strax söder om 
programområdet finns ett kulturhistoriskt intressant område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. I området finns den medeltida Bro kyrka och den välbevarade 
herrgårdsmiljön Brogård och husgrunder från byn Husby. En av de regionala gröna kilarna, 
Görvälnkilen, sträcker sig söder om och delvis in i programområdet. Söder om området ligger 
Bro Hof:s golfklubb med två banor.  

3.3 Planförhållanden 

3.3.1 Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro, ÖP 2010, antogs i november 2011. I denna pekas det 
aktuella området ut som utbyggnadsområde.  

3.3.2 Planprogram 
Ett förslag till planprogram togs fram för området som var ute på samråd sommaren 2008.  Efter 
samrådet reviderades programmet och godkändes år 2011. Programmet syftade till att skapa en 
ny stadsdel med blandad, småskalig bostadsbebyggelse och service med trädgårdsstaden som 
förebild. Programförslaget omfattade ca 800-900 bostäder med inslag av verksamheter och 
service. Området föreslogs delas in i två delområden inför vidare detaljplanearbete. Inom 
respektive detaljplaneområde ska etappvis utbyggnad kunna ske. En övergripande målsättning i 
planarbetet är att öka allmänhetens tillgänglighet i området samt att stärka sambanden mellan de 
norra och södra delarna i Bro. 

3.3.3 Detaljplaner 
Följande detaljplaner ingår i programområdet: 

7125: Stadsplan 1 för del av Jursta fastställd 1976-11- 10. För delen inom programområdet 
anges parkmark och vägområde. 

7205: Stadsplan 1 för Nygård, fastställd 1976-06-30. För delen inom programområdet anges 
parkmark.  

7402: Stadsplan 1 för Bro industriområde fastställd 1977-06-17. Två områden för 
småindustriändamål anges i anslutning till järnväg och landsväg för transporterna. 

7711: Stadsplan 3 för Bro Industriområde fastställd 1978-08-23. Stadsplanen anger vägområde 
för Ginnlögs väg samt för tillfartsväg till industriområde samt parkmark för skyddsvärd 
bäckravin. 

9501: Detaljplan för järnvägen med laga kraft 1996- 04-25. Planen anger järnvägsområde, 
vägområde och planskild korsning mellan järnväg och väg. 

9502: Detaljplan för järnvägen med laga kraft 1997- 02-13.  Planen anger järnvägsområde, 
vägområde och planskilda korsningar. Tre lägen för GC-tunnlar anges. 

3.3.4 Angränsande planer och projekt 
Detaljplan för Brogård, laga kraftvunnen detaljplan 
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Planområdet ligger söder om aktuellt område och medger i huvudsak golfbana. Golfbanorna är i 
drift sedan år 2006. 

Detaljplan 3 för Jursta (Jurstaberg), laga kraftvunnen detaljplan 
Detaljplanen medger bostäder och närrekreation.  

Detaljplan för del av Jursta (Jursta gård), laga kraftvunnen detaljplan 
Detaljplanen medger bostäder, förskola och småindustri.  

Bro-Önsta 2:11 m.fl.( Önsta hästsportanläggning), laga kraftvunnen detaljplan 
Detaljplanen vann laga kraft i mars 2014 och ansökan om bygglov har lämnats in till 
kommunen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en hästsportanläggning och 
en flytt av Svensk Galopps tränings- och tävlingsanläggning i Täby till Önsta gård i Bro. 
Området ligger nordväst om aktuellt planområde.  

Jursta 3:14 m.fl. (Östra Jursta gård), laga kraftvunnen detaljplan 
Planområdet ligger direkt väster om aktuellt område och omfattar utbyggnad av ca 130 bostäder 
varav cirka 20 friliggande småhus. Dagvattnet från det planområdet kommer att renas i en 
dagvattendamm innan det, via öppna vägdiken, släpps ut i Brobäcken. Detaljplanen vann laga 
kraft under 2014. 

Gamla brandstationen i Bro, beslutat plansamråd  
Direkt norr om järnvägsspåren planeras en förtätning av Bro tätort. På den plats där det förut låg 
en brandstation planeras för cirka 100 mindre lägenheter. 

Tegelhagen i Bro, detaljplaneprogram 
Programområdet ligger söder om aktuellt område och sträcker sig från Ginnlögs väg i norr ner 
till Mälaren och Fiskartorpet i söder. Tegelhagen ät tänkt att utvecklas till en levande stadsdel 
med ca 1200-1400 bostäder samt viss offentlig service och småskalig handel. Ett viktigt mål 
med utbyggnaden är att göra Mälaren och stranden mer tillgänglig för allmänheten. Tegelhagen 
kommer att utgöra en viktig länk mellan centrala Bro, Mälaren och intilliggande bostads- och 
utvecklingsområden. Bland annat kommer en allmän strandpromenad, kulturpromenad och 
allmänna bad att anläggas. Planprogrammet godkändes år 2011. 

3.4 Riksintressen 
Mälaren med öar och strandområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken). Turismen och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Mälaren 
är också riksintresse för yrkesfisket.  

Vattenmiljön söder om Bro, Broviken, är Natura 2000-område och därmed riksintresseområde. 

Programområdet gränsar till Bro riksintresseområde för kultur (3 kap 6§ miljöbalken).  

Järnvägen är av riksintresse för kommunikation. Programområdet gränsar till järnvägs-
fastigheten. 

4 Planförslaget 
Planförslaget omfattar den del som i planprogrammet pekades ut som den första 
detaljplaneetappen, se figur 1. Planen omfattar ca 1 000 nya bostäder, tre förskolor, en F-9 skola 
och en idrottshall till denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära 
pendeltågsstationen samt kolonilottsområden. Den största av de offentliga platserna är placerad 
vid pendeltågsstationen och kommer att bli en huvudpunkt i det nya området. Idag rinner 
Sätrabäcken på den platsen. Bäcken kommer att gå i kulvert under den sekvens som från 
stationen först är ett torg och sedan övergår till en park. Söder om Stenkaksvägen kommer 
bäcken fram igen och går samman med Brobäcken.  
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Bebyggelsen inom området är småskalig och blandad. I bottenvåningen på de flerbostadshus 
som ligger runt torget föreskrivs att 50 % av fasadlängden ska utgöras av lokaler för butiker 
eller andra verksamheter. Vid torget planeras även för en fristående butikslokal och en mindre 
lokal för enklare servering.  

Gatunätet är orienterat utifrån en central huvudgata som sträcker sig genom hela planområdet 
och från vilken det går mindre lokalgator, parkeringsgator och villagator. Förskola, skola och 
idrottshall är alla placerade längs med huvudgatan. Huvudgatan ska vara möjlig att trafikera 
med buss i linjetrafik och busshållplatser planeras vid det centrala torget. En infartsparkering 
planeras direkt söder om stationen och längs med infartsparkeringen anläggs en bullerskärm mot 
järnvägen. Bullerskydd i form av carportar anläggs längs med järnvägen i övriga delar. 

Inom planområdet möjliggörs en underfart under järnvägen som syftar till att koppla ihop norra 
och södra sidan av Bro.  

 
 

Figur 1. Skiss över programområdet. Aktuellt detaljplaneområde är markerat med rött. 

5 Alternativ 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. 

5.1 Jämförelsealternativ 
Ett rimligt jämförelsealternativ till förslaget, som utreddes i programskedet, var bland annat att 
bebyggelsen skulle sträcka sig längs båda sidor om Brobäcken. Förslaget innefattade 800 
bostäder samt verksamheter och service. Förslaget innefattade också fler infarter till området. 
Ingreppen i och kring Brobäcken skulle sannolikt ha blivit större, så även påverkan på 
landskapsbilden och kulturmiljön. Större ytor mark, som i dag är ängs- eller åkermark, skulle ha 
hårdgjorts. På grund av påverkan på Bro- och Sätrabäcken samt påverkan på landskapsbilden 
omarbetades förslaget och landade i nuvarande förslag. 
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5.2 Nollalternativ 
Gällande detaljplan 7402 medger industribebyggelse. I planområdets nordvästra samt nordöstra 
del är det planlagt för industriändamål. Planområdets mitt samt dess södra gräns är planlagt som 
natur. Stadsplan 7711 anger vägområde för Ginnlögs väg samt för tillfartsväg till 
industriområde samt parkmark för skyddsvärd bäckravin. 

Även om gällande detaljplan medger industriändamål är det inte troligt att nya industrier 
kommer att tillkomma i det aktuella området. I översiktsplanen är området utpekat som 
utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse. Nollalternativet utgår dock från att området även 
fortsättningsvis kommer att vara oexploaterat eftersom det är svårt att spekulera i hur en 
eventuell annan utbyggnad skulle se ut.  

6 Avgränsning 
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på 
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. I samrådet om planprogrammet framhöll 
Länsstyrelsen i Stockholms län att anpassningen och anslutningen till riksintresset för 
kulturmiljövården söder om aktuellt område, men också gentemot bäckravinen med sin för 
landskapsbilden så viktiga vegetation, behöver studeras närmare innan riktlinjer för de 
kommande detaljplanernas kvartersstruktur och bebyggelseförslag läggs fast. Detta är särskilt 
angeläget för den bebyggelse som föreslås söder om Brobäcken och som kommer att gränsa 
direkt mot riksintresseområdet (Anm: I programmet föreslogs bostadsbebyggelse söder om 
Brobäcken vilket i planförslaget inte längre är aktuellt). Den funktionella och kulturhistoriska 
kopplingen mellan den plats där prästgården låg och kyrkan är av kulturhistoriskt intresse och 
den riktning som vägen utgör i landskapet bör om möjligt lyftas fram vid planutformningen.  

Länsstyrelsen framhöll vidare att närheten till Natura 2000-området Broviken ställer höga krav 
på dagvattenhanteringen så att plötsliga och kraftiga flödesvariationer som påverkar 
livsvillkoren i Brobäcken och kvaliteten vid mynningen i viken undviks. Länsstyrelsen ansåg 
också att det är angeläget att bibehålla så mycket som möjligt av den naturligt förekommande 
vegetationen i och runt bäcken och att det vore en fördel för vattendragets ekologi om zonen 
kunde bli bredare. De förordade en fördjupad utredning som beskriver konsekvenserna av att 
anlägga en promenadstig utmed bäckarna och rensa/rusta upp ravinerna samt anlägga dammar.  

Andra aspekter som Länsstyrelsen framhöll bör studeras inom detaljplanearbetet är tåg- och 
trafikbuller, risker samt markföroreningar. Utifrån Länsstyrelsens bedömning har en saklig 
avgränsning gjorts där MKB:n fokuserar på följande aspekter: 

Vattenmiljö 
Brobäcken och Sätrabäcken som går genom programområdet rinner ut i Broviken, som är ett 
Natura 2000-område. Åtgärder inom programområdet kan riskera att påverka Natura 2000-
området, t ex genom att föroreningar eller grumling sprids. 

Naturmiljö 
Brobäcken har ett högt naturvärde och programområdet ingår i Görvälnkilen samt i riksintresse 
enligt för Mälaren och dess stränder på grund av dess natur- och kulturvärden. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljö och fornlämningar finns i och i anslutning 
till planområdet. 

Rekreation 
Planområdet omfattas till stora delar av riksintresse för det rörliga friluftslivet samt ingår delvis 
i Görvälns grönkil. 

Buller 
Planområdet omringas av Mälarbanan och Ginnlögs väg, där tåg- respektive vägtrafik genererar 
höga ljudnivåer. 
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Risk och säkerhet 
Bebyggelse planeras i nära anslutning till järnvägen där farligt gods transporteras. 

Tillgänglighet och trygghet 
En ny framväxande stadsdel måste planeras med tillgänglighet och trygghet i fokus. 

Föroreningar i mark 
Inom programområdet finns några misstänkt förorenade områden, varav ett har sanerats. 

Klimat och energi 
Planeringen av nya bostadsområden har stor potential att bidra till att begränsa klimatpåverkan 
och effektivisera energianvändning. 
 

Ytterligare aspekter som har beaktats men inte bedömts vara betydande är: 

Luftkvalitet 
I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids. De områden där miljökvalitetsnormer för luft överskrids präglas av 
höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar). Ingen risk bedöms föreligga 
för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet, då det rör sig om 
öppen bebyggelse och måttliga trafikmängder. Luftkvalitet beskrivs och konsekvensbedöms 
därför inte i denna MKB. 

Vibrationer 
Samtliga uppmätta vibrationsnivåer orsakade av tågtrafiken på Mälarbanan är under riktvärdet 
för måttlig störning, samt under människans känslighetströskel som vid aktuella frekvenser (10-
20 Hz) är ca 0,3 mm/s. Beroende av grundläggningssätt, byggnadens konstruktion, materialval, 
storlek etc. kan det dock finnas en risk att vibrationerna förstärks i framtida bebyggelses övre 
våningsplan och där kan orsaka störningar. Man bör därför anpassa aktuella byggnader för detta, 
till exempel genom att använda tunga och styva konstruktioner. Planbestämmelser har införts 
som reglerar både stomljud och vibrationer. Vibrationer beskrivs och konsekvensbedöms inte 
vidare i denna MKB. 

Elektromagnetisk strålning 
Järnvägen kan påverka omgivningen då den ger upphov till elektromagnetiska fält. De 
elektromagnetiska fälten avtar snabbt med avståndet från källan1. Bebyggelsen anläggs mer än 
25 meter från järnvägen. Vid detta avstånd är magnetfältet från järnvägen normalt svagare än de 
som i medeltal förekommer i svenska bostäder. Inga negativa konsekvenser förväntas därmed 
varför elektromagnetiska fält inte behandlas vidare i denna MKB. 

6.1 Geografisk avgränsning 
Geografiskt omfattar MKB:n primärt hela programområdet för att visa konsekvenserna av hela 
utbyggnaden av Trädgårdsstaden. I den västra delen av området har förslaget till detaljplan 
använts för bedömning av påverkan tillsammans med strukturplanen och gestaltnings-
programmet för området23. I den östra delen av programområdet där inget förslag till detaljplan 
finns framtaget har endast strukturplanen och gestaltningsprogrammet använts för bedömning 
av påverkan. För vissa aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, grönstruktur, tillgänglighet 
och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv än endast 
programområdet. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför 
programområdesgränsen, t.ex. för närbelägna bostadsområden, grönstruktur, naturområden och 
vatten.  

                                                      
1 Trafikverket: http://www.trafikverket.se/ 
PageFiles/1044/elektromagnetiska_falt_omkring_jarnvagen.pdf, använd 2014-09-23. 
2 Strukturplan Trädgårdsstaden 2014-10-17, Tengbom 
3 Trädgårdsstaden i Bro, Gestaltningsprogram 2014-10-17, Tengbom 
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6.2 Tidsmässig avgränsning 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper under ca 20 års tid. Bedömningen av miljö- och 
hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då planområdet beräknas vara fullt 
utbyggt, ca år 2035. I och med att byggskedet kommer att pågå under flera år så beskrivs även 
konsekvenserna för byggskedet.  

6.3 Miljö- och folkhälsomål 
En MKB ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn beaktats i planen. Det nationella miljömålssystemet med miljökvalitetsmål 
inrättades år 1999. Under år 2010 fattade regering och riksdag beslut om förändringar i 
miljömålssystemet och idag består det svenska miljömålssystemet av ett generationsmål, sexton 
miljökvalitetsmål samt fjorton etappmål. Miljökvalitetsmålen har tagits fram för att göra de 
miljöpolitiska målen tydligare och för att effektivisera arbetet mot en hållbar utveckling. 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". För att underlätta arbetet 
med att uppnå målet har en samlad målstruktur med elva målområden utvecklats.  

I tabell 1 nedan ges en översikt av de 11 målområdena för folkhälsans utveckling och de 16 
miljökvalitetsmålen. De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet 
stil. 
Tabell 1. Folkhälsomål och miljömål 
MÅLOMRÅDEN FÖR FOLKHÄLSAN MILJÖMÅL 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

7 Miljö- och hälsokonsekvenser 

7.1 Vattenmiljö  
En bebyggelsemiljö påverkar främst vattenmiljön genom att dagvatten avleds och hamnar i 
sjöar, hav eller vattendrag. Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds från tak, 
gator och parkeringar. Dagvatten innehåller föroreningar från till exempel trafikens utsläpp, 
vägslitage, material på tak och från luftföroreningar som följer med nederbörden. 

7.1.1 Bedömningsgrunder 
Natura 2000 och naturreservat 
Natura 2000-områden utgör skyddade områden enligt EU. Det krävs (enligt 7 kapitlet 28a§ 
miljöbalken) tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
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kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Naturreservat är ett område som avsatts på grund 
av sina naturvärden. Verksamheten inom naturreservatet är reglerad genom beslut från berörd 
länsstyrelse eller kommun. Vattenmiljön söder om Bro, Broviken, är Natura 2000-område och 
riksintresseområde. De ingående naturtyper som avses skyddas är naturligt eutrofa sjöar med 
nate eller dybladsvegetation. Större delen av Natura 2000-området ingår i Broängarnas 
naturreservat.  

Miljökvalitetsnormer 
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status 
(god eller hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk 
potential (god eller maximal), samt kemisk status (god). Varken Brobäcken eller Sätrabäcken är 
klassade enligt vattendirektivet och det finns inga miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna. 
Broviken, som utgör recipient för dagvatten från planområdet, är en del av vattenförekomsten 
Mälaren-Görväln. Dess ekologiska status är, enligt arbetsmaterial från 2016, klassad som god 
och miljökvalitetsnormen (MKN) är god status. Den kemiska statusen bedöms (arbetsmaterial 
2016) som otillfredsställande p.g.a. förhöjda halter kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) i fisk och förhöjda halter av antracen, bly och kadmium i sedimenten. För kvicksilver 
och polybromerade difenyletrar (PBDE) finns ett generellt undantag då halterna av dessa 
bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige. Gränsvärden för 
antracen, bly och kadmium i sediment har en tidsfrist till 2027 i och med att en 
expertbedömning gjorts att god status inte kan uppnås före dess. 

Vattenplan 
I Upplands-Bro kommuns vattenplan4 identifieras status, naturvärden, miljöproblem, 
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag 
och tre grundvattenmagasin. I vattenplanen föreslås att Brobäcken ska uppfylla kvalitetskrav 
motsvarande de miljökvalitetsnormer som skulle ha gällt om vattendraget klassats som 
vattenförekomst. Förslag till miljömål är god ekologisk och kemisk status 2015.  

7.1.2  Förutsättningar 
Brobäcken avvattnar ett ca 29 km2 stort område och är kommunens näst största vattendrag. Sett 
till hela avrinningsområdet dominerar skogsmark följt av åker och öppen mark. Själva 
Brobäcken börjar där delgrenarna Önstabäckens och Sätrabäckens rinner samman strax söder 
om Bro samhälle och rinner genom huvuddelen av programområdet från väst till öst. I detta 
detaljplanearbete benämns dock Önstabäcken som Brobäcken genom hela programområdet. 
Nedströms programområdet rinner Brobäcken genom Bro Hof golfbana och vattendraget har 
där under senare år omdanats kraftigt. Det tidigare uträtade vattendraget har fått ett svagt 
slingrande lopp och rinner genom en serie små dammar samt en 3 ha stor damm som anlades 
2005, innan det mynnar i Broviken, som är en vik i Mälaren. För Sätrabäcken gäller det 
omvända, bäcken hade tidigare ett mer slingrande lopp men rätades troligen ut i samband med 
att järnvägen rustades upp.  

Enligt vattenplanen för Upplands-Bro kommun5 bedöms ekologisk status för Brobäcken vara 
god baserat på bottenfauna (2005) och näringsämnen (totalfosfor 2011-2012). Övergödning har 
inte identifierats som något miljöproblem för Brobäcken. Uppmätta halter av zink i bäcken kan 
dock ligga på en nivå som motsvarar föreslaget gränsvärde. Kemisk status bedöms vara god 
baserat på uppmätta halter av metaller. 

För Brobäcken har en undersökning av limniska naturvärden utförts år 20056. Vid 
undersökningen noterades inga höga limniska naturvärden i vattendraget och vid jämförelse mot 
                                                      
4 Vattenplan Upplands-Bro kommun 2014. Samrådsversion. http://www.upplandsbro.se/bo--
bygga/overgripande-planering/vattenplan.html 
5 Vattenplan Upplands-Bro kommun 2014. Samrådsversion. http://www.upplandsbro.se/bo--
bygga/overgripande-planering/vattenplan.html 
6 Limniska naturvärden i Brobäcken i Upplands-Bro kommun. Limnodata HB, 2005. 
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ASPT- och Danskt faunaindex uppvisade Brobäcken även stora avvikelser från ostörda 
förhållanden. Vid undersökningen noterades bland annat arter som hör hemma i mer eller 
mindre temporära vattendrag vilket indikerar att Brobäcken temporärt kan vara mycket 
vattenfattig, alternativt helt uttorkad. En inventering gjordes också i Brobäcken och Sätrabäcken 
år 20127. Vid inventeringen var vattenståndet mycket lågt. Det var ganska få djurarter som 
påträffades vid sökningen efter bottenfaunainventeringen, vilket delvis kan bero på att 
inventeringen gjordes den 22 maj, då övervintrande insektslarver har kläckts och de nya 
larverna är så små att de inte fångas med den använda silen. De påträffade arterna tyder på att 
Brobäcken och Sätrabäcken är föroreningspåverkade. Sämst förefaller vattenkvalitén vara i 
Sätrabäckens närmast nedanför järnvägen eftersom ingen bottenfauna alls påträffades där. 

I mynningsområdet i Broviken finns artrika undervattensväxtsamhällen, ett rikt fågelliv samt 
troligen en art- och individrik fiskfauna. Eftersom indikationer finns på lokal 
övergödningsproblematik i Broviken så innehåller vattenplanen förslag för att reducera 
näringsbelastningen till Brobäcken. De hot som identifierats för Natura 2000-området i 
Länsstyrelsens bevarandeplan8 är bland annat att fosforhalterna (främst löst) ökar och att 
grumling/sedimentering ökar i viken.  

Programområdet ligger delvis inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde och Brobäcken mynnar i Östra Mälaren som ingår i den primära 
skyddszonen. 

7.1.3 Konsekvenser planförslag 
Det aktuella området kommer i och med planen få en helt ny karaktär. I dagsläget består 
området till största del av åkermark som brukas eller ligger i träda/ gräsmark. Den nya planen 
innebär att större delen åkermark kommer att hårdgöras och avrinningen beräknas öka med ca 
130 %. Dagvattnet från planområdet kommer att ledas till Brobäckens och Sätrabäckens nedre 
delar. Enligt den dagvattenutredning som gjorts9 beräknas mängden genererad kväve öka från 
66 till 84 kg och mängden fosfor från 5 till knappt 10 kg. En ökning av belastningen från 
programområdet med knappt 10 kg fosfor skulle innebära en ökning av bruttotransporten från 
avrinningsområdet med ca 2 %. Belastningen av metallerna bly, koppar och zink ökar enligt 
beräkningarna med 0,5, 1,1 respektive 3,6 kg per år. Suspenderat material ökar med ca 70 %, 
från 2,2 till 3,6 ton per år. 

För att föroreningsbelastningen från programområdet inte ska öka ska dagvattenanläggningar 
och åtgärder sammantaget klara av att avskilja ovanstående mängd föroreningar. Enligt det 
förslag till omhändertagande som finns framtaget ska dagvattnet renas och utjämnas lokalt och 
även, för merparten av området, ledas genom anlagda dagvattendammar innan det leds vidare 
till områdets recipienter. Större delen av området ligger på lera, med mycket begränsad 
infiltrationskapacitet. Anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten behöver därför i 
de flesta fall förses med någon typ av dränering som ansluts till dagvattensystemet. Det system 
som föreslås innebär att: 

 Mindre förorenat dagvatten från kvartersmark (tak, gångytor och grönytor) i möjligaste 
mån leds över grönytor innan det leds vidare till ledningssystemet. T.ex. förses stuprör 
med utkastare och ränndalar med god lutning ut från fasad till grönytor, hårdgjorda ytor 
byggs i dränerande material och där möjligt med genomsläppligt ytskikt. 

 Dagvatten från parkeringsytor skall passera anläggning med god oljeavskiljande 
funktion innan det leds till dagvattennätet. Det kan utgöras av mark-växtsystem, 
tekniska oljeavskiljare eller en kombination av dessa. 

                                                      
7 Naturvärdesbedömning, Trädgårdsstaden Bro samt biotopkartering av Brobäcken och Sätrabäcken. 
Conec konsulterande ekologer, 2012. 
8 Broviken SE0110130. Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17§ förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd). Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007. 
9 PM Dagvatten. Fördjupad dagvattenutredning för Trädgårdsstaden i Bro. WRS, 2014. 
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 I gator med trädplantering ska trafikdagvattnet ledas ner i dagvattenbrunnar, utformade 
som perkolationsbrunnar, som även ansluts till så kallade skelettjordsmagasin. 
Skelettjorden förses med en dränering som ansluter till dagvattennätet. 

 Dagvattnet från trafikytor leds till öppna diken eller grönytor innan det leds vidare till 
dagvattennätet. I det fall vägdiken leder direkt till recipienterna så utformas dikena så 
att det effektivt går att fånga upp föroreningar vid en olycka, t.ex. med så kallade 
munkbrunnar. 

 Dagvattenledningarna mynnar i anlagda dagvattendammar. 
 Planerade dammar dimensioneras för att kunna hantera hela flödet från programområdet 

med god reningseffekt. 

Infartsparkeringen som planeras söder om stationen planeras avvattnas via ett mark-växtsystem 
direkt till den kulverterade Sätrabäcken. Detta system utformas för att både reducera 
föroreningshalter och för att det sak vara möjligt att fånga upp ett utsläpp vid ett olyckstillbud. 
Föreslaget dagvattensystem innebär att flödena från området kommer att utjämnas och transport 
av föroreningar till recipienterna minskas. I och med att ovanstående åtgärder genomförs 
kommer belastningen av suspenderat material sannolikt att minska något jämfört med nuläget. 
Belastningen av fosfor, koppar och zink bedöms heller inte öka då planen realiseras. Tillförseln 
av de ämnen som gör att Mälaren-Görväln idag inte uppnår god kemisk status; antracen, bly och 
kadmium, bedöms inte öka med planen. Detta innebär att planen inte kommer att ge någon 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Görväln eller på Natura 2000-området 
Broviken. Vattenskyddsområdet bedöms inte heller påverkas.  

De dammar som finns nedströms på Bro Hof golfbana kommer att fungera som reningsdammar 
och funktionen hos dessa och aktiviteter i och i anslutning till vattendraget nedströms 
programområdet har sannolikt har en betydligt större påverkan på Brovikens vattenkvalitet än 
vad den aktuella planen kommer att ha. 

Förslag till åtgärder 
Utöver ovanstående åtgärder för dagvattenhantering ska material väljas som ger en liten 
föroreningsbelastning. I dagvattenutredningen finns en sammanställning av råd vid utformning 
av dagvattendammarna som bör beaktas. För skötsel av dagvattendammar och oljefilter bör en 
skötselplan med tydlig ansvarsfördelning tas fram för att säkerställa anläggningarnas funktion 
på längre sikt. 

7.2 Naturmiljö 

7.2.1 Bedömningsgrunder 
Natura 2000 och naturreservat 
Se avsnitt 7.1.1. 
 
Riksintresse 
Riksintressen är områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella 
förutsättningar att de bedöms vara av betydelse för riket i sin helhet. Mälaren och dess stränder 
är av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Riksintresset avser områdets natur- och 
kulturvärden i ett helhetsperspektiv. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Enligt 
miljöbalken ska områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvårar nyttjandet enligt intresset.  

Artskydd  
I artskyddsförordningen (2007:845) finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arten 
kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Vilt levande exemplar av arten är 
fredade enligt 1-4 stycket 4§ artskyddsförordningen vilket innebär att det är förbjudet att 
avsiktligt störa, fånga eller döda arten, eller avsiktligt förstöra eller skada fortplantnings- och 
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viloplatser samt att skada eller samla in ägg. Om en verksamhet kan skada arter som är 
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens innan verksamheten får genomföras. 
Uppgifter om artskyddade och rödlistade arter har hämtats från Artportalen10.  

Rödlistade arter 
En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, exempelvis ett land. 
ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. 

Följande kategorier finns i rödlistan: 

 
Biotopskydd 
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.  

Öppna diken och naturliga bäckfåror i odlingslandskapet som under en stor del av året håller 
ytvatten eller en fuktig markyta omfattas av ett generellt biotopskydd enligt förordning 
(1998:1252) om områdesskydd. Även alléer och åkerholmar i odlingslandskapet omfattas av 
biotopskyddet. En allé definieras som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består 
av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet 
landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. En åkerholme utgörs av natur- 
eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad 
betesmark. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdet i den skyddade biotopen är förbjudna. 
Dispens från biotopskyddet kan sökas hos länsstyrelsen. 

Strandskydd 
Bäckarna inom planområdet är undantagna från det generella strandskydd som normalt råder 
utmed vattendrag genom beslut av länsstyrelsen.11 12 

Gröna kilar 
Stockholms så kallade gröna kilar ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är mycket 
värdefulla för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och 
man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den 
biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Programområdet angränsar till 
Görvälnkilen i söder där en av dess värdekärnor sträcker sig söderut mot Broviken. 
 
Översiktsplan 
Brobäcken med tillrinningsområde anges vara ekologiskt känsligt område i översiktsplanen. 

7.2.2 Förutsättningar 
Programområdet inventerades 2012-05-22 och en bedömning gjordes av områdets naturvärden13 
varifrån nedanstående beskrivning av platsens naturvärden är hämtade.  

Större delen av området består av ett odlingslandskap som brukas, eller som till relativt nyligen 
har brukats, som åkermark. De av åkrarna som lämnades obrukade tidigast, har fått ett uppslag 
av lövträd som exempelvis björk, eller buskar som nypon. Här och där finns låga åkerholmar 

                                                      
10 Utdrag ur Artportalen och Observationsdatabasen, SLU 2014-09-05. 
11 Undantag från och utvidgningar av det generella strandskyddet inom Botkyrka, Danderyds, Huddinge, 
Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1977-10-18. 
12 Förordnande om strandskydd med anledning av ändring i Naturvårdslagen, Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 1999-06-03. 
13 Naturvärdesbedömning, Trädgårdsstaden Bro samt biotopkartering av Brobäcken och Sätrabäcken, 
Conec konsulterande ekologer 2012-06-05. 



59 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun - BMN 20/0001-92 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun : 2_MIL_2019_648_Remiss, MMD.pdf

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Trädgårdsstaden  
 M1400101 

 2016-08-23, s 18 (48)  
 

 
M:\Uppdrag\2014\M1400101_PT_Riksbyggen_MKB Trädgårdsstad\10-Slutversion\MKB Trädgårdsstaden_grankningshandling 
2016-08-23.docx 

med hällar som sticker upp från lerjorden. Området präglas av Brobäcken och Sätrabäcken med 
sina lummiga trädridåer, se figur 2.  

 
Figur 2. Huvudsakliga markslag inom programområdet. 
 
Brobäcken sträcker sig från järnvägen i väster och flyter samman med Sätrabäcken i östra delen 
av området. Sätrabäcken kommer från kanten av Bro samhälle medan Brobäcken kommer från 
en landsbygdsmiljö. Generellt kan sägas att Brobäcken och Sätrabäcken är meandrande bäckar, 
omgivna av tät träd- och buskvegetation av främst klibbal och hägg. Nedanför järnvägen är 
Sätrabäcken omgrävd. Även Brobäcken är omgrävd nedströms sammanflödet med Sätrabäcken. 
Till stor del har omgrävningen ersatts av ett mer naturligt, meandrande lopp. De täta 
trädridåerna skuggar bäcken överallt utom vid kulvertarnas mynningar där det kan finnas små 
solbelysta partier. Träd- och buskridåerna är mycket täta och vattenvegetationen är därför 
genom skuggningen mycket begränsad. Den vegetation i vattnet och vid strandkanten som 
påträffas utgörs av svalört, kabbleka, älgört, starr, skogssäv och gul svärdslilja. Det är ett rikt 
fågelliv längs bäckravinerna. 

Den meandrande bäckravinen är bitvis mycket djup och bred, i ett parti väster om Assurs väg är 
den ca fyra meter djup. Vattennivån var vid inventeringen den 22 maj 2012 mycket låg, ofta 
bara 10 - 20 cm. Det är delvis naturligt med låg vattenföring så sent på våren. Men i bäckarna 
beror det också på att tillkommande vatten till stor del kommer från täckdiken och dagvatten, 
där vattnet rinner av mycket snabbare än i naturliga flöden. Förmodligen har bäckarna innan 
Bro samhälle byggdes ut haft ett betydligt jämnare vattenflöde och mer vatten på våren. 
Troligen kan dock tillfälliga dämningar uppstå i delar av bäckdalen under våren då bröten kan 
förhindra avrinningen. Avsaknaden av kärlväxter nära bäckfåran i nedre delen av bäckarna kan 
tyda på att områdena har stått under vatten relativt länge eller att det i botten av bäckravinen är 
mycket skuggigt. Nedskräpningen vid bäckravinen var liten men på ett par platser låg skrot, 
schaktmassor och cyklar. 

Kulverteringar av bäckarna har gjorts bl a vid de ställen där vägar korsar bäckarna. Kulvertar 
kan utgöra vandringshinder för olika organismer när de är långa och när det är lågt vattenstånd. 
Ett annat vandringshinder vid lågt vattenstånd kan vara brötar av grenar och kvistar eller 
stensamlingar som påträffades på flera ställen.  
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Uppströms planområdet är Sätrabäcken kulverterad under järnvägen cirka 150 meter. Där 
ledningarna mynnar nedströms järnvägen har kommunen för 5-10 år sedan grävt om cirka 100 
meter av bäcken. Uppströms, mellan järnvägen och Enköpingsvägen finns en sträcka på cirka 
300 meter med mer naturlig karaktär som av Ekologigruppen klassats som område av 
kommunalt intresse. Norr om Enköpingsvägen ligger Råbydammen och uppströms denna är 
Sätrabäcken kulverterad cirka 540 meter. Vid en naturinventering som utfördes av 
Ekologigruppen 2013 uppströms järnvägen hittades bl a sötvattensmärla, musslor, snäckor och 
iglar och även småspigg och signalkräftor sågs i bäcken uppströms planområdet. Ingen 
inventering av fisk har genomförts i bäcken. 14 
 
Flera skyddade fågelarter finns med på det utdrag ur Artportalen som gjorts för området. Arter 
som observerats inom området är följande: kornknarr (NT, skyddad enligt 
artskyddsförordningens bilaga 1, konstaterad vid ett tillfälle inom området, vid Bro station), 
hämpling (VU, konstaterad inom området, sannolikt längs ån) och gräshoppsångare (NT, 
konstaterad inom området, vid Bro station). Kornknarrens besök i området under ett par veckor 
2009 bedöms vara en tillfällighet då den endast observerats vid ett tillfälle och området kring 
Bro station där den observerades är en något udda lokal för arten som föredrar 
jordbrukslandskapet. Med anledning av ovanstående har en bedömning av planförslagets 
konsekvenser för skyddade fågelarter koncentrerats till hämplingen och gräshoppsångaren som 
observerats vid flera tillfällen i programområdet. 

 

 
Figur 3. Naturvärden inom programområdet enligt genomförd naturvärdesbedömning. 
 
En naturvärdesbedömning har gjorts för området, se figur 3. Naturvärdena i området består 
framförallt av Brobäcken och Sätrabäcken med dalgångar och den omgivande trädridån. Miljöer 
av denna typ, med en meandrande bäck omgiven av skuggande träd och buskar är inte så 
vanliga i Storstockholm. Om åsträckorna rensas från nedfallna grenar och stenar och 
vandringshindren i övrigt ses över kan ån bli en bra uppehållsplats för fisk när vattenståndet inte 
är för lågt. I lövträdsridåerna trivs ett antal tättingar, främst olika sångararter och näktergal. 
Trots att bäckarnas vatten är påverkat av jordbruk och dagvatten så måste de anses ha ett mycket 

                                                      
14 PM Bedömning av effekter av kulvertering av del av Sätrabäcken i Upplands-Bro kommun samt Bro 
Trädgårdsstads påverkan på vattenkvaliteten i Broviken och Mälaren-Görväln. WRS 2016-08-22. 
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högt naturvärde eftersom bäckravinerna övervägande har kvar sin naturliga meandring och är 
omgiven av täta trädridåer som ger vattendraget en stor potential för en rik fauna och flora.  

En del av åkerholmarna har också ett visst värde, men flera av dessa har endast spår av någon 
värdefull flora. Landskapsbilden är ofta vacker med slån och enar, och det finns också stora 
möjligheter att restaurera områdena. Tre av åkerholmarna har getts ”kommunalt värde”. Det är 
dels en åkerholme (delområde 13) längst i nordväst, nära järnvägen, dels en åkerholme 
(delområde 16) ute på åkern väster om Assurs väg och dels en långsträckt åkerholme 
(delområde 20) på östra sidan av Assurs väg, in mot den södra infartsparkeringen.  

Ödetomten Kvista har ett visst värde på grund av sin flora, som består av kulturväxter och 
torrbacksflora. 

Inom programområdet finns två alléer. Den större av dem är allén från f.d. Hernevi till Brogård. 
Det är en vacker gammal lönnallé, med inväxning av sly och buskar. Den andra allén är kort och 
ensidig. Den står i norra änden av Assurs väg, vid den södra infartsparkeringen, på vägens östra 
sida. Även denna består av lönn, utom det nordligaste trädet som är en hagtorn. I hagtornet och i 
den nordligaste lönnen växer mistel.  

De högsta värdena, regionalt värde, ansågs Brobäcken med dess slänter och alléerna vid Assurs 
väg samt allén till Brogård ha. 

7.2.3 Konsekvenser planförslag 
Planförslaget möjliggör att ett relativt stort grönområde kommer att exploateras och ersättas av 
hårdgjorda ytor i form av byggnader, vägar och parkeringar. Exploateringen innebär även en 
påverkan på djurlivet i form av den ökade mänskliga aktivitet som kommer att tillföras området.  

Planförslaget har anpassats till den naturvärdesbedömning som gjorts för området och 
planläggning av kvartersmark, vägar mm har i möjligaste förlagts till de områden som har de 
lägsta naturvärdena, i detta fall åkermarken. Områden som bedömts ha regionala naturvärden 
(Brobäcken) eller kommunala naturvärden (bl a åkerholmar) avses till största delen sparas. 
Bebyggelse planeras endast på Brobäckens norra sida för minska påverkan på bäcken. I 
planförslaget har även lämnats utrymme för att bäcken efter hand kan få ett ändrat lopp eftersom 
meandringen är aktiv. De vegetationsrika delarna längs ån och åkerholmarna bedöms även 
fortsättningsvis kunna utgöra livsmiljöer för de rödlistade fågelarter som observerats inom 
programområdet (hämplingen (VU) och gräshoppssångaren (NT)) som båda trivs i bland annat 
buskiga marker. 

En relativt lång sträcka (cirka 450 meter) av Sätrabäcken i planområdets norra del kommer att 
vara kulverterad, vilket ska jämföras med dagens drygt 150 meters kulvertering av bäcken. Den 
del som planeras kulverteras bedöms vara av lokalt naturvärde närmast stationen (då den redan 
idag är relativt starkt påverkad av mänsklig aktivitet) men övergår nedanför Assurs väg i en 
sträcka av kommunalt naturvärde. En bedömning av konsekvenserna av en förlängd 
kulvertering av Sätrabäcken har tagits fram inom ramen för planarbetet och sammanfattas 
nedan15. Påverkan uppkommer även vid de infartsvägar som planeras till området söderifrån 
vilka innebär att Brobäcken, som bedöms vara av regionalt naturvärde, planeras kulverteras på 
ytterligare tre ställen jämfört med idag.  

Planförslaget bedöms främst innebära en påverkan på det djur- och växtliv som är kopplat till de 
bäcksträckor som försvinner. Arbetet innebär att den biotop som de nuvarande bäcksträckorna 
utgör kommer att försvinna och konsekvenserna för Sätrabäcken bedöms som märkbara lokalt 
då lokala och kommunala naturvärden berörs. Den flora och fauna som idag finns på den sträcka 
som tas bort kommer att försvinna från den aktuella sträckan men finnas kvar i kvarvarande 
bäck.  

                                                      
15 PM Bedömning av effekter av kulvertering av del av Sätrabäcken i Upplands-Bro kommun samt Bro 
Trädgårdsstads påverkan på vattenkvaliteten i Broviken och Mälaren-Görväln. 
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Det finns i närheten av den föreslagna kulverteringen av Sätrabäcken fortfarande långa sträckor 
med öppen bäckfåra längs med Brobäcken som har ett regionalt naturvärde. Kulverteringarna 
innebär också att ytterligare vandringshinder för bland annat fisk uppförs inom området. 
Uppströms Råbydammen är en lång sträcka redan kulverterad vilket innebär att en utökad 
kulvertering av cirka 300 meter av Sätrabäcken nedströms främst kan påverka 
spridningssambanden till den cirka 300 meter långa sträckan mellan järnvägen och 
Enköpingsvägen, vilken ännu är förhållandevis opåverkad (kommunalt naturvärde). I nuläget 
finns det inte någon fisk som vandrar för lek i Sätrabäcken. Småspigg som har påträffats i 
bäcken vandrar för födosök. 
 
Den mellersta infarten vid Assurs väg bedöms vara det område där störst påverkan på 
Brobäcken kan ske. Infarterna och trummor i bäcken bör anpassas med hjälp av ekologisk 
expertis så att minsta möjliga ingrepp sker i bäcken med omgivande vegetation.  

Beräknat utifrån en åsträcka på 300 meter och en bredd på 2 meter är den öppna vattenyta som 
försvinner vid kulverteringen av Sätrabäcken cirka 600 m2. För att omhänderta dagvattnet inom 
området planeras sex dagvattendammar med en sammanlagd yta om cirka 1200-
2000kvadratmeter inom planområdet. Det innebär att den öppna vattenytan inom planområdet 
minst fördubblas. Bland annat planeras två av dessa dagvattendammar efter varandra inom det 
område där Sätrabäcken planeras kulverteras söder om dagens Assurs väg. I dessa dammar 
kommer delvis andra arter än i den strömmande bäcken att etableras och dammarna kommer 
inte att kompensera möjligheten för växter och djur att spridas längs med bäcken De nya 
dagvattendammarna kan dock, väl utformade med ekologisk kompetens, tillföra nya biotoper i 
området som kan gynna bland annat groddjur, insekter och fåglar. Dessa bör således utföras så 
att de under merparten av tiden håller vatten. 

Den ensidiga lönnallén i norra änden av Assurs väg, som bedömts ha regionalt naturvärde, 
kommer att försvinna eftersom marken här kommer att behöva höjas. Äldre träd utgör viktiga 
biotoper för bland annat insekter och fåglar. Många nya träd kommer dock att planteras utmed i 
området, bland annat utmed gatorna, vilka på sikt kommer att utgöra nya biotoper. 

Sammantaget bedöms planförslaget i huvudsak ha utformats så att enbart mindre värdefulla 
naturmiljöer berörs. Vissa konsekvenser för naturmiljön uppkommer dock och är främst 
kopplade till förlust av mindre sträckor av Brobäcken, som utgör regionalt naturvärde, samt av 
Sätrabäcken som utgör lokalt och kommunalt naturvärde, vid kulvertering av dessa. Eftersom de 
bäcksträckor som påverkas endast utgör en mindre del av bäcken bedöms konsekvenserna dock 
sammantaget inte vara betydande. 

Förslag till åtgärder 
Vid anläggning av vägar och gångstigar över bäcken bör ekologisk expertis medverka för att 
minimera påverkan på de ekologiska värdena i bäcken. Det finns möjligheter att göra 
kompensationsåtgärder i andra delar av de bäckar som berörs för att på så sätt totalt förbättra 
levnadsmiljöerna för vattenlevande arter i den tätortsnära miljön. Åkerholmarna kan slåttras för 
öka den biologiska mångfalden. 
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7.3 Kulturmiljö och landskapsbild 
Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och 
som därigenom berättar om människors liv och vår historia. Landskapsbilden utgör den visuella 
upplevelsen av landskapet och dess beståndsdelar och uppbyggnad 

7.3.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse 
Programområdet gränsar till område av riksintresse för kulturmiljövården, Bro [AB33] Bro 
socken.  Ett område av riksintresse för kulturmiljövården definieras som ett område av nationellt 
intresse och avsikten är att de ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra 
beslut om markanvändning. Till varje riksintresse hör en kortfattad beslutstext som är indelad i 
”motivering” och ”uttryck för riksintresset”, där de sistnämnda lyfter fram de strukturer i 
landskapet som bildar uttryck för riksintressets motivering. Beslutstexternas funktion är att 
kommunicera den kulturhistoriska intentionen för tillämpning inom kommunal planering. Vissa 
verksamheter som bryter mot den kulturhistoriska intentionen ska även kunna styras undan för 
att undvika att värden i landskapet påtagligt skadas. Motiv- och uttryckstexten för riksintresset 
Bro lyder i sin helhet: 

Motivering: Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag 
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas av det sena 1800-talets 
anläggningar. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö, Herrgårdsmiljö). 

Uttryck för riksintresset: Den idag övergivna Husbyby, som visar på områdets centrala funktion 
redan under järnåldern. Assurstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna på det stora 
gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar om en vikingatida stormannagård. Bro 
sockenkyrka med äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri som bildades vid mitten av 1500-
talet, med nuvarande huvudbyggnad från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en 
mängd ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt ångbåtsbrygga och tegelbruk som 
varit i drift in i sen tid. Det storskaliga odlingslandskapet med stora arealer som skapats genom 
invallningar på 1940-talet.  

Länsstyrelsen förtydligar i sitt yttrande över planprogrammet att det är ”den komplexa 
kulturhistoriska miljön omkring Bro Kyrka som i huvudsak åsyftas med riksintresset”. Vidare 
skriver Länsstyrelsen att en exploatering inom området på grund av det flacka landskapet 
påtagligt kan påverka riksintresset även om den hamnar utanför riksintresseområdet.  

Lagen om kulturminnen 
Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. 

Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) 
Ett av planeringsmålen i RUFS 2010 är att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska 
värnas och vidareutvecklas. 

Landskapsbild 
För påverkan på landskapsbilden finns inga specifika kriterier att förhålla sig till. Hur påverkan 
upplevs är i högsta grad subjektivt. I det här avsnittet görs därför endast en bedömning av vilka 
förändringar i landskapet som planens genomförande kommer att medföra. 
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7.3.2 Förutsättningar 
Kulturmiljö 
Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolkning och de många fornlämningarna i och 
nära planområdet vittnar om detta. 

En översiktlig kulturmiljöutredning har gjorts för planområdet för att identifiera eventuella 
konfliktpunkter mellan den planerade exploateringen och de kulturmiljövärden som uttrycks i 
riksintressebeskrivningen för det angränsande riksintresset för kulturmiljö16. Riksintresset i 
förhållande till aktuellt planområde visas i figur 4. Nedanstående beskrivningar och 
bedömningar med avseende på kulturmiljön är hämtade från denna kulturmiljöutredning. 

 
Figur 4. Planområdet ligger i nära anslutning till riksintresse för kulturmiljövården Bro [AB33] 
Bro socken. 

                                                      
16 Kulturmiljöutredning för Trädgårdsstaden i Bro. Tyréns. Utkast 2014-09-10. 
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Samhället Upplands-Bro har sitt ursprung i en järnåldersbosättning vid platsen för Bro kyrka. 
Bosättningen hade en strategisk placering, intill den dåtida kustlinjen, i knutpunkten mellan 
vatten- och landvägar till inlandet. Bro utvecklades till en viktig centralplats under sen järnålder 
och tidig medeltid, utmed färdvägarna mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. Bro utgör en mycket 
speciell högreståndsmiljö med lämningar från vendel-, vikinga- och medeltid (550-1520 e Kr), 
med tydlig anknytning till både kungamakten och det militära försvaret. Landskapet är i hög 
grad format för att uttrycka denna anknytning till makten, genom uppförandet av stora 
gravhögar, resandet av runstenar, byggandet av vägar/broar och uppförandet av Bro kyrka.  

Under medeltid (1050-1520 e Kr) var Bro en av Upplands största byar med sina åtta gårdar och 
åtta torp. Kyrkan utgjorde socken- och bebyggelsecentrum fram till 1800-talet och vägen till 
kyrkan gick då över Brobäcken och en bro/vad med stenar som gör att man torrskodd kan ta sig 
över bäcken. Det är sannolikt detta vad samt vägen dit och därifrån, som gett namn åt Bro kyrka 
och socken och så småningom till orten och kommunen Upplands-Bro. Prästgården låg norr om 
Brobäcken. Den gamla vägen är fortfarande i bruk intill kyrkan, medan delen norr om 
Assurstenen (se nedan) är övergiven och ersatt av en yngre väg. Den del av vägen som går 
mellan Assurstenen och vadet utgör fornlämning. 

Assurstenen är en runsten, den enda i sitt slag – i Sverige och utomlands – som omtalar ett 
organiserat försvar mot (sjörövande) vikingar. I Bro finns också två stora gravhögar (som 
troligen uppförts för betydelsefulla personer), varav den ena kallas Assurshögen. Samtliga 
registrerade fornlämningar i och i anslutning till programområdet visas i figur 5.  

 
Figur 5. Registrerade fornlämningar. 
 
Nedströms sammanflödena av Sätrabäcken och Brobäcken har det funnits kvarnverksamhet till 
och från sedan 1700-talets senare del. De lämningar som nu finns kvar är från den 
kvarnverksamhet som tog sin början efter 1830 och som pågick in på 1900-talet. (RAÄ Bro 
206:1).  

Väster om den planerade bebyggelsen finns en järnåldersmiljö som sträcker sig utmed en 
forntida vattenled. Från den äldre delen av järnåldern (550 f Kr till 550 e Kr) finns ett stråk med 
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stensättningar (låga, stensatta gravar), som troligen följer en tidigare vandringsled utmed 
sluttningen på dalgångens södra strand. Området kring Kvista och Jursta har varit bebott från 
järnålder och fram till idag. Miljön är karaktäristisk för järnålder. I programområdets sydvästra 
del ligger en ödegård, Kvista gård. Det äldsta belägget för bebyggelse på den platsen är från 
1500-tal. 

Från bronsålder (1800-550 f Kr) finns resterna efter en omfattande hällsristningsmiljö, som till 
stora delar sammanfaller med Bro samhälle och området norr om stationen. Inom planområdet 
finns en samling med älvkvarnar från sten- eller bronsålder (RAÄ Bro 255:1, 255:2, 255:3). 
Dessa återfinns inom den åkerholme som ligger strax nordväst om Assurs väg. 
 
Landskapsbild 
Tidigt i projektet gjordes en landskapsbildsanalys där man identifierade betydelsefulla och 
bevaransvärda landskapselement17. Nedanstående beskrivningar av betydelsefulla 
landskapselement har hämtats från denna utredning. Dessa visas också i figur 6. 
 
Betydelsefulla landskapselement bedömdes vara: 

 Brobäcken med sin ravin som meandrar sig genom landskapet på sin väg mot Mälaren. 
 Brobäcken och den anslutande Sätrabäcken med sina vegetationsridåer som tillsammans 

med de uppstickande åkerholmarna skapar landskapsrum.  
 Utblicken mot Mälaren i den östra delen av området och kontakten med Bro kyrka. 
 Assurs väg, som kröker sig runt en central åkerholme och leder över bäcken och vidare 

mot Bro kyrka. Vägen är ett viktigt stråk ut i landskapet. 
 Allén till Brogård 

 

 

Figur 6. Landskapsanalys. 

7.3.3 Konsekvenser planförslag 
Kulturmiljö 
Programområdet ligger, med undantag av en del av den mellersta infarten till området, utanför 
riksintresseområdets avgränsning, och medför därmed inga direkta ingrepp i den riksintressanta 
miljön. Däremot kan det vid exploatering i riksintressets närhet finnas risk för indirekt påverkan 
på kulturmiljön inom riksintresse eftersom landskapet är flackt. 

Planförslaget följer i huvudsak den naturliga avgränsning som Brobäcken utgör. Planen medger 
inte bebyggelse söder om Brobäcken. Bäckravinens vegetation är viktig ur kulturmiljöns 
                                                      
17 Trädgårdsstaden i Bro, Gestaltningsprogram Tengbom, 2014-09-04. 
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synvinkel, eftersom den tydligt markerar den färdled som Brobäcken en gång utgjorde, 
samtidigt som den visuellt avgränsar riksintresset från planområdet. Vidare innefattar 
planförslaget även ett grönområde som möter upp den förhistoriska/historiska sträckningen av 
Assur väg och vadet över Brobäcken. Det möter upp mot behovet att bevara den kulturhistoriska 
kopplingen mellan kyrkan och den tidigare landsvägen samt den nu försvunna prästgården. 
Slutligen planeras grönområden i anslutning till befintliga fornlämningar inom planområdet. 
Genom den anpassning som gjorts bedöms planförslaget kunna genomföras utan några 
betydande konsekvenser för riksintressets värden. Det är dock viktigt att säkerställa att 
riksintresset beaktas även i kommande skeden, se förslag till åtgärder nedan.  

Ur kulturmiljösynpunkt är det i viss mån ett lämpligt ställe för en utvidgning av Bro samhälle då 
en lokalisering till platsen bygger vidare på Bro järnvägssamhälle. Att lyfta fram befintliga 
kulturvärden inom området, exempelvis den gamla vägen över bron/vadet samt den gamla 
kvarnmiljön ökar också fornlämningarnas upplevelsevärde. 

Planbestämmelser har införts för odlingslotterna och skolans lekområde söder om Brobäcken då 
dessa är mer synliga från riksintresseområdet för att säkerställa att dessa inte påverkar 
riksintresset i den kommande detaljutformningen av området. 

 
Förslag till åtgärder 
I det fortsatta arbetet med utformningen av området är det viktigt att följande möjliga 
konfliktpunkter som skulle kunna ge indirekta konsekvenser för riksintresset uppmärksammas: 

 I det aktuella planförslaget finns tre entréer till planområdet från Ginnlögs väg. 
Gestaltningsmässigt bör dessa punkter underordna sig riksintressets värden. Särskilt 
känslig är den mellersta anslutningen, som vetter mot miljön kring Bro kyrka. 
Utformningen bör vara nedtonad och anpassad till de naturliga förutsättningarna. 
Hänsyn bör ges till befintlig vegetation och befintliga siktlinjer.  

 Siktlinjer från Bro kyrka är en möjlig konfliktpunkt. Även om våningshöjden i det nya 
bostadsområdet enligt planförslaget är satt till fyra våningar, kommer det nya 
bostadsområdet vara synligt från Bro kyrka och det öppna odlingslandskapet norr om 
denna. Här är det viktigt att bebyggelsen och nya vägar mm inte tillåts dominera över 
kulturmiljön kring kyrkan som även fortsättningsvis bör uppfattas som en central punkt 
i landskapet. Här krävs varsamhet för att begränsa den visuella påverkan på 
riksintresset. Att bibehålla vegetationen utmed ån är viktigt för att bibehålla landskapets 
historiska läsbarhet, och även att i möjligaste mån bibehålla historiska stråk och 
siktlinjer. Kulturmiljökompetens bör anlitas vid upptagandet av nya siktlinjer från 
planområdet mot riksintresset för kulturmiljövården. 

 
Landskapsbild 
Planförslaget kommer att påverka den visuella upplevelsen då området betraktas framförallt 
norrifrån. Planförslaget möjliggör att ett landskap som idag framförallt utgörs av åkermark 
kommer att ersättas av blandad bebyggelse till en höjd av fyra våningar som högst. Brobäcken 
och dess täta trädridå kommer även fortsättningsvis att visuellt skära av området mot söder.  

I planförslaget har bebyggelsen anpassats till de betydelsefulla landskapselementen. Planen ger 
förutsättningar för att bevara viktiga landskapselement som Brobäcken.  

Förslag till åtgärder 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att utforma parker och gångstigar så att de följer områdets 
naturliga förutsättningar. Dagvattendammar bör utformas så att de har en vattenspegel även 
under torrare perioder. 
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7.4 Rekreation 

7.4.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse 
En stor del av programområdet ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet, se avsnitt 3.4. 
 
RUFS 2010 
I RUFS finns följande planeringsmål, som ska uppnås till år 2030: 

 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas. 
 Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i 

regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning. 
 Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet. 

 
Ett viktigt åtagande kopplat till detta är att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna. 
Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas. 
 
Grönplan 
Kommunfullmäktige antog 2008 en grönplan för Upplands-Bro18 (godkänd av 
kommunfullmäktige, KF § 137, 2008-12-18). Grönplanen drar upp riktlinjer för hur kommunen 
ska underhålla och utveckla grönytor. Ett antal promenadstråk föreslås i kommunen varav tre 
berör det aktuella programområdet. Dessa är Råbystråket, Bäckstråket och Brogårdstråket. 
Grönplanen betonar också vikten av att upprätthålla Storstockholms gröna kilar. I Bro är det 
Görvälnkilen som är aktuell.  

7.4.2 Förutsättningar 
Programområdet är relativt otillgängligt och används inte till rekreation i någon större 
omfattning. Assurs väg används som gångväg genom området. 

7.4.3 Konsekvenser planförslag 
Planförslaget ger nya möjligheter till rekreation i form av promenader, cykling och lek och ger 
flera alternativ att ta sig fram genom området och vidare mot exempelvis bebyggelse och 
service norr om järnvägen, Bro Kyrka och Brogårdsstråket i söder och Bro IP i öster.  

En separat cykelbana planeras längs hela huvudgatan i öst-västlig riktning på dess norra sida. En 
separat cykelbana planeras också upp mot det centrala torget, stationen och den framtida 
passagen under spåret som binder samman Trädgårdsstaden med bebyggelsen norr om spåren. I 
anslutning till entrén till pendeltåget planeras cykelparkeringar. Den planerade cykelbanan på 
Assurs väg ansluter till en nybyggd cykelbana på södra sidan Ginlögs väg i riktning mot kyrkan 
och den planerade cykelbanan på det centrala stråket ansluter österut till Brogårdsstråket via 
Brogårds allé. 

Ett promenadstråk planeras längs Brobäcken mellan natur och bebyggelse. Detta ska vara ett 
mer informellt stråk för motion och promenader och föreslås vara smalt och belagt med grus. 
Promenadvägen längs bäcken leds via spänger över till södra sidan av bäcken på några ställen. 
Läget för passagerna som visas på planen har anpassats till de historiska broar som det finns 
lämningar av i bäckravinen. Ett nytt promenadstråk skulle till exempel kunna leda över bäcken 
där det tidigare vadställlet låg och fortsätta mot kyrkan i läget för den äldre vägen enligt äldre 
kartor, se avsnitt Kulturmiljö. 

                                                      
18 http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/overgripande-planering/gronplan.html 
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Figur 7. Planerade gång- och cykelstråk. 
 
Parker i olika storlek och med varierande utformning kommer att anläggas i området. Befintliga 
åkerholmar kommer att utgöra ett naturligt inslag i bebyggelsemiljön. Ett större torg planeras i 
anslutning till Bro station som sedan övergår i en park som leder vidare mot bäckarna och 
naturmiljön i söder. 

I anslutning till skolan där bäckarna möts planeras två skolgårdar som placeras norr respektive 
söder om Brobäcken med en gångstig med bro emellan. Ytan söder om bäcken planeras 
utformas som en naturlekplats med en stor öppen gräsyta. Utöver skolgårdarna planeras också 
tre förskolegårdar i anslutning till promenaden längs med Brobäcken. En idrottshall planeras i 
planområdets östra del utmed Brobäcken och i anslutning till idrottshallen föreslås också en 
skatepark. Söder om Brobäcken finns möjlighet att anordna odlingslotter. 

Planerade gång- och cykelstråk, promenadstigar utmed bäcken, parker, idrottshall och ytor för 
lek kommer sammantaget att innebära ett mervärde för Bro samhälle då nya möjligheter till 
rekreation skapas i området vilket ökar upplevelsevärdet 

Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och 
besökare i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation och Görvälnkilen som stäcker 
sig genom den södra delen av området förstärks då den knyts ihop med parker och annan 
grönstruktur inom området. 

7.5 Buller  
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Ljud mäts oftast i 
decibel A, där A står för att mätetalet anpassats till hur människan uppfattar ljud med olika 
frekvenser. Den logaritmiska enheten dBA är sådan att en ändring med 8-10 dBA upplevs som 
en halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som normalt kan 
uppfattas är 2-3 dBA. I figur 8 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga. 
Ljudnivåerna varierar mycket och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan. 
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Figur 8. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika 
sammanhang. 
 
De vanligaste effekterna av trafikbuller är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila 
och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom 
och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet. Såväl svenska som internationella studier 
tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. 
Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska kunna säkerställas. Mätbara 
effekter på sömnen kan uppstå vid en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA i sovrummet. Risk för 
väckning har påvisats vid maximala ljudnivåer inomhus från 45 dBA. 

7.5.1 Bedömningsgrunder 
 
Förordning om trafikbuller (2015:2016) och BBR 
I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller 
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Vid beräkning av bullervärden vid en 
bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Se 
tabell 2 nedan för riktvärden. 
 
Tabell 2 Vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida;  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 55/ 60a - 

 på uteplats 50 70b 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl 06:00-22:00 

 
Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är ≤ 55 dBA och maximal ≤ 70 dBA  
kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  
 
Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver riktvärdena 
LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte 
överskridas med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt. 
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7.5.2 Förutsättningar 
Programområdet omringas av Mälarbanan och Ginnlögs väg, där tåg- respektive vägtrafik 
genererar höga ljudnivåer. År 2007 gjordes en utredning av bullret i genererat av tåg- och 
vägtrafik inom programområdet19,20. I figur 9 visas den ekvivalenta ljudnivån från tåg- och 
vägtrafik.  
 

 
Figur 9. Tåg- och vägbuller från Mälarbanan respektive Ginnlögs väg. Ekvivalent ljudnivå 2 m 
över mark.  
 
I figur 10 och figur 11 visas den maximala ljudnivån från tåg- respektive vägtrafik. Figurerna 
kan antas representera nuläget.  
 

                                                      
19 ÅF-Ingemansson. Bro stationsområde, Upplands-Bro kommun. Trafikbuller. 2007-06-07. 
20 ÅF-Ingemansson. Bro stationsområde, Upplands-Bro kommun. Buller- och vibrationsutredning. 2007-
10-09. 
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Figur 10. Maximal ljudnivå från järnväg 2 m över mark. 
 

 
Figur 11. Maximal ljudnivå från vägtrafik på Ginnlögs väg 2 m över mark. 
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7.5.3 Konsekvenser planförslag 
Planförslaget innebär att bostäder anläggs i närheten av järnvägen och Ginnlögs väg där trafiken 
alstrar höga ljudnivåer. Inom området kommer det att anläggas lokalgator som kommer att 
trafikeras av de boende på väg till och från sina hem och skola/förskola, infartsparkering etc.  

Bullerskärmar i form av carportar kommer att placeras framför husen längs med järnvägen och 
längs med infartsparkeringen planeras en sammanhållen bullerskärm. Enligt den bullerutredning 
som gjordes 2016 21 erhålls ekvivalenta ljudnivåer på cirka 65 dBA vid värst utsatta fasader 
längs med Mälarbanan, vilket är högre än riktvärdet 55 dBA utomhus vid fasad. Bostäder 
närmast Ginnlögs väg får upp mot 60 dBA och bostäder mot Assurs väg får upp mot 65 dBA. 
Inne i området blir ljudnivåerna vid fasad mot lokalgata upp mot 60 dBA. De maximala 
ljudnivåerna mot Mälarbanan och Assurs väg blir upp mot 85 dBA. Fasaderna längs med 
lokalgator får maximala ljudnivåer upp mot 80 dBA. På alla gårdssidor är maximalnivån högst 
70 dBA, riktvärdet för maximal trafikbullernivå på uteplats.  

Då riktvärdena inte innehålls behöver högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för minst 
hälften av boningsrummen uppnås. Detta kan erhållas med föreslagen bostadsutformning, vissa 
bullerdämpande åtgärder och genomgående lämplig planlösning. Med lämpligt val av yttervägg, 
uteluftdon och fönster med hög ljudreduktion kan gällande riktvärden för ljudnivåer inomhus 
klaras. Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå finns 
på gårdarna. Många lägenheter kan också få enskild balkong/uteplats med högst dessa nivåer. 

Planbestämmelser har införts för att säkerställa att ovan nämnda ljudnivåer inte överskrids. 

Förslag till åtgärder 
Bostadsutformning och planlösning behöver studeras närmare i det fortsatta 
arbetet/projekteringen så att bullerkraven inomhus kan klaras.  

7.6 Risk och säkerhet  
I samband med fysisk planering nära järnvägar behöver ofta risker som är kopplade till 
urspårning och transporter av farligt gods beaktas. Farligt gods är en vara eller ett ämne med 
sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig själv eller kontakt med andra ämnen, 
exempelvis luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och miljö eller påverka 
transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) utefter de 
egenskaper ämnet har. En riskanalys är en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka 
ska inträffa samt konsekvensens storlek om den inträffar.  

7.6.1 Bedömningsgrunder 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser ska utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas med hänsyn till behovet av 
skydd mot uppkomst av olika olyckor.  
  

                                                      
21 Åkerlöf Hallin Akustik. Trädgårdsstaden, Bro station, Upplands-Bro. Trafikbullerutredning för 
detaljplan. 2016-06-17. 
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Skyddsavstånd farligt gods 
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” 22 att 
om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för transport av farligt 
gods, järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i 
planärendet.  
 
För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med petroleumprodukter 
rekommenderas att 25 meter närmast järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas 
byggnadsfritt. Se tabell 3.  
 
Tabell 3. Av Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med transporter 
av farligt gods samt bensinstationer. 
Typ av bebyggelse Skyddsavstånd 
 Vägar med transport 

av farligt gods 
Järnvägar Bensinstationer 

Bebyggelsefritt område 25 m 25 m 25 m 
Tät kontorsbebyggelse 40 m 25 m 25 m 
Sammanhållen 
bostadsbebyggelse 

75 m 50 m 50 m 

Personintensiv 
verksamhet 

75 m 50 m 50 m 

 
De rekommenderade skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan 
bebyggelse och riskobjekt. Avstånden avser markområden som ej är skymda av topografi eller 
annan bebyggelse. Dessa parametrar kan påverka, både öka och minska, behovet av 
skyddsavstånd. I en rapport från Länsstyrelsen som var på remiss under hösten 201223 tydliggör 
Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika 
verksamheter. Här anges att riskerna ska analyseras vid planläggning inom 150 meter från väg 
eller järnväg med transport av farligt gods. 
 
Acceptanskriterier i Stockholms län  
Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i 
någon idag gällande lagstiftning. I Räddningsverkets (numera Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap) publikation Värdering av risk24 ges förslag på riskkriterier för riskmåtten 
individrisk och samhällsrisk. Dessa kriterier rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län 
och används därför i denna analys.  

Kriterierna för både individrisk och samhällsrisk anges i form av en övre och en undre gräns. 
Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen 
bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns ALARP-området (As Low As 
Reasonably Practicable). I detta område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka 
riskerna, d.v.s. att kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den 
riskreducerande effekt som erhålls. I vilken utsträckning åtgärder behöver vidtas beror då även 
på typ av ny bebyggelse samt var inom ALARP som risknivån hamnar.  

  

                                                      
22 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01.     
23 Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse, människors säkerhet intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods, Länsstyrelsen i Stockholms län, remiss september 2012. 
24 Värdering av risk. Statens räddningsverk. Det Norske Veritas. 1997. 
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I tabell 4 redovisas kriterierna för individrisk respektive samhällsrisk. 
Tabell 4. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. N=antal omkomna, F=frekvensen 
olyckor.  
Riskkriterier  Individrisk  Samhällsrisk (för 1 km 

vägsträcka)  
Övre gräns för område där risker 
under vissa förutsättningar kan 
tolereras  

10-5  F=10-4 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1  

Övre gräns för områden där 
risker kan anses vara små  

10-7  F=10-6 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1 

 

7.6.2 Förutsättningar 
Brandskyddslaget har gjort en riskanalys där riskerna för den planerade utbyggnaden värderas 
och skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder föreslås25. Nedanstående beskrivningar 
och bedömningar har, om inget annat anges, hämtats från denna riskanalys. 

Programområdet angränsar direkt till Mälarbanan längs en cirka två kilometer lång sträcka. Det 
är det enda riskobjekt som kan påverka det aktuella programområdet. På järnvägen går 
pendeltåg, regional- och fjärrtåg samt godståg. Totalt passerar cirka 140 tåg varje dygn. Det är 
tillåtet att transportera alla klasser av farligt gods på järnvägen, men det är något oklart hur 
mycket farligt gods som passerar igenom Bro. Vid en eventuell framtida utbyggnad av 
Mälarbanan med ytterligare två spår kommer det ena av dessa enligt Trafikverket bli placerat 
cirka fem meter söder om nuvarande spår. 

Riskanalysen innefattar en grovanalys där risker förknippade med trafiken på Mälarbanan har 
studerats övergripande. Grovanalysen påvisar att det är risker förknippade med urspårning samt 
transporter av gaser och brandfarliga vätskor som kan komma att påverka ny bebyggelse i 
programområdet. Grovanalysen visar att olycksrisker utmed järnvägen måste studeras detaljerat 
genom beräkning av riskmåttet individrisk. En detaljerad analys har därför också genomförts 
som innefattar beräkningar av individ- och samhällsrisk. Syftet med beräkningarna är att kunna 
precisera behov och omfattning av åtgärder vid planerad bebyggelse. För att kunna bedöma 
huruvida risknivån är tolerabel utan eller med riskreducerande åtgärder har de jämförts med ett 
förslag på riskkriterier som Räddningsverket (numer Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) tagit fram. 

7.6.3 Konsekvenser planförslag 
Den detaljerade riskanalysen visar på en förhöjd risknivå i programområdet inom cirka 20-25 
meter från Mälarbanan med avseende på individrisk. Beroende på vilket underlag som används 
för att beräkna samhällsrisken erhålls en riskprofil som ligger under eller i nederkant av 
ALARP. Risknivån bedöms vara sådan att riskreducerande åtgärder krävs vid ny bebyggelse 
inom programområdet. Omfattningen av riskreducerande åtgärder beror på utformningen av ny 
bebyggelse samt dess placering i förhållande till Mälarbanan. Vid ny bebyggelse < 25 meter 
från järnvägen ska risker förknippade främst med urspårning (men även transport av farligt 
gods) reduceras. Inom 25 meter ska inte heller bebyggelse eller annan installation medföra 
stadigvarande vistelse.  

I riskanalysen görs bedömningen att föreslaget utförande, med de riskreducerande åtgärder som 
föreslagits inom ramen för riskanalysen (se förslag till åtgärder nedan), är lämplig med hänsyn 
till identifierade risker och beräknade risknivåer.  

Planförslaget har utformats med utgångspunkt från föreslagna skyddsavstånd. Då en viktig 
förutsättning för framtagandet av planen har varit att inte försvåra för en eventuell framtida 
                                                      
25 Riskanalys Bro – Trädgårdsstaden – avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods. 
Brandskyddslaget. 2013-03-08. 
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breddning av Mälarbanan till fyra spår har detaljplanen anpassats efter detta. Till de nedan 
nämnda avstånd som riskanalysen angett har i planen ytterligare lagts till cirka fem meter. 
Planbestämmelser har införts för att säkerställa att byggnaderna utförs med föreslagna 
fasadmaterial, utrymningsvägar och ventilation. 

Förslag till åtgärder 
Ur risksynpunkt är planförslaget möjligt att genomföra under förutsättning att följande åtgärder 
vidtas utmed befintligt spår:  

 Placering av byggnader och ytor utomhus 
Bostadsbebyggelse och centrumbebyggelse placeras minst 25 meter från närmaste spår. 
Inom 25 meter får endast byggnader som inte medför stadigvarande vistelse uppföras 
(exempelvis garagelängor och ytparkering). Det bedöms möjligt att uppföra 
parkeringshus närmare spår än 25 meter under förutsättning att byggnaden uppförs med 
skydd mot påkörning av tåg (antingen genom avskärmande åtgärder, exempelvis vall 
eller mur eller genom att konstruktionen förstärks för att klara påkörning och 
fortskridande ras). Inte heller området utomhus ska uppmana till stadigvarande vistelse 
inom 25 meter från järnvägen (exempelvis bänkar och lekpark).  

 Skydd mot brandspridning 
Fasader i byggnader med stadigvarande vistelse inom 30 meter till Mälarbanan ska 
utföras i material som förhindrar brandspridning in i byggnaden. Kravet gäller inte 
parkeringshus. 

 Utrymningsvägar 
Byggnader inom 50 meter från järnvägsspår ska utföras med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från järnvägen om inte byggnaden är skyddad bakom annan 
bebyggelse.  

 Skydd mot spridning av gas  
Ventilationssystem för lokaler med stadigvarande vistelse, inom 50 m från spår, ska 
utföras med friskluftsintag placerade bort från Mälarbanan.  

7.7 Tillgänglighet och trygghet  
Social hållbarhet är ett måste för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och måste således 
beaktas vid all stadsplanering.  En socialt hållbar miljö har en mångfald av människor, 
aktiviteter och byggnader, bejakar människors olika förutsättningar och intressen, uppmuntrar 
till planerade och spontana möten, är lättillgänglig för alla grupper och individer, är befolkad 
och trygg under flera av dygnets timmar samt underlättar människors vardagsliv. I denna MKB 
lyfts aspekterna tillgänglighet och trygghet fram då dessa i stor utsträckning kan påverka 
människors hälsa.  

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön ska vara tillgänglig. Blir 
staden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten 
sannolikt också för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar del i det 
offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla människor som rör sig där, inte minst för 
andra kvinnor. För många människor är deltagandet i olika aktiviteter en viktig del av livet. Det 
är en möjlighet att aktivt få ägna sig åt sina intressen och att träffa andra människor. Det är 
viktigt att se vilka möjligheter eller begränsningar stadens eller områdets utformning ger för 
invånarna att aktivt utöva fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ser till viss del olika ut beroende på om 
du är flicka eller pojke, kvinna eller man och de kan även kräva olika förutsättningar och 
konkurrera om resurser. Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och fysiska 
aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid. Det innebär att den fysiska miljön 
måste ha en mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel användning av 
stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och idrottsanläggningar. Tillgängligheten till 
anläggningar och miljöer för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för alla 
att delta i aktiviteter.  
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Barriärer av olika slag innebär ett ständigt problem för dem som förflyttar sig mellan olika 
områden. Järnvägsspår, större vägar eller vattendrag som delar upp städer och tätorter blir svåra 
hinder för gående och cyklister som vill ta sig fram och samtidigt känna sig trygga. Alternativen 
för att korsa en stor barriär är ofta få och många av dessa platser upplevs som otrygga. Genom 
att planera för förbifarter eller gräva ner eller på annat sätt planskilja trafiken kan vardagslivets 
förflyttningar underlättas för många människor. Samtidigt kan olika lösningar ge olika 
konsekvenser för kvinnor och män. En gångtunnel kan förvisso vara en trafiksäker lösning men 
om den inte upplevs trygg är risken stor att den inte används så som planerat. Tillgång till 
bullerfria och trafiksäkra miljöer bidrar också till den sociala hållbarheten. En utformning som 
uppmuntrar till vardagsmotion leder till ökad folkhälsa.  

7.7.1 Bedömningsgrunder 
SL har som riktlinje att avståndet till busshållplatser vid flerfamiljshus med mer än tre våningar 
inte bör överstiga 300 m fågelvägen, vilket motsvarar en gångsträcka om cirka 400 m. Till 
spårbunden trafik kan avstånd upp till 500 m fågelvägen accepteras. 

7.7.2 Förutsättningar 
Programområdet är idag obebyggt. Bro station, där pendeltågen stannar, ligger i anslutning till 
programområdet i norr. Där finns även närmaste service. Mer service finns i Bro centrum, ca 
600 meter från planområdet. Det finns två vägbroar över järnvägen och en gång- och cykelväg 
från stationen som ansluter till Assurs väg. Söder om korsningen med Ginnlögs väg går en 
gång- och cykelbana utmed Assurs väg cirka 500 meter, vilken sedan övergår i gångbana medan 
cykel färdas i blandtrafik. Gång- och cykelbana finns även en kortare sträcka på Rösaringvägen. 
En gångväg från Bro Hof ansluter till korsningen mellan Ginnlögs väg och Stenkaksvägen. 
Denna leder vidare under järnvägen i öst med anslutning mot Stationsgatan i Bro. 

Sträckan Bro Station-Ginnlögs väg-Assurs väg och vidare via Rösaringvägen trafikeras av 
busslinje 556. Närmaste busshållplats för programområdet är vid Bro Kyrka på Assurs väg en 
bit söder om Ginnlögs väg. Det finns en infartsparkering söder om Bro station samt två 
infartsparkeringar norr om järnvägen. 

7.7.3 Konsekvenser planförslag 
Gemensam gång- och cykelbana är planerad till huvudgatorna i området. Här planeras för 
Stenkaksvägen en gångbana på dess södra sida och gång- och cykelbana på dess norra sida. 
Koppling kommer även finnas till det centrala torget via huvudgatorna kring bussangöringen.  

För kopplingen mellan Ginnlögs väg och via Assurs väg centralt in i området planeras gång- 
och cykelvägen ledas på den östra sidan via befintlig vägbro, denna kopplas samman med 
befintligt stråk söder om Ginnlögs väg på västra sidan om Assurs väg. Goda gång- och 
cykelförbindelser innebär att barn i större utsträckning kan röra sig på egen hand i trafiksäkra 
miljöer. 

Bussar kommer att angöra längs med infartsparkeringen väster om torget där det finns utrymme 
för två hållplatser. När kollektivtrafiken börjar trafikera området kommer det troligtvis att 
omfatta en busslinje. Beroende på hur behovet ser ut i framtiden kan antalet busslinjer komma 
att utökas. Om ny förbindelse under järnvägen byggs i framtiden finns det utrymme även för 
ytterligare två busshållplatser på motsatt sida av vägen. Kollektivtrafiken har då möjlighet att 
stanna i bägge riktningar. 

En infartsparkering planeras söder om stationen. 

En flexibel användning av lokalerna i bottenvåningen möjliggörs i planen för att området ska ha 
möjlighet att anpassas efter förutsättningar som kan förändra sig över en längre tidsperiod. Detta 
innebär att bostäder kan omvandlas till lokaler eller tvärtom efter behov. På så sätt är 
förhoppningen att bostäder i bottenvåningen kan blandas med butiker och lokaler för olika 
verksamheter för att ytterligare ge gatan en offentlig och levande karaktär. I bottenvåningen på 
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de flerbostadshus som ligger runt torget föreskrivs att 50 % av fasadlängden ska utgöras av 
lokaler för butiker eller andra verksamheter. En blandad bebyggelse med både bostäder, caféer 
/restauranger och affärer bidrar till rörelse vid olika tider på dygnet och ökar tryggheten i 
området. Även förskolor och skolan med idrottshall som utgör lokala målpunkter är placerade 
intill huvudgatan. Tre förskolor planeras inom planområdet. För att fullt ut använda de resurser 
som byggs upp då man bygger offentliga lokaler bör skolbyggnaderna få en utformning som 
underlättar en användning för andra ändamål än skola, t.ex. för föreningslivet. 

Parker och grönytor tillför viktiga kvalitéer till området men kan upplevas som otrygga när det 
är mörkt. Grusvägen längs med Brobäcken kommer inte att vinterunderhållas eller förses med 
belysning. Detta innebär en begränsning i möjligheten att utnyttja vägen för närrekreation. 

Förslag till åtgärder 
Säkrade passager över huvudgatorna utefter sträckningarna är en viktig förutsättning för 
detaljutformningen. Hastighetssäkring för korsande gång- och cykeltrafik kan utformas på flera 
olika sätt. Upphöjningar, avvikande material, kantstenar eller ramper kan alla vara del av den 
slutgiltiga lösningen.  

Drift och underhåll av gång- och cykelvägar, bostadsnära grönytor, lekplatser m.m. är viktigt för 
att bibehålla både tillgänglighet och trygghet. Belysningen inom området måste planeras 
noggrant så att samtliga delar av området upplevs som trygga. Bra belysning minskar även 
risken för trafikolyckor. 

Det finns några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga. Det är platser 
som: 

 går att överblicka 
 ger kontakt med omgivningen 
 är befolkade 
 går att orientera sig i 
 blandar vägar och bebyggelse 
 är välskötta 
 upplevs som tillgängliga och har något att erbjuda besökarna 

7.8 Föroreningar i mark  

7.8.1 Bedömningsgrunder 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark.26 Riktvärden används 
för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer 
på känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för 
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att 
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde 
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.  
 

 Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. 

 Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner 
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 

                                                      
26 Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, okt 
2009. 
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etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 
meter samt ytvatten skyddas. 

7.8.2 Förutsättningar 
Ett flertal utredningar om föroreningssituationen inom området har tagits fram vid olika 
tillfällen mellan åren 2003 och 2012. Structor gjorde år 2013 en samlad bedömning av 
föroreningssituationen inom programområdet baserad på de tidigare utredningarna27. Inom 
programområdet finns flera misstänkt förorenade områden, varav ett har sanerats.  
I figur 12 visas en översiktsbild över de områden som utretts för förorenad mark inom 
programområdet. Det finns även ett flertal fastigheter inom området som inte har undersökts. 
Dessa misstänks inte vara förorenade då marken tidigare använts för jordbruk och rekreation.  
 

 
Figur 12. Översiktsbild över utredda områden inom programområdet.  
 
Fastigheten Brogård 4:1 sanerades under 2007 i kommunens regi och marken återställdes för 
bostadsanvändning. Vissa restföroreningar finns kvar i den norra delen intill och under 

                                                      
27 Structor. Översiktlig miljöbedömning – föroreningar i mark och vatten inom planområde 
Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro. 2013-02-28. 
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banvallen. Föroreningarna utgörs av olja och tungmetaller och förekommer i både mark och 
ytligt grundvatten och sanering har inte kunnat fullföljas pga. närhet och stabilitetsrisker för 
banvall och järnvägsspåren.  

Söder om Brogård 4:1 finns ett grönområde intill Brobäcken-Sätrabäcken, del av fastighet Bro 
Gård 1:151 (rödmarkerat i figur 12), där förorenade massor har påträffats i fyllningsmaterial. 
Utfyllnaden förefaller vara en avfallstipp och bedömningen är att detta markområde innehåller 
rester från tidigare verksamhet inom Brogård 4:1. Föroreningarna utgörs av tungmetaller och i 
viss omfattning olja och tjärämnen, vilket inte är ovanligt i utfyllnadsmassor. Även en stor andel 
av plast, bygg- och rivningsavfall förekommer i utfyllnaderna.  

Fastigheten Brogård 3:2 i den östra delen av programområdet (nästa detaljplaneetapp) har inte 
undersökts men baserat på att industriverksamhet har bedrivits på platsen kan det finnas risk för 
markföroreningar.  

Norr om programområdet och norr om järnvägsspåret, längs Sätrabäcken inom bl. a fastigheten 
Bro-Skällsta 9:1, finns ytterligare ett industriområde med misstänkt och påvisad förekomst av 
förorenad mark. Inom fastigheten förekommer spill av klorerade lösningsmedel, och 
spridningsrisker till Sätrabäcken finns även från detta industriområde.  

Brobäcken-Sätrabäckens sediment och ytvatten har undersökts och resultaten visar på låga 
halter med hänsyn till omgivning och urban påverkan. Även grundvattenprov i anslutning till 
bäcken visar på relativt sett låga föroreningshalter (tungmetaller och organiska ämnen). Bäcken 
är påverkad av antropogena utsläpp, men det går inte att utpeka ett enskilt område i nuläget. 
Sediment- och vattenkvaliteten är likvärdig uppströms och nedströms området där 
avfallsmassorna påträffats längs Sätrabäcken (söder om Brogård 4:1).  

7.8.3 Konsekvenser planförslag 
Den samlade bedömningen i Structors rapport är att den förekomst av förorenad mark och 
förorenat grundvatten som i dagsläget förkommer inom programområdet inte utgör en 
begränsning för genomförande av detaljplanen för området. De föroreningshalter och 
föroreningsmängder som påträffats bedöms inte utgöra en sådan miljö- och hälsorisk att 
detaljplanen inte kan antas, eller att områdets lämplighet för bostadsändamål äventyras med 
hänsyn till kända förorenade områden. 

Åtgärder kommer sannolikt att behöva genomföras innan planerad bebyggelse kan komma till 
stånd. Utfyllnaden söder om Brogård 4:1 kommer att schaktas ur och ersättas av rena massor. I 
och med detta kommer föroreningssituationen inom området att förbättras och inga risker för 
människors hälsa bedöms finnas.  

Fastigheten Brogård 3:2 är inte undersökt med avseende på föroreningar. Eftersom fastigheten 
är hårdgjord och anlagd på ett grönområde är risken för förekomst av föroreningar som kan 
spridas till planområdet liten. Detta bör dock säkerställas genom undersökningar.   

Att föroreningarna är avhjälpta ställs som villkor för mark-/bygglov där identifierade 
föroreningar finns. Detta regleras genom administrativ bestämmelse på plankartan. 
 
Förslag till åtgärder 
Ett översiktligt kontrollprogram rekommenderas, vars syfte är att övervaka spridning av 
föroreningar från markområden, dagvatten och grundvatten till Brobäcken-Sätrabäcken före, 
under och efter genomförande och produktion. 

Översiktliga markmiljöundersökningar rekommenderas för övriga ej undersökta fastigheter och 
markområden, och syftet med en sådan komplettering är att visa att marken inte är förorenad. 
Detta är särskilt viktigt för de delområden där urschaktning av mark inte ska göras i samband 
med husproduktion eller anläggning av väg/infrastruktur. 
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7.9 Klimat och energi  
Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala 
konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på 
ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. 
Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir 
fler.  

7.9.1 Bedömningsgrunder 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en klimat- och energistrategi28. Ett av 
åtgärdsområdena i klimat och energistrategin fokuserar på samhällsplanering, regionala 
strukturer och markanvändning. I strategin framhålls att långsiktiga investeringar i infrastruktur 
och övrig samhällsplanering behöver skapa förutsättningar för ett energieffektivare 
transportsystem. En väl fungerande och sammankopplad teknisk infrastruktur är en förutsättning 
för att regionens storskaliga och klimateffektiva lösningar ska kunna fortsätta att utvecklas. 
Planeringen av nya och omvandling av befintliga bostadsområden har stor potential att bidra till 
att begränsa klimatpåverkan och effektivisera energianvändning. 

7.9.2 Förutsättningar 
Klimatscenarier visar att klimatförändringen för Stockholms läns del kan innebära att vi får 
varmare vintrar, mer nederbörd, torrare somrar och blötare vintrar, fler stormar och skyfall, ökat 
vattenstånd i Östersjön, högre vattentemperatur med ökad risk för algblomning och längre 
växtsäsong. Klimatscenarier visar också på stigande havsnivåer. Här råder stor osäkerhet, men 
enligt SMHI är det för närvarande rimligt att anta att världshaven som högst stiger upp emot en 
meter från 1990 till slutet av 2100. Framtidens översvämningsrisker i Stockholms län är 
kopplade till skyfall, problem med höga flöden i vattendrag samt med höga havsnivåer.29 

MSB har i ett regeringsuppdrag analyserat och bedömt konsekvenserna av en översvämning i 
Mälaren. Inom uppdraget har även en detaljerad översvämningskartering baserad på den nya 
nationella höjdmodellen (NNH) skapats. Analyserna har utgått från Mälarens nuvarande 
tappningsförmåga och reglering och genomförts för vattennivåer från Mälarens medelvattennivå 
(+0,87 m) till den teoretiskt sett högsta nivån som vattnet kan nå innan det rinner över 
dammtrösklar (+3,1 m). Figur 13 visar utbredningen av Mälarens vatten vid Bro vid högsta 
möjliga vattennivå, +3,1 m30.  

 

                                                      
28 Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län 2013:8 
29 Rapport Nr 2010-78, Regional Klimatsammanställning – Stockholms län. SMHI 2011. 
30 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamning-i-Malaren/ 
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Figur 13. Utbredningen av Mälarens vatten vid Bro vid vattennivån +3,1 m. 
 
Enligt kommunens översiktsplan är andelen hushåll med direktverkande el mycket hög och 
måste minskas. Nya bostadshus ska principiellt förses med vattenburna uppvärmningssystem 
och anslutas till fjärrvärmenätet. 

7.9.3 Konsekvenser planförslag  
En ny framväxande stadsdel medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, 
ökad energianvändning genom till exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av 
varor och byggnadsmaterial, ökade andelar hårdgjorda ytor med mera. Det viktigt att planering 
av stadsdelen görs på ett sätt som begränsar påverkan på klimatet och förbereder för kommande 
klimatförändringar. 

Då den aktuella detaljplanen innebär förtätning i anslutning till befintlig bebyggelse medför den 
positiva konsekvenser avseende energianvändning eftersom den nya bebyggelsen i hög grad kan 
anslutas till fjärrvärmenätet och kollektivtrafik kan utnyttjas.  

Analyser gjorda av MSB visar att planområdet inte ligger i riskzonen vad gäller 
översvämningsrisker.  

8 Miljö- och hälsokonsekvenser nollalternativ 
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. I denna MKB 
antas det att området även fortsättningsvis kommer att vara oexploaterat. Nollalternativet 
innebär därmed ingen betydande förändring i förhållande till nuläget. Den naturliga 
successionen kommer på sikt att leda till igenväxning av den obrukade åkermarken med 
framförallt lövträd och buskar och igenväxning kommer också att ske i åkerholmarna.  
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9 Miljö- och hälsokonsekvenser under byggskedet  
Utbyggnaden av planområdet planeras starta med torget söder om järnvägsstationen och 
området byggs sedan ut i västlig riktning. Först anläggs infrastrukturen i form av media i mark 
och vägar. Dammarna som ska omhänderta områdets dagvatten anläggs i ett tidigt skede för att 
kunna omhänderta dagvatten redan under byggskedet. Därefter anläggs bebyggelsen i kvarteren. 
De flesta byggnader över tre våningar samt även tvåvåningshus i östra delen kommer att behöva 
pålas. Viss markförstärkning kommer att erfordras, troligen med kalkcementpelare och 
lättfyllning. Färdigställandet av gatorna, parker, torg med mera utförs när kvarteren börjar bli 
klara och inflyttning i området närmar sig. När det västra delen av planområdet är utbyggt sker, 
på liknande sätt, en utbyggnad österut. Utbyggnaden av hela området bedöms ta cirka 20 år. 
 
Buller, vibrationer och luft 
Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. 
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter 
orsaka bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under byggskedet kan även innebära 
utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. För bostäderna på andra sidan järnvägen 
bedöms störningarna vara begränsade. Eftersom exploateringen av planområdet kommer att ske 
i etapper kan boende i de första etapperna komma att påverkas av senare utbyggnader. 
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska klaras. I det fortsatta arbetet och i samband 
med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med 
dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas. 
 
Förorenad mark 
När det gäller kvarvarande föroreningar inom banvallen norr om Brogård 4:1 krävs sannolikt 
skyddsåtgärder (t ex spontning) i samband med husproduktion och markarbeten för att förhindra 
att föroreningar återkontaminerar berört markområde som planläggs för bostadsändamål.  

Även byggnadstekniska skyddsåtgärder (radontät platta/grundläggning etc) kan bli aktuella 
inom olika delar av planområdet, ifall osäkerheter föreligger om flyktiga markföroreningar i t ex 
grundvatten kan transporteras in i byggnader. I dagsläget finns inga sådana kända delområden 
utöver delområdet inom Brogård 4:1 nära banvallen där oljeförorening fortfarande bedöms 
finnas kvar. 

 
Vattenmiljö 
Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna. 
Följande är viktigt att tänka på: 

 Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till vattendragen, utan ska först 
genomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T.ex. kan det pumpas upp på 
angränsande gräsbevuxna grönytor eller till anlagda dagvattendammar med tillräcklig 
uppehållstid för slamavskiljning. 

 Vid markbearbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att avrinnande 
regnvatten inte leds direkt till recipienterna, utan avleds över grönytor eller 
dagvattendammar. 

 Dagvattendammar bör anläggas tidigt i byggprocessen. 
 Vid arbeten i bäckfåran (t.ex. för broar och trummor) så måste arbete planeras för att 

minimera grumling. 
 Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen, t.ex. kemikalier, tjärprodukter, färger m.m., 

får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening (enligt skyddsföreskrifter för 
Östra Mälarens vattenskyddsområde). 
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Kulturmiljö och naturmiljö 
Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de 
inte påverkar kända kultur- och naturvärden i området. Stor försiktighet bör iakttas i anslutning 
till Brobäckens bäckravin. Om okända fornlämningar påträffas under pågående markarbeten, 
måste arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 
 
Grundvatten 
Den planerade nya järnvägsbron med tillhörande tråg för gata under järnvägen kommer att 
passera genom ett område med lera på södra sidan av järnvägen för att gå in i vad som ser ut att 
vara ett fastmarksområde med morän och eventuellt berg norr om järnvägen. Att schakta för en 
ny tråglösning kommer med hänsyn till att det sannolikt inte finns tät lera i hela området 
innebära att hela schakten behöver utföras inom tät spont för att hålla grundvattnet borta medan 
konstruktionen byggs. Schaktning under grundvattnets trycknivå kommer att erfordras och 
eventuellt inrinnande vatten i schakten, företrädesvis ytvatten, kommer att ledas bort.  

Intill det planerade tråget, som närmast ca 19 meter ifrån, på norra sidan om järnvägen, löper 
Sätrabäcken i öppen bäckfåra. Spont och schakt måste utformas så att det säkerställas att denna 
inte påverkas av arbetet varken under pågående schakt eller i permanentskedet. 

Några mätningar på moränens genomsläpplighet har inte utförts i området, men baserat på 
erfarenheter från närområdet och moräner i Mälardalen i stort, kan man förvänta sig en relativt 
tät morän. Detta behöver utredas vidare i senare skede. Genom byggande inom tät spont och 
med gjutning av en tätkaka i botten av schakten förväntas inte påverkan på grundvattnet utanför 
sponten synas mer än ca 10-20 meter bort. Uppstår problem med att hålla schakten tät kan dock 
påverkansområdet bli avsevärt större varför det är av största vikt att utreda förutsättningarna 
noggrant innan exakt metod för utförande bestäms. En teknisk lösning där en tät spont borras 
ner i berg och grovbetong gjuts under vatten innan vatten pumpas ur schakten kan ge ett 
betydligt mindre influensområde än ovan nämnda. 

Rekreation 
I byggskedet kommer området i stora delar att vara otillgängligt, vilket kan försvåra passage till 
närliggande områden. Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i etapper och 
byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är 
möjliga genom hela byggskedet. Det är också positivt om parker och andra grönytor kan 
anläggas tidigt. 
 
Tillgänglighet och trygghet 
Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Allt 
eftersom planområdet bebyggs kommer tillgänglig service inom området att öka, vilket i sin tur 
ökar stadslivet och därigenom trygghetskänslan. Det bör i ett tidigt skede finnas belysta gång- 
och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning om hur man når kollektivtrafik och 
andra målpunkter. 
  



59 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun - BMN 20/0001-92 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun : 2_MIL_2019_648_Remiss, MMD.pdf

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Trädgårdsstaden  
 M1400101 

 2016-08-23, s 44 (48)  
 

 
M:\Uppdrag\2014\M1400101_PT_Riksbyggen_MKB Trädgårdsstad\10-Slutversion\MKB Trädgårdsstaden_grankningshandling 
2016-08-23.docx 

10 Samlad konsekvensbedömning 
Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk och omvandlas till bebyggelse, gator och andra 
hårdgjorda ytor och medför framförallt miljökonsekvenser för natur- och kulturmiljön, dock 
inga betydande. Planförslaget har anpassats till den naturvärdesbedömning som gjorts för 
området och planläggning av kvartersmark, vägar mm har i möjligaste mån förlagts till de 
områden som har de lägsta naturvärdena, i detta fall åkermarken. Områden som bedömts ha 
regionala naturvärden (Brobäcken) eller kommunala naturvärden (bl a åkerholmar) avses till 
största delen sparas. Planförslaget bedöms därför främst innebära en påverkan på det djur- och 
växtliv som är kopplat till de bäcksträckor som försvinner. Kulverteringarna i bäckarna innebär 
också att ytterligare vandringshinder för bland annat fisk och andra organismer uppförs inom 
området. Den mellersta infarten vid Assurs väg bedöms vara det område där störst påverkan på 
Brobäcken kan ske. Eftersom de bäcksträckor som påverkas endast utgör en mindre del av 
bäcken bedöms konsekvenserna dock sammantaget inte vara betydande. 

Planområdet gränsar till ett område av riksintresse för kulturmiljövården men ligger, med 
undantag av en del av den mellersta infarten till området, utanför riksintresseområdets 
avgränsning. Planen medför därmed inga direkta ingrepp i den riksintressanta miljön. Genom 
den anpassning som gjorts bedöms planförslaget kunna genomföras utan några betydande 
konsekvenser för riksintressets värden. Ur kulturmiljösynpunkt är det i viss mån ett lämpligt 
ställe för en utvidgning av Bro samhälle då en lokalisering till platsen bygger vidare på Bro 
järnvägssamhälle. Att lyfta fram befintliga kulturvärden inom området, exempelvis den gamla 
vägen över bron/vadet ökar också fornlämningarnas upplevelsevärde. 

Ur landskapsbildsynpunkt medför programförslaget att landskapsbilden förändras och visuellt 
kommer planerad bebyggelse att vara mer eller mindre synlig från omgivningen, framför allt 
norrifrån. I planförslaget har huvuddelen av landskapsanalysens förslag för utveckling av 
landskapet tillvaratagits och bebyggelsen har anpassats till de betydelsefulla 
landskapselementen. Planen ger förutsättningar för att bevara viktiga landskapselement som 
Brobäcken.  

De åtgärder som planeras i form av lokalt omhändertagande (LOD) och dammar för 
omhändertagande av dagvattnet innebär att belastningen av suspenderat material, fosfor, koppar 
och zink inte kommer att öka då planen realiseras. Detta innebär att planen inte kommer att 
medföra någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormen för Mälaren Görväln eller på Natura 
2000-området Broviken.   

Planförslaget ger nya möjligheter till rekreation i form av promenader, cykling och lek och ger 
flera alternativ att ta sig fram genom området och vidare mot exempelvis bebyggelse och 
service norr om järnvägen, Bro Kyrka och Brogårdsstråket i söder och Bro IP i öster. Parker i 
olika storlek och med varierande utformning kommer att anläggas i området. Ett större torg 
planeras i anslutning till Bro station, vilket sedan övergår i en park som leder vidare mot 
bäckarna och naturmiljön i söder. En idrottshall planeras i planområdets östra del utmed 
Brobäcken och i anslutning till idrottshallen föreslås också en skatepark. Söder om Brobäcken 
finns möjlighet att anordna odlingslotter. Planerade gång- och cykelstråk, promenadstigar utmed 
bäcken, parker, idrottshall och ytor för lek kommer sammantaget att innebära ett mervärde för 
Bro samhälle då nya möjligheter till rekreation skapas i området, vilket ökar upplevelsevärdet. 
Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och 
besökare i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation och Görvälnkilen som stäcker 
sig genom den södra delen av planområdet förstärks då den knyts ihop med parker och annan 
grönstruktur inom området. 

En blandad bebyggelse med både bostäder, caféer /restauranger och affärer bidrar till rörelse vid 
olika tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  

Planområdet är beläget i närheten av trafikerade vägar och järnväg där särskilt järnvägen 
innebär höga ljudnivåer och risker med hänsyn till transporter av farligt gods. Med föreslagen 
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bostadsutformning och lämplig planlösning kan gällande riktvärden för ljudnivåer inomhus 
klaras. Utformningen av planområdet, med de riskreducerande åtgärder som föreslagits inom 
ramen för riskanalysen, är lämplig med hänsyn till identifierade risker och beräknade risknivåer. 

Exploateringen medför en möjlighet att hantera eventuella föroreningar på ett kontrollerat sätt så 
att risken för spridning av föroreningar till omgivningen minskar. 

Planförslaget innebär möjligheter att utforma stadsdelen med klimateffektiva lösningar, bland 
annat kopplat till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. Genomtänkt dagvattenhantering och 
plantering av vegetationsytor och träd i området innebär ytterligare goda möjligheter att möta 
och hantera framtida klimatförändringar. 

10.1 Avstämning mot miljö- och folkhälsomål 
I tabell 5 nedan görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans 
utveckling som bedöms kunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se 
avsnitt 6.3. 

Följande bedömning görs:  

 
 
Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget 
 
Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget 
 

    Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget 
 
Ej relevant  

 

Tabell 5. Avstämning mot relevanta miljö- och folkhälsomål. 
 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av växthusgaser) 

Planen möjliggör att bostäder och handel 
kan anläggas i anslutning till Bro station 
med goda möjligheter att nyttja 
kollektivtrafik och cykelbanor. 

Planen bidrar till att uppfylla miljömålet 
”Begränsad klimatpåverkan” då det bidrar 
till att minska behovet av bilresor och 
därmed utsläppet av växthusgaser. 

Frisk luft (utsläpp av 
luftföroreningar) 

Planen möjliggör att bostäder och handel 
kan anläggas i anslutning till Bro station 
med goda möjligheter att nyttja 
kollektivtrafik och cykelbanor. 

Planen bidrar till att uppfylla miljömålet 
”Frisk luft” då det bidrar till att minska 
behovet av bilresor och därmed utsläppet 
av luftföroreningar. 

Bara naturlig försurning 
(utsläpp av försurande ämnen) 

Planen möjliggör att bostäder och handel 
kan anläggas i anslutning till Bro station 
med goda möjligheter att nyttja 
kollektivtrafik och cykelbanor. 

Planen bidrar till att uppfylla miljömålet 
”Bara naturlig försurning” då det bidrar 
till att minska behovet av bilresor och 
därmed utsläppet av försurande ämnen. 

Giftfri miljö (påverkan och 
exponering av markföroreningar) 

Planen medför en möjlighet att hantera 
eventuella föroreningar på ett kontrollerat 
sätt så att risken för spridning av 
föroreningar minskar på längre sikt.  

Om kompletterande markundersökningar 
och saneringar genomförs i det fortsatta 
arbetet bedöms planen bidra till att 
uppfylla miljömålet ”Giftfri miljö”.   

Säker strålmiljö (exponering av 
elektromagnetiska fält) 

Planen möjliggör bostäder i närheten av 
järnvägen som ger upphov till 
elektromagnetiska fält. Bostäderna 
anläggs på ett avstånd som överstiger 25 
meter där magnetfältet normalt är svagare 
än de normalt förekommande i svenska 
bostäder. 

Möjligheten att uppnå miljömålet ”Säker 
strålmiljö” bedöms vara oförändrad. 
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Ingen övergödning (utsläpp av 
övergödande ämnen) 

Planen möjliggör en ökad andel 
hårdgjorda ytor och en ökad mängd 
dagvatten. Planen möjliggör dock även 
dagvattenlösningar i form av bl a LOD 
och dammar för att hantera de 
näringsämnen som inte längre kan 
fördröjas och tas upp av grönytor.  

Möjligheten att uppnå miljömålet ”Ingen 
övergödning” bedöms vara oförändrad 
eftersom belastningen av näringsämnen 
inte bedöms öka med planerade 
dagvattenlösningar. 

Levande sjöar och vattendrag 
(god ekologisk och kemisk 
status, naturliga vattenflöden, 
bevarade naturvärden) 

Planen möjliggör kulvertering av en 
relativt lång sträcka av Sätrabäcken. 
Föroreningsbelastningen på recipienterna 
bedöms dock inte öka med planerade 
dagvattenlösningar. 

Planen motverkar delvis miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag” eftersom 
delar av ett vattendrag ersätts med en 
kulvert. Det mest värdefulla vattendraget 
Brobäcken avses dock huvudsakligen 
sparas och säkerställas genom att det 
avsätts som naturmark i planen. 

Ett rikt odlingslandskap 
(bibehållna egenskaper, 
processer, ekosystemtjänster, 
variation, arter, biologisk 
mångfald, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden) 
 

Planen möjliggör att jordbruksmark av 
klass 3, 4 och 5 (skala 1-5) bebyggs31. 
Detta innebär att den inte längre kan 
användas för jordbruksproduktion. 
Jordbruksmarken söder om Brobäcken 
och viktiga biotoper bl a bäckar och 
åkerholmar lämnas dock obebyggda. 

Planen motverkar miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” genom att den bidrar till 
att värdefull jordbruksmark minskar i 
areal. 

Ett rikt odlingslandskap 
(friluftsliv) 

Planen innebär att möjligheten till 
rekreation och friluftsliv ökar både för 
boende i den nya stadsdelen 
Trädgårdsstaden samt för övriga besökare 
i området genom bland annat gångvägar, 
gångstigar mm i anslutning till 
odlingslandskapet  

Planen bidrar till viss del till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” då 
fler människor får möjlighet att uppleva 
odlingslandskapet. 

God bebyggd miljö (hållbar 
samhällsplanering, anpassad 
infrastruktur, tillgång till 
kollektivtrafiksystem, natur- och 
grönområden samt kulturmiljöer)  

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
centralt läge i anslutning till Bro station 
med god tillgång till kollektivtrafik och 
gång- och cykelstråk samt grönytor inom 
Trädgårdsstaden samt i närliggande natur- 
och kulturmiljöer  

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” 
eftersom den bidrar till en hållbar 
samhällsplanering då den ger boende en 
närhet till många av de funktioner som 
efterfrågas. 

God bebyggd miljö (exponering 
av luftföroreningar och buller) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs 
nära järnvägen och fler människor 
därmed utsätts för tågbuller. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” ur 
aspekten buller men riktvärden med 
tillämpliga avstegsfall bedöms kunna 
klaras med lämplig utformning av 
bebyggelsen. 

Ett rikt växt- och djurliv 
(bevarande av naturtyper och 
arter, grönstruktur och 
ekosystemtjänster) 

Planen möjliggör att ett grönområde, 
huvudsakligen bestående av mindre 
värdefull naturmark ianspråktas. Även 
biotopskyddade bäckar, åkerholmar och 
alléer berörs dock också till viss del. 

Planen bedöms delvis motverka 
miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv” 
eftersom den biologiska mångfalden 
påverkas genom förlust av habitat. Planen 
har dock anpassats till naturvärdena och 
påverkan på värdefulla biotoper är 
mycket begränsad. 

Ett rikt växt- och djurliv 
(tillgång till tätortsnära natur) 

Planen möjliggör bebyggelse i anslutning 
till naturområden. 

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv” 
eftersom den bidrar till att fler människor 
kan bo nära naturen och uppleva denna. 

  

                                                      
31 Länsstyrelsens åkermarksgradering 1976, Länsstyrelsens WebbGIS, uttag 2014-10-02 
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Folkhälsomål 
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Delaktighet och inflytande i 
samhället (socialt och kulturellt 
deltagande) 

Planen möjliggör att byggnader och 
lokaler kan utnyttjas för flera ändamål, 
tex för både skolverksamhet och 
föreningsverksamhet. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Delaktighet och inflytande i samhället” 
då den möjliggör föreningsverksamhet.  

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar (boendemiljö) 

Planen innebär att tillgången till bostäder 
ökar och ger förutsättningar för en trygg 
boendemiljö. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Ekonomiska och sociala 
förutsättningar”.  
 

Miljöer och produkter 
(exponering för luftföroreningar 
och buller) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs 
nära järnvägen och vägar och fler 
människor därmed utsätts för buller. 

Planen bidrar inte till måluppfyllelse för 
”Miljöer och produkter”. Riktvärden för 
buller med tillämpliga avstegsfall bedöms 
dock kunna klaras med lämplig 
utformning av bebyggelsen.  

Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet) Planen möjliggör idrottshall, parker och 
lekparker. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Fysisk aktivitet”.  
 

 
Som kan utläsas av tabell 5 ovan går planförslaget inte helt i linje med miljömålen och målen 
för folkhälsans utveckling. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i 
hand med ökad resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten, buller samt en rumslig 
expansion som delvis tar naturmark i anspråk. Planförslaget har anpassats för att minska den 
påverkan som planerad exploatering medför. Åtgärder för att ytterligare minimera planens 
konsekvenser kommer att studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen.  

11 Fortsatt arbete och kommande prövningar 
För att kunna realisera detaljplanen kommer bland annat följande prövningar behöva 
genomföras (utöver planprocessen): 

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde inom planområdet, vilket innefattar arbeten i 
bäcken, trummor, grundvattenavsänkning mm, är vattenverksamhet. Bestämmelserna om 
vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken. För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd 
från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter (exempelvis 
en trumma) räcker det dock med att en anmälan görs till Länsstyrelsen. För 
grundvattensänkning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen (detta kan bli aktuellt vid 
schakt under grundvattenytan för den framtida underfarten under järnvägen). För 
vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas 
negativt krävs varken anmälan eller tillstånd.  

För de ingrepp som görs i de biotopskyddade områdena inom planområdet, dvs bäckar, 
åkerholmar och alléer krävs att man söker dispens hos länsstyrelsen. 

Om fornminnen berörs krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt lagen om kulturminnen. 

Innan arbete sker i förorenad mark (exempelvis schakt) skall en anmälan göras till Upplands-
Bro kommun. Anmälan görs 2-3 veckor före arbetena startar. 
  



59 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun - BMN 20/0001-92 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun : 2_MIL_2019_648_Remiss, MMD.pdf

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Trädgårdsstaden  
 M1400101 

 2016-08-23, s 48 (48)  
 

 
M:\Uppdrag\2014\M1400101_PT_Riksbyggen_MKB Trädgårdsstad\10-Slutversion\MKB Trädgårdsstaden_grankningshandling 
2016-08-23.docx 

 

12 Uppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för 
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför. 

Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske 
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande32.  

För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med” 
från planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att ett 
miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet. I miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs 
miljö/hållbarhetsmålen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö, 
kulturmiljö etc. För att projektörer och andra berörda ska kunna arbeta i linje med målen 
behöver också konkreta åtgärder preciseras i programmet. Medverkande projektörer och 
entreprenörer tar sedan fram egna miljö/hållbarhetsplaner där man visar på vilket sätt man 
arbetar för att nå det projektövergripande miljö/hållbarhetsprogrammet. Mål enligt 
miljö/hållbarhetsprogrammet följs sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och 
miljörevisioner.  

Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs 
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne 
förbinder sig till dessa. 

Lämpligen integreras uppföljningen av planen också i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet 
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller åtgärder med avseende på t.ex. 
utsläpp till vatten. Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro kommuns 
egna övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning). 

                                                      
32 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006. 
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kommunstyrelsen@upplands-bro.se
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www.lansstyrelsen.se/stockholm

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1), Upplands-
Bro kommun

Förslag till detaljplan, upprättat i oktober 2016, har översänts till Länsstyrelsen för 
granskning. Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra 
byggande av ett bostadsområde med inslag av verksamheter och service. Planen 
omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till 
denna. Därtill ges också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära 
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden.
Den detaljplan som nu är aktuell för samråd är etapp ett av tre för det område som 
behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Länsstyrelsen lämnade 
ett yttrande över programmet den 25 oktober 2008.
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 16 mars 
2015. I samrådsskedet hade Länsstyrelsen synpunkter på bland annat riskhänsyn 
till järnvägen, markstabilitet och fornlämningar. 

Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt 5 kap. plan- 
och bygglagen (1987:10), ÄPBL.

Länsstyrelsens synpunkter

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar och underlag att det inte 
finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och 
upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 1 § ÄPBL. Denna bedömning förutsätter 
att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan om buller samt avstånd 
mellan Mälarbanan och ny bebyggelse. Länsstyrelsen förutsätter också att 
nedanstående synpunkter om fornlämningar beaktas. 

Prövningsgrunder enligt 12 kap. 1 § ÄPBL
Nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de 
statliga ingripandegrunderna.

Hälsa och säkerhet – Trafikbuller
De planerade bostadshusen utsätts för höga ljudnivåer från tåg- respektive 
vägtrafik på Mälarbanan och Ginnlögs väg. Kommunen har till utställningen låtit 
ta fram en uppdaterad trafikbullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 
upprättad 2016-06-17). I utredningen anges att ljudkvalitetindex för projektet kan 
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bli 1,3 och att det därmed finns förutsättningar för god ljudkvalitet. 
Förutsättningen för att uppnå denna kvalitet innebär dock att ljudklass B används 
för bostäderna vilket inte framgår av planbeskrivning eller plankarta. 
Länsstyrelsen anser att ljudklass B behöver regleras på plankartan så att 
trafikbullernivåerna inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent 
och 41 dB(A) maximal ljudnivå.

Anordnande av bullerplank och bullerskärmar på korsprickad mark och prickmark 
är att jämställa med att bebygga marken och utgör därför en planstridig åtgärd. 
Detaljplanen säkerställer därmed inte att nödvändiga bulleråtgärder kan vidtas så 
att de planerade bostäderna får en tillräckligt god miljö ur bullersynpunkt. För att 
detaljplanen ska bli lämplig ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att 
planbestämmelserna justeras så att bullerplank och bullerskärmar medges inom 
punktprickad och korsprickad mark. 

I den MKB som tagits fram till planförslaget hänvisas till den nya 
bullerförordningen som började gälla från årsskiftet 2015. Eftersom planarbetet är 
påbörjat tidigare gäller dock inte bullerförordningen för aktuellt planförslag. 
Kommunen bör därför se över MKB:n i detta avseende. 

Hälsa och säkerhet – Riskhänsyn
Länsstyrelsen har i samrådsskedet framfört synpunkter avseende ett behov av att 
planförslaget lämnar utrymme för en framtida fyrspårsutbyggnad.

I planbeskrivningen föreslås ett antal riskreducerande åtgärder som utgår från att 
Mälarbanan breddas till fyra spår. Länsstyrelsen konstaterar dock att de 
skyddsåtgärder som nu finns angivna i planbestämmelserna inte fullt ut 
överensstämmer med informationen i planbeskrivningen. I planbeskrivningen 
anges att fasader, inklusive fönster, på byggnader med stadigvarande vistelse ska 
utföras så att brandspridning in i byggnaden hindras under den tid det tar att 
utrymma lokalerna osv. För att ta höjd för en framtida spårutbyggnad anges ett 
avstånd på 35 meter. Länsstyrelsen anser att detta behöver säkerställas på 
plankartan.

Även planbestämmelser med avseende på utrymningsväg och ventilation behöver 
revideras i enlighet med avståndsangivelser i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer
Den efterlysta beskrivning av vattenförekomster och vilka miljökvalitetsnormer 
för vatten som är aktuella för planområdet saknas fortfarande i planbeskrivningen. 
Innan planen antas behöver planbeskrivningen kompletteras med detta. 
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Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet

Fornlämningar
Då avgränsande arkeologisk förundersökning inte har utförts kan inte 
Länsstyrelsen ta ställning till hur nära bebyggelse eller vägar kan läggas de kända 
fornlämningarna. Ett sådant arbete har initierats och Länsstyrelsen kommer 
därefter att meddela hur nära fornlämningarna som bebyggelse mm kan läggas. 
Viss justering av planen kan därför krävas efter en sådan förundersökning.

Naturmiljö
Länsstyrelsen konstaterar att de områden som har högst naturvärden sparas till 
största delen, vilket är positivt.

Brobäcken med omgivande ravin är ett område med höga naturvärden. Enligt 
planförslaget ska bäckfåran och ravinen sparas i stort sett intakt. Det är dock av 
stor betydelse att träd- och buskridån längs ravinen får vara kvar, eftersom ökat 
ljusinsläpp runt bäcken kommer att medföra ökad igenväxning av bäckfåran. 

Sätrabäcken kommer att påverkas negativt av att en delsträcka kulverteras. 
Generellt bör vägtrummor och liknande anpassas för att inte utgöra 
vandringshinder för vattenlevande organismer. Hur bäckens kulvertering ska 
utformas så att organismer ska kunna vandra igenom den bör framgå av 
planhandlingarna.

De alléer som finns inom området men även i anslutning till Ginlögs väg omfattas 
av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Dispens krävs för åtgärder 
som kan skada naturvärdena.

Åkerholmar som är mindre än 0,5 ha och omges av brukad åkermark eller hävdad 
betesmark omfattas också av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken, 
liksom öppna diken och naturliga bäckfåror. Dispens krävs för åtgärder som kan 
skada naturvärdena. Dispens krävs inte om åkermarken är varaktigt övergiven och 
inte längre kan anses som brukad odlingsmark.

Mistel förekommer på ett par ställen i området. Mistel är fridlyst enligt 8 § 
artskyddsförordningen (2007:845). Misteln bedöms vara livskraftig inom landet 
och arten har god bevarandestatus i kommunen. Länsstyrelsen bedömer därmed 
att åtgärder enligt planförslaget inte når upp till en nivå där det krävs dispens från 
artskyddsförordningen.
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Vattenverksamhet
Hur grundvattnet påverkas av schakt- och anläggningsarbeten bör tydliggöras i 
planhandlingarna. Länsstyrelsen vill erinra om att i stort sett allt arbete och 
byggande i vattenområde är vattenverksamhet som är anmälnings- eller 
tillståndspliktig, förutom då det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen påverkas negativt. Kommunen måste själv utreda vad som gäller i just 
detta fall. 

Tatjana Joksimović
Planchef Jakob Sahlén

Planhandläggare

Detta beslut har granskats och godkänts via Länsstyrelsens 
ärendehanteringssystem och har därför ingen namnunderskrift.

Kopia via e-post: MaP (JK), Mn (BF), SBk (SA), SBp (LS)
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
I juni 2004 beslutade Kommunfullmäktige att kommunen skulle förvärva fastigheten Brogård 
4:1. I samband med detta påbörjades ett arbete med att ta fram ett planprogram. 
Kommunstyrelsen beslutade att sända ut ett program i maj 2008, KS 2008-05-28 §73, och 
samråd hölls under sommaren 2008. I programmet för Bro stationsområde föreslogs en bebyggelse i 2-
4 våningar för ca 800 bostäder. Efter samrådstiden gjordes en del ändringar i programmet där man 
bland annat föreslog ett utökat antal bostäder och en bebyggelse i 2-6 våningar. Programmet 
återremitterades med direktiv om att återgå till konceptet med trädgårdsstad i en småskalig 
bebyggelse om högst 2-4 våningar med inslag av service och icke störande verksamheter.  

Ett reviderat förslag till planprogram för "Trädgårdsstaden i Bro" godkändes av kommunfullmäktige i 
maj 2011, Kf 2011-05-05 § 31. I programmet angavs att området skulle planeras i två etapper och 
samhällsbyggnadschefen fick den 18 maj 2011, Ks § 52, i uppdrag att ta fram en detaljplan för den 
första etappen av trädgårdsstaden.  
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjligöra byggandet av ett område med 
bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, 
en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära 
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första 
detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. 
Hela programområdet inrymmer ca 1250 lgh och ett gestaltningsprogram har tagits fram som omfattar 
helheten. Området pekas i översiktsplanen ut som utbyggnadsområde för bostäder. 

Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild och strävar efter att anpassa tillkommande 
gatunät och bebyggelse efter den byggnadsskala som finns i Bro och ta tillvara de karaktärsskapande 
naturmiljöer som finns på platsen idag. 

Trädgårdsstadstanken är här tolkad som en småskalig och blandad bebyggelse utmed traditionella 
gator. Gatunätet är orienterat utifrån en central huvudgata som sträcker sig genom hela planområdet, 
från vilken det går mindre lokalgator och villagator. Ambitionen är att ge huvudgatan en stadsmässig 
karaktär där gående och cyklister rör sig längs samma gata som bilar och bussar.  

En flexibel användning av lokalerna i bottenvåningen möjliggörs i planen för att området ska ha 
möjlighet att anpassas efter förutsättningar som kan förändra sig över en längre tidsperiod. På så sätt är 
förhoppningen att bostäder i bottenvåningen kan blandas med butiker och lokaler för olika 
verksamheter för att ytterligare ge gatan en offentlig och levande karaktär. Av den anledningen är även 
förskolor, skolan och idrottshallen, vilka utgör lokala målpunkter, placerade intill huvudgatan. 

Längs huvudgatan finns även torg och parker som ger dels en sekvens av offentliga platser, dels utgör 
övergångar till bevarade naturmiljöer.  

Vid pendeltågsstationen kommer den största av de offentliga platserna placeras. Denna kommer att bli 
huvudpunkten i det nya området med en platsbildning vid stationen i form av ett torg som sedan 
övergår till en park.  

Planen möjliggör för en underfart under järnvägen för en framtida koppling mellan norra och södra 
sidan av järnvägen. 

Dagvatten renas och utjämnas lokalt och för merparten av området leds det genom anlagda 
dagvattendammar innan det till slut släpps till områdets recipienter. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

 

Hur samrådet bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november, § 151, att sända ut förslag till detaljplan på 
samråd enligt regler för normalt planförfarande (PBL 1987:10). Förslaget var ute på samråd 
från 2015-02-04 till och med 2015-03-06. Det ställdes ut i Brohuset samt i kommunhuset i 
Kungsängens centrum. Materialet fanns även tillgängligt på kommunens webbplats. Ett 
samrådsmöte hölls i Brohuset den 24 februari där man hade möjlighet att träffa representanter 
från både kommunens plan- och exploateringsavdelning, från exploatörerna Riksbyggen och 
Stena fastigheter samt plankonsulter. Cirka trettio personer närvarade. Under både den 23 och 
24 februari fanns plan- och exploateringsavdelningen på plats i Brohuset för att svara på 
frågor. En handfull personer utnyttjade det tillfället. 
 
 
 
Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har trettio (30) yttranden inkommit till kommunen.  

Skrivelserna är numrerade 1-30 i följande ordning: 

Statliga myndigheter 
1) Lantmäteriet         inkom  2015-03-05 

2)    Länsstyrelsen i Stockholms län      inkom 2015-03-17 

3) Trafikverket         inkom  2015-03-12 

Kommunala nämnder 
4)    Socialnämnden         inkom 2015-03-05 

5)  Utbildningsnämnden        inkom 2015-03-09 

6)  Bygg- och miljönämnden       inkom 2015-05-08 

7)  Kultur- och fritidsnämnden       inkom 2015-04-10 

8)  Tekniska nämnden        inkom 2015-04-28 

 

Fastighetsägare m.fl. 
9) Svensk Galopp         inkom 2015-02-18 

10) Stena fastigheter         inkom 2015-03-04 

11)  Riksbyggen         inkom 2015-03-05 

12)  AL Fastighetsförvaltning       inkom 2015-03-06 
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Övriga remissinstanser 
13) Norrvatten          inkom 2015-02-09 

14) Närpolisen Upplands-Bro       inkom 2015-02-10 

15) Svenska kraftnät         inkom 2015-02-10 

16) Telia Sonera Skanova Access AB      inkom 2015-02-16 

17) Företagarna         inkom 2015-02-19 

18) Håbo kommun         inkom 2015-03-03 

19) PRO          inkom 2015-03-03 

20) Stockholms handelskammare       inkom 2015-03-03 

21) Vattenfall          inkom 2015-03-04 

22)  E.ON Elnät Sverige AB       inkom 2015-03-05 

23) Friluftsfrämjandet        inkom 2015-03-05 

24) Trafikförvaltningen        inkom 2015-03-05 

25) Centerpartiet         inkom 2015-03-05 

26) Folkpartiet          inkom 2015-03-06 

27) Naturskyddsföreningen        inkom 2015-03-06 

28) Svenska Kyrkan         inkom 2015-03-06 

 

Övriga (ej sakägare) 
29) Per och Margareta Skånberg       inkom 2015-02-24 

30) Jan Owe          inkom 2015-03-06 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro. Synpunkter 
som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, 
kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas sammanfattat utan inbördes rangordning. För den 
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas 
från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
(1) Lantmäteriet 

Lantmäteriet börjar med att kommentera otydligheter i grundkartan. Till exempel att det är svårt att 
urskilja fastighetsgränser och att vissa fastighetsbeteckningar saknas. Vidare skriver man att 
rutnätspunkter och koordinater saknas. 

Kommentar 

Grundkartan har förtydligats utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

Om plan- och genomförandebeskrivning skriver man att fastigheter som berörs enligt 
genomförandebeskrivningen inte stämmer med fastighetsförteckningen och att S3 felaktigt står som 
samfällighet för vatten och avlopp men ska vara vägsamfällighet. Man skriver att "Det bör framgå om 
syftet är att avtal ska tecknas även vad gäller upphävande av samfälligheten" Avseende de tekniska 
anläggningar som finns med i planen påpekar man att de är utlagda som kvartersmark men avses i 
genomförandebeskrivningen överföras till en kommunägd fastighet. Lantmäteriet menar att det inte är 
lämpligt att överföra kvartersmark till en fastighet som utgörs av allmän platsmark, om detta är syftet. 
Man skriver också att det i möjligaste mån bör framgå hur deltagande i gemensamhetsanläggning för 
bl. a garage avses indelas. Ska till exempel varje garagelänga utgöra en egen gemensamhetsanläggning 
och vilka fastigheter ska ha andel i denna? 

Kommentar 

Plan- och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med korrekta fastigheter. Det har även 
förtydligats att samfälligheten S3 ska upphävas. Det är inte klart i dagsläget hur ägandet av tekniska 
anläggningar ska se ut varför dessa inte är utlagda som allmän platsmark. Det är inte heller klart hur 
deltagandet i gemensamhetsanläggningar ska läggas upp. 

Angående plankarta med bestämmelser skriver man att egenskapsgränsen är grå i teckenförklaringen 
men svart i plankartan. Angående bestämmelsen om att samlad parkering ska innehålla högst 20 p-
platser inom kvartersmark för bostadsändamål påpekar man att den inte överensstämmer med 
illustrationen av parkeringsplatser på karta 2 och 3 och att misstolkning därför kan ske. Man skriver 
också att beteckningen HC1 i teckenförklaringen inte finns med i plankartan medan det finns 
kvartersmark i plankartan med beteckningen HC som är brunfärgad, vilket saknas i 
teckenförklaringen.  

Kommentar 

Plankartan har förtydligats utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

Slutligen påpekar man att det i plankartan står att z-områden ska användas som utfart till intilliggande 
fastighet. Om servitut avses bildas bör detta i sådana fall stå under fastighetsrättsliga frågor och om ny 
eller flyttad ledningsrätt ska upplåtas inom kvartersmark krävs u-område på plankartan. 
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Kommentar 

Servitut för utfart har lagts till under fastighetsrättsliga åtgärder. U-områden har uppdaterats.  

 

(2) Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen börjar med att skriva att man är positiv till att kommunen planerar tät bostadsbebyggelse 
i kollektivtrafiknära läge och påpekar att det är i linje med både RUFS 2010 och kommunens 
översiktplan. Man ser heller inget skäl att anta att man kommer pröva kommunens beslut att anta 
planen, under förutsättning att kommunen beaktar följande synpunkter: 

Planområdet gränsar i norr mot Mälarbanan som utgör riksintresse enligt 3 kap 8§ miljöbalken(MB) 
och därmed skall skyddas från åtgärder som kan försvåra nyttjandet av den. I riksintresset ingår även 
tekniska anläggningar med koppling till järnvägen.  
Länsstyrelsen ställer sig i huvudsak bakom Trafikverkets yttrande vad gäller Mälarbanan. 
Bebyggelsen i området nära banvallen bör anpassas till järnvägen och ha den planerade utbyggnaden 
till fyra spår i åtanke. Länsstyrelsen förutsätter därför att vidare planering sker i nära samråd med 
Trafikverket. Det behöver också i det fortsatta planarbetet klargöras hur passage under spåret ska 
hanteras och hur kulverttering av diken kan komma att påverka grundvattenbalansen och därmed 
också stabiliteten i banvallen. 

Kommentar 

Den geotekniska undersökningen har kompletterats med förtydliganden kring de frågor som 
Länsstyrelsen och Trafikverket tar upp. Passagen under järnvägen har utgått ur planområdet för att 
behandlas i en separat plan.  

Delar av planområdet omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och stränder, enligt 4 kap 1 och 2 
§§ MB. Exploatering i utveckling av befintlig tätort ska inte hindras av detta men områdets natur- och 
kulturvärden bör beaktas i planeringen.  

Kommentar 

Områdets naturvärden har i hög utsträckning arbetats in i planen. 

Planområdet avvattnar till Brobäcken som mynnar ut i Broviken. Broviken med en del av Broängarna 
utgör Natura 2000-området Broviken, som är av riksintresse enligt 4 kap MB. Utformning av 
omhändertagande av dagvatten och VA-lösningar måste göras så att planförslaget inte får någon 
negativt påverkan på vattenkvaliteten i Natura 2000-området. Om det finns risk för påverkan krävs det 
tillståndsprövning enligt 7kap. 28 a § MB. 
Det finns för närvarande flera aktuella planområden i kommunen som alla avvattnar i Broviken 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om vikten av att i planeringen överväga risken för 
påverkan med den samlade effekten av alla dessa områden. 

Planhandlingarna behöver redogöra för vattenförekomsten Mälaren-Görväln ( i vilken Brobäcken har 
sitt utlopp), dess status och en bedömning av vattenförekomstens förutsättningar att uppnå god MKN 
(miljökvalitetsnorm) för vatten. MKN innebär ett skarpt ickeförsämringskrav. Det kan finnas behov av 
att genomföra ytterligare åtgärder inom planområdet för att MKN ska uppnås i recipienten. Hänsyn 
bör tas framförallt till tungmetaller och andra miljögifter som vattenförekomsten idag har problem 
med. Dagvatten förslås renas och utjämnas lokalt för merparten av området och ledas till anlagda 
dagvattendammar för fördröjning. Slutsattser från MKB och dagvattenutredning, för minskning av 
föroreningsbelastning, bör lyftas in i planbeskrivningen. 
Nya statusklassningar och bedömningar kommer börja gälla under 2015. Planen, tillhörande MKB och 
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utredningar bör uppdateras med hänvisning till det och en sammanvägning med planen och andra 
närliggande planers påverkan bör göras.  

Kommentar 

Dagvattenutredningen, planbeskrivningen och MKB har uppdaterats utifrån nya uppgifter. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på det ”PM för dagvatten fördjupad dagvattenutredning för 
trädgårdsstaden i Bro, (WRS, 2014)”, som tagits fram då planområdet ligger på lera med begränsad 
infiltrationskapacitet. Länsstyrelsen påtalar dock vikten av att säkerställa att de åtgärder som föreslås 
är tillräckliga för att kunna omhänderta de beräknat ökade föroreningsmängderna, och att åtgärderna 
genomförs. Skötselplan för dagvattendammar och oljefilter bör även tas fram med tydlig 
ansvarsfördelning. För att tydliggöra de föreslagna dagvattendammarnas lägen kan det vara bra att 
ange dagvattendamm på plankartan intill föreslagen bestämmelse b1.  

Kommentar 

Skötseln av dagvattendammar är ett kommunalt ansvar. I de delar där exempelvis parkeringsplatser 
på kvartersmark ska förses med oljefilter har kommunen för avsikt att säkra driften med avtal. Text för 
dagvattendammar har lagts till plankartan 

Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, vilket innebär att dagvatten inte får 
släppas ut från hårdgjorda ytor där föroreningsrisk finns, i ytvatten utan rening. Dräneringssystem 
skall finnas vid sådana anläggningar och vid järnvägsspår med möjlighet till fördröjning och 
uppsamling vid t.ex. kemikalieolyckor. Länsstyrelsen bedömer att den aktuella planen kan genomföras 
under förutsättning att föreslagna åtgärder för avledning och rening av dagvatten från hårdgjorda ytor 
utförs. Med hänvisning till planområdets omfattning bedöms det även viktigt att utföra reningsåtgärder 
redan vid etablering och anläggning för att undvika att föroreningar tillförs Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, via vattendragen i området.  

Kommentar 

Åtgärder för att motverka påverkan på Östra Mälarens vattenskyddsområde förs in i 
exploateringsavtal. 

Länsstyrelsen anser med hänvisning till Trafikverkets yttrande samt med bakgrund mot det PM 
Geoteknik- markförhållanden och grundläggning (Structor mark, 2014) som tagits fram som underlag 
för planen, att kommunen behöver förtydliga sin bedömning att marken blir lämpad för ändamålet 
med hänsyn till risken för ras och skred. Utöver en bedömning utifrån dagens förutsättningar anser 
även Länsstyrelsen att hänsyn behöver tas till förväntade klimatförändringar, t.ex. i form av ökade 
nederbördsmängder i ett område med begränsade infiltreringsmöjligheter. Det finns även en risk att 
vibrationer från järnvägen kan påverka markstabiliteten, vilket behöver beaktas.  

Kommentar 

En komplettering har lagts till den geotekniska undersökningen i vilken Länsstyrelsens och 
Trafikverkets samrådsyttranden besvaras. 

Länsstyrelsen skriver angående frågor som är kopplade till risker från järnvägen att kommunen inför 
nästa skede behöver redovisa och beskriva avstånden mellan bebyggelse och järnväg efter 
Mälarbanans planerade utbyggnad. Föreslagna skyddsåtgärder behöver justeras så att de gäller från 
framtida spår. Länsstyrelsen kan inte avgöra om dessa är tillräckliga utifrån det nu redovisade 
materialet i planhandlingar. Länsstyrelsen anser vidare att bebyggelse med stadigvarande vistelse ska 
utföras i obrännbara fasader, lägsta brandklass EI30 och fönster i lägst brandteknisk klass EW30, och 
att detta ska regleras med planbestämmelser. 
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Kommentar 

Planhandlingarna har förtydligats utifrån Länsstyrelsens rekommendationer. Bestämmelserna för 
brandklass för fasader har ändrats utifrån Länsstyrelsens synpunkter.  

Länsstyrelsen skriver att det redovisas relativt höga bullernivåer inom stora delar av området. Man 
anser att det bör förtydligas om dessa är beräknade utifrån befintlig eller framtida vägtrafik. Vad gäller 
siffror avseende järnvägstrafik gäller dessa uppgifter som erhållits från Trafikverket utifrån en prognos 
för trafiken år 2020. Även detta är en siffra som bör ses över. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att avstegsfall kan motiveras i detta fall. Då ska 
bebyggelsen utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje bostad/lägenhet får högst 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad. Detta är särskilt angeläget när den bullerutsatta sidan har en 
mycket hög ljudnivå. 
Länsstyrelsen anser att bullerutredningen bör kompletteras och förfinas till granskningsskedet. 
Behovet av eventuella lokala bullerskydd bör också uppmärksammas och beräkningarna bör även ta 
höjd för framtida trafikökningar till följd av planerad bebyggelse i omgivningen. 

Kommentar 

Bullerutredningen har uppdaterats utifrån Länsstyrelsens önskemål. 

Länsstyrelsen påpekar att man är nöjd med redovisningen av situationen för förorenad mark och 
tillägger att vidare arbete på området ska ske i sammarbete med tillsynsmyndigheten. 

Området angränsar i söder till område av riksintresse för kulturmiljövården. I Länsstyrelsens 
programyttrande betonades att denna väg och dess uråldriga vadställe har ett kulturhistoriskt intresse, 
och att även bäckravinen med sin för landskapsbilden viktiga vegetation är ett för kulturmiljövården 
viktigt element, som även fungerar som en skyddsbarriär för riksintresset mot tätorten. Länsstyrelsen 
kan konstatera att Bro vadställe och det gamla färdstråket mot kyrkan har lyfts fram i planen genom att 
ett grön/parkstråk skapats som ett mellanrum mellan kvarteren och att en väl tilltagen naturzon är 
angiven för området kring Brobäcken. Skålgropsförekomsten på ett impediment har bevarats och 
bidragit till att en storgård har skapats i bebyggelsen, i planen angiven som naturmark och park. 
Arkeologisk utredning får påvisa om angiven naturmark kring fornlämningar behöver utökas. 

Bestämmelsen k är en varsamhetsbestämmelse för befintlig bebyggelse, här används den som en 
utformningsbestämmelse för nytillkommen bebyggelse. Detta bör korrigeras. Planens ambition med 
bestämmelsen är god, men lämnar stor tolkningsmån i själva bygglovsprövningen.  

Kommentar 

Bestämmelsen k har ersatts av f. 

Länsstyrelsen saknar en illustration från riksintressets kärnområde vid kyrkan, som visar en vy mot 
norr för att redovisa hur bebyggelsen i skala och höjd ter sig mot riksintresset. 

Vidare skriver man att det kommer att krävas en arkeologisk utredning av området då de anser att det 
finns risk att ytterligare fornlämningar finns i området. 

Kommentar 

En arkeologisk utredning har gjorts och resultaten har arbetats in i planen. 

Sätrabäcken föreslås gå kulvertterad ca 300 meter genom planområdet. En kulverttering på en så pass 
lång sträcka innebär i princip att man tar bort alla möjligheter för fisk och många andra organismers 
förmåga att sprida sig genom området. Även hydrologin i planområdet kommer att påverkas till följd 
av kulverteringen och den kommer att få stor påverkan på hela vattensystemet uppströms. Med hänsyn 



59 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun - BMN 20/0001-92 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun : 2_MIL_2019_648_Remiss, MMD.pdf

9  
 
 
  

 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

till detta och det arbete som för närvarande pågår i Högbytorp för att gynna vattenmiljön bör 
konsekvenserna av föreslagen kulverttering utredas vidare. 

Kommentar 

En särskild utredning kring konsekvenserna av en kulverttering har gjorts. 

I övrigt ger Länsstyrelsen som allmänna råd att: 

• Vägnamn, fastighetsbeteckningar och andra referenser bör kunna utläsas på kartorna för att 
öka orienterbarheten  

• Fastighetsgräns mot järnväg behöver tydliggöras och man bör om möjligt markera befintligt 
spår. 

• Det är svårt att urskilja Brobäcken och Sätrabäcken på plankartan, vilket gör det svårt att 
bedöma avståndet mellan bäckfåra och bebyggelse. 

• Den del där Sätrabäcken kulverteras bör redovisas på lämpligt sätt i planhandlingarna. 
• Man bör samla alla planbestämmelser på en karta  

Kommentar 

Förtydliganden har gjort i planhandlingarna utifrån Länsstyrelsens önskemål. 

 

(3) Trafikverket 

Trafikverket noterar att Mälarbanan är redovisad som ett riksintresse för kommunikationsanläggningar 
men påpekar att det finns ett område i anslutning till stationen, som också är en del av riksintresset. 
Detta på grund av det där finns tekniska anläggningar som radiokommunikationsmast (MobiSIR), ett 
ställverk och ett par byggnader. Vidare anges att ett par telebolag har inplacerad utrustning i masten 
och Trafikverket betonar att man fortsatt måste ha tillträde till spåret som sker genom området. 
Mobilmaster är i miljöbalkens mening miljöfarlig verksamhet men Trafikverket poängerar att det inte 
är möjligt att flytta masten. 

Kommentar 

Det område trafikverket syftar på där ställverk och kommunikationsanläggningar finns ligger utanför 
planområdet. Möjligheten att ansluta till området säkras i planen. 

Trafikverket ser positivt på att Upplands-Bro kommun tar eventuell framtida spårutbyggnad i 
beaktning med ett nytt spår på vardera sidan om befintligt spår. Från ett tillkommande spårs mitt 
menar man att avståndet till körväg ska var 9 meter, till markparkering och garage/carport ska det vara 
15 meter och 30meter till parkeringsdäck eller andra oeftergivliga byggnader. Med hänsyn till detta 
anser man att redovisade ytor för parkering och carportar kommer för nära järnvägen. Det finns i 
planen fall där det är 12 m från radgarage/carportar till spårmitt. Trafikverket bedömer att det i det 
fallet går att utgå från befintlig spårmitt och sedan omdisponera parkeringsplatserna vid framtida 
spårutbyggnad. Bebyggelse bör i övrigt inte placeras närmare spårmitt än 30 m med hänsyn till 
eventuell urspårning.  

Trafikverket noterar även att strukturplanen och detaljplanen inte överensstämmer vid den större 
centrumbyggnaden (HC). Trafikverket förordar strukturplanens förslag till parkeringsyta öster 
ombyggnaden, där plankartan istället redovisar byggrätt för HC där det måste finnas en infartsväg in 
mot spårområdets befintliga grind. Trafikverket menar att en justering i detaljplan måste göras 
gällande detta då liggande förslaget reducerar åtkomst till anläggningarna och spårområdet.  

Kommentar 
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Det område trafikverket syftar på kommer där ställverk och kommunikationsanläggningar finns ligger 
utanför planområdet. Möjligheten att ansluta till området säkras i planen. Vad gäller parkering är 
denna del av yttrandet motsägelsefult. Parkering nära spår ska förses med skärmtak och detta ska 
placeras på ett sådant avstånd från Trafikverkets fastighet att underhåll kan ske. 

Trafikverket är av uppfattningen att järnvägsområdet inte ska inkluderas i planområdet. På längre sikt 
föreslås i planen en underfart för busstrafik och Trafikverket menar att den måste föregås av 
funktionsutredning som visar om det är tekniskt genomförbart. Planberskrivningen anger att 
underfarten kan påverka grundvattennivån som i sin tur kan påverka järnvägsanläggningen. 
Trafikverket föreslår att en framtida underfart kan möjliggöras genom förrättning och att bussgatan 
blir ett servitut kopplat till järnvägsfastigheten. Trafikverket ansvarar för genomförandet men 
finansiering måste komma från annan part. För detta måste avtal upprättas. 

Trafikverket betonar att inga åtgärder får vidtas som kan innebära negativa konsekvenser för 
järnvägsanläggningen. I byggskedet måste det tas hänsyn till att signalsystemen kopplade till 
järnvägen är mycket känsliga för vibrationer. 

Vidare anger Trafikverket att de geotekniska förhållandena och den eventuella påverkan på 
järnvägsanläggningen i byggskedet måste utredas innan utställningsskedet. Schaktning som sker för 
nära och för djupt nära järnvägsanläggningen kan generera skredrisk. Grundvattensänkning riskerar 
generera sättningar.  

Trafikverket ser vidare att det finns ett eventuellt behov att upprätta föravtal för genomförandeskedet, 
lämpligen innan antagande av detaljplan.  

Kommentar 

Underfarten under järnvägen har brutits ur den plan för att undersökas i en separat plan. Den 
kommande utbyggnadens påverkan på den geotekniska stabiliteten har kommenterats i ett tillägg till 
den geotekniska utredningen. Kommunen ser positivt på att upprätta avtal med Trafikverket kring 
frågor gällande genomförande. 

Trafikverket bekräftar riskutredningens beräkningar av 140 tåg/dygn. Även riskanalysens prognos för 
2030 som gjordes 2012 ligger så pass nära dagens beräkning att skillnaden inte bedöms påverka 
slutsatserna som görs i analysen.  Gällande avstånd från järnväg till stadigvarande vistelse och 
bebyggelse anger Trafikverket att det behövs riskreducerande åtgärder gällande placering av 
byggnader, skydd mot brandspridning, utrymningsvägars placering samt skydd mot spridning av gas. 
De hänvisar till länsstyrelsens synpunkter avseende riskutredningen.  

Trafikverkets fastighet Härnevi 32:1 berörs av planen men Trafikverket anser att plangränsen ska 
sammanfalla med fastighetsgränsen. Tillfartsvägen till området med tekniska anläggningar måste 
finnas kvar. 

Kommentar 

Planen är i linje med Trafikverkets yttrande. 

Dagvattenhantering 
Påverkad grundvattenbalans riskerar påverka stabiliteten för Mälarbanans banvall. Trafikverket anser 
att dagvattenutredningen till detaljplanen bör kompletteras med förtydligande av eventuell påverkan 
på järnvägsanläggningen.  

Kommentar 

Den kommande utbyggnadens påverkan på den geotekniska stabiliteten har kommenterats i ett tillägg 
till den geotekniska utredningen. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Trafikbuller och vibrationer 
Trafikverket anser att riktvärden som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 ska följas vid 
nybyggnad av bostäder. Trafikverket menar att det inte är motiverat att göra avsteg från detta med 
hänvisning till verkets interna riktlinjer för buller samt att Bro samhälle inte uppfyller FN:s definition 
av ”stad” som kräver minst 20 000 invånare. Om avsteg från riktvärdena tillämpas ålägger trafikverket 
kommunen ansvaret för eventuella framtida bullerstörningar. Trafikverket kommer inte att ta på sig 
kostnader för bullerbegränsade åtgärder i efterhand. Trafikverkets inställning kan komma att förändras 
om ny bullerförordning träder i kraft. 

Den trafikbullerutredning som är genomförd av konsult baseras på felaktigt antal tåg per dygn. 
Konsulten Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB kan inte verifiera uppgiften om 322 tåg/dygn. 
Trafikverket anser att det kan vara lämpligt att uppdatera bullerutredningen med rätt prognos. 
Bullerutredningen redovisar mycket höga ljudnivåer vilket Trafikverket inte anser bidra till en god 
boendemiljö. Trafikverkets uppfattning är att bättre ljudnivå kan erhållas om det uppförs skärmar 
mellan carportarna. Planen bör redovisa att bullerskydd krävs inför bygglov för bostäder. I 
bullerutredningen är det oklart på vilken höjd det har utgåtts från vid beräkningarna.  

Kommentar 

Bullerutredningen har uppdaterats utifrån aktuella trafikuppgifter. Bostäderna ska klara 
bullervärdena enligt den så kallade Stockholmsmodellen som är vedertagen i kollektivtrafiknära 
lägen. 

Genomförd vibrationsmätning visar att det finns risk för höga vibrationsnivåer i de högre 
våningsplanen i kvarteren närmast järnvägen. Styva och tunga konstruktioner krävs. Detta bör följas 
upp med en planbestämmelse.  

Kommentar 

Vibrationsnivåer regleras i planen. 

Detaljsynpunkter 
På sida 23 i planbeskrivningen anges att Trafikverkets teknikhus ingår i planområdet.  Trafikverket 
anger att den inte ska göra det då plangränsen ska sammanfalla med fastighetsgränsen. I 
genomförandebeskrivningens fastighetsförteckning finns Härnevi 32:1 inte med.  

Vidare påpekar Trafikverket att det under rubriken Byggnadsteknik på plankartan blad 3 är oklart om 
närmaste spår står för befintligt eller tillkommande. Trafikverket föreslår att det förtydligas att det 
gäller närmaste befintliga spår och att avståendet ändras från 25 till 30 m. 
Kommentar 

Planhandlingarna har förtydligats utifrån Trafikverkets synpunkter. 

 
 
 
Kommunala nämnder 
(4) Socialnämnden 

Socialnämnden påpekar att området är intressant för Socialkontorets verksamheter, såsom LSS och 
äldreboende. Man är även positiva till möjlighet till egen odling och tycker att detta ska genomsyra 
även allmänna verksamheter. 
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(5) Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden skriver att i sitt yttrande att det är viktigt att ytor och lokaler för 
utbildningskontorets ändamål är anpassningsbara. Man skrivet också att det är viktigt att 
utbildningskontoret är representerade både i den fortsatta planeringen likväl som i 
genomförandeskedet. 
 

(6) Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden lämnar som eget yttrande det förslag till yttrande som Bygg- och 
miljöavdelningen har skrivit. Bygg- och miljönämnden tillstyrker detaljplaneförslaget under 
förutsättning att de invändningar man påpekar beaktas. Yttrandet så att invändningar mot förslag 
sammanfattas i punktform i början och därefter utvecklas synpunkterna. I den samrådsredogörelse 
bemöts invändningarna. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden anser att detaljplanen för Bro Trädgårdsstad, etapp 1, kan tillstyrkas under 
förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas.  

• Tydligare bestämmelser om byggrätter gällande byggnadshöjd och taklutning 
• Bestämmelse gällande begränsning av Attefallshus (PBL 9 kap.) för radhus och kedjehus. 
• Förtydliga antal infartsparkeringar som ska anläggas norr respektive söder om spårområdet. 
• Det ska tydligt framgå att geotekniska undersökningar krävs vid ansökan om bygglov och att 

dessa tar hänsyn till markvibrationer. 
• Tydliga bestämmelser gällande dagvattenhantering. 
• Komplettering av bullerutredning. 
• Komplettering med översiktlig miljöteknisk markundersökning. 
• MKB kompletteras med beskrivning av risker med elektromagnetisk strålning från mobilmast. 
• Det bedöms som viktigt att EON får yttra sig gällande fjärrvärme och förutsättningar. 

 

Kommentar 

Bestämmelser angående byggnadshöjd och taklutning har reviderats. 

Bestämmelser kring ”Attefallshus” har inte reviderats i detta skede. 

Infartsparkeringar studeras i en egen plan. 

Krav på vibrationer ställs i planen. 

Krav på dagvattendammar finns i planen. 

Bullerutredningen har kompletterats. 

Marken kommer att saneras i samband med byggnation. Tidigare utredningar av föroreningar bedöms 
som tillräckligt utförliga i detta skede. 

Mobilmast kommer att vara på ett sådant avstånd från tillkommande bebyggelse att den inte bedöms 
utgöra något problem. 

Huvudspåret för uppvärmningsalternativ är i dagsläget fjärrvärme från Högbytorp. 

Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och kulturmiljöperspektiv 
Bygg- och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 
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Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken. 

Uppvärmning 
Det måste enligt Bygg- och miljöavdelningen framgå tydligare om fjärrvärme ska dras fram och om 
EON tagit del av detta och fått yttra sig i frågan. 

Bullerskydd 
Bygg- och miljöavdelningen gör bedömningen att bullerskyddande fasad på komplementbyggnader 
och garage bör utformas så att den har en absorberande funktion för att motverka att buller sprids mot 
norra sidan om spåren. 

Byggnadshöjd 
Tillåten byggnadshöjd ska vara angivet i bestämmelser utöver våningsantal. Även taklutning bör 
anges. 

Kulturmiljön 
Kulturmiljöutredningen konstaterar att de största riskerna för att påverka kulturmiljöerna negativt är i 
anslutning till områdets infarter. Bygg- och miljöavdelningen anser att det är en väl avvägd 
bedömning och att hänsyn ska tas vid förändring och utbyggnad av infarter till och kring området. 

Attefall 
Det bör framgå att Attefallsreglerna i PBL 9 kap. inte ska gälla kedjehus och radhus då dessa skulle få 
ytterligare 25+15 m² BYA. De har föreslagen byggrätt på 80m² bostadshus med 30m² komplement. 
Ökningen med Attefall skulle innebära 36m² vilket av bygg- och miljöavdelningen bedöms som för 
mycket. 

Parkering 
Bygg- och miljöavdelningen bedömer förslaget tagit hänsyn till ökat behöv av infartsparkering i Bro 
men anser att det kan förtydligas ca hur många infartsparkeringar det gäller, söder respektive norr om 
stationen. 

Geoteknik 
Genomförd geoteknisk undersökning föreslår lösningar för grundläggning vilket ska beaktas vid 
byggnation. En specifik utredning vid varje bygglovsärende ska krävas in för underlag för bedömning 
om föreslagen grundläggning är den bästa för fastigheten. Problem med vibrationer 70 meter från 
spåret behöver framgå som en bestämmelse på plankartan. Detta för att pålning och lera kan föra 
vibrationer vidare in i stommen. 

Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt 

Buller 
Bygg- och miljöavdelningen noterar att en trafikbullerutredning har genomförts av Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB men konstaterar att det saknas uppgift om årtal för de trafikuppgifter som hämtats 
från kommunen. Vidare anses att en framtidsprognos som sträcker sig längre än till år 2020 bör 
redovisa trafikökningens konsekvenser för bullernivåerna. 

Gällande beräkningar av bullernivå bedömer Bygg- och miljöavdelningen bedömer att dessa måste 
genomföras för samtliga våningsplan i den planerade bebyggelsen. Avdelningen anser att 
bullerutredningen måste kompletteras med fullständig information om de förutsättningar som råder vid 
beräkningen. Har hänsyn tagits till reflektioner av buller, ingår bullerskydd och i så fall vilken typ av 
skydd och hur högt är det? Avdelningen ger uttryck för att ett fylligt beslutsunderlag är mycket viktigt. 

Bygg- och miljöavdelningen efterfrågar också ytterligare beskrivning av bullersituationen i området 
som t.ex. avstånd till tystare områden eller rekreationsområden, bedömning av hur många som 



59 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun - BMN 20/0001-92 Remiss, överklagat beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, kulvertering av Sätrabäcken i Upplands Bro kommun : 2_MIL_2019_648_Remiss, MMD.pdf

14  
 
 
  

 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

kommer att utsättas för höga bullernivåer, möjligheter att genomföra bullerdämpande åtgärder, även i 
grannskapet, som hastighetssänkningar, tyst vägbeläggning, omläggning av trafik etc.  

Bygg- och miljöavdelningen anser att kommunen i första hand bör eftersträva att tillämpa nationella 
bullerriktvärden utan avstegsfall för att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. För att kunna 
tillämpa avstegsfall ska vissa kriterier vara uppfyllda. Bygg- och miljöavdelningen ifrågasätter att 
avstegsfall kan tillämpas i denna detaljplan. Det behövs en mer utvecklad motivering är till 
tillämpning av avstegsfall B (exempelvis tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt). Åtgärder som 
krävs för att innehålla riktvärdet, högst 55 dB(A) vid alla fasader, måste alltid utredas i första hand. 
Om dessa åtgärder inte bedöms tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga, kan avsteg diskuteras.  

Vibrationer 
Structors genomförda vibrationsmätningar under hösten 2014 redovisar värden underskridande de 
gällande riktvärdet för vibrationer 0,3 mm/s. Utredningen påpekar dock att vibrationer kan förstärkas i 
byggnadens övre del vilket kan medföra att riktvärdet överskrids i området närmast spåren. Bygg- och 
miljönämnden anser att planbeskrivningens formulering att byggnader inom 70 meter från spåren bör 
anpassas för att minska risken för vibrationer ska ändras till att bostadsbebyggelsen ska utföras så att 
riktvärdet avseende vibrationer från järnvägstrafik inte överskrids. 

Markföroreningar 
Det saknas översiktliga markmiljöundersökningar för vissa delar av detaljplaneområdet vilket bygg- 
och miljöavdelningen anser vara särskilt viktigt att utföra i denna detaljplan eftersom det kommer att 
erbjudas möjlighet för alla boende i området att ha en egen trädgårdsodling. 

Oljeföroreningar har påträffats inom området och för att utesluta risk för att människor exponeras 
genom inträngning i byggnader behövs särskilda planbestämmelser som reglerar utformning av 
byggnader i dessa områden.  

Bygg- och miljöavdelningen upplyser om att området som ligger norr om järnvägen där en framtida 
underfart planeras utgörs av en gammal deponi. De översiktliga markmiljöundersökningar som 
genomfördes 1998 av Sweco baserades på analys av ett begränsat antal jordprover och därför måste 
framtida exploatering av området föregås av kompletterande markmiljöundersökningar, inklusive 
kemiska och biogeokemiska analyser av Skällstabäcken för att utreda om schaktning i deponin kan ge 
upphov till läckage av föroreningar.  

Dagvatten 
Bygg- och miljöavdelningen noterar att WRS’ dagvattenutredning 2014 redovisar att med föreslagna 
system kan trädgårdsstadens dagvatten renas så att planen bär sin egen belastning, vilket ses som 
positivt. Bygg- och miljöavdelningen saknar en tydlig hänvisning mellan principer för 
dagvattenhantering i detta PM och planbeskrivningen. Planbeskrivningen hänvisar dessutom till en 
äldre version av dagvattenutredningen vilket bör uppdateras till gällande. 

I MKB anges att dagvatten i möjligaste mån ska ledas över grönytor innan det leds vidare till 
ledningssystemet samt att hårdgjorda ytor byggs i dränerande material och om möjligt med 
genomsläppligt ytskikt. Bygg- och miljöavdelningen anser att denna typ av bestämmelser ska skrivas 
in i planen.  

Det är mycket viktigt att dagvattenhanteringen i området är så effektiv som möjligt då avrinning sker 
till den känsliga recipienten Broviken som är ett Natura 2000 område och som också ingår i den 
primära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

I MKB anges att rening av dagvatten från Trädgårdsstaden kommer att ske i dagvattendammar vid Bro 
Hof. Bygg- och miljöavdelningen vill påminna om att dessa dammar inte tillhör kommunens 
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dagvattenanläggning och att utgångspunkten måste vara att dagvattnet från detaljplaneområdet ska 
uppnå tillräcklig rening innan utsläpp sker till Önstabäcken/Brobäcken.  

Naturvärden 
Bygg- och miljöavdelningen anser att det är positivt att bäcken tillgängliggörs, men understryker 
vikten av att åtgärder måste ske med stor försiktighet för att inte skada befintliga naturvärden. 
Avverkningar i närheten av vattendraget ska betraktas mycket restriktivt då rådande beskuggning är en 
nödvändig förutsättning för att bibehålla den biologiska mångfalden i bäcken. Enligt vattenplanen kan 
rensning medföra negativa konsekvenser för växt- och djurliv i vattendraget varför sådan verksamhet 
bör undvikas eller ske med särskild hänsyn. Bygg- och miljöavdelningen påminner om att bäcken 
omfattas av biotopskydd och att alla ingrepp i denna kräver dispens från Länsstyrelsen. Bygg- och 
miljöavdelningen ser positivt på att promenadstråket längs bäcken är av mer informell typ och påpekar 
att större ingrepp och gallring bör undvikas vid anläggande av spänger över bäcken. 

Gällande borttagandet av den ensidiga allén vid Assurs väg påminner bygg- och miljöavdelningen om 
att dispens måste sökas hos Länsstyrelsen eftersom alléer omfattas av generellt biotopskydd och vissa 
av träden i allén innehåller den fridlysta arten mistel.  

Bygg- och miljöavdelningen ställer sig kritisk till kulvertering av vattendraget eftersom det motverkar 
bäckens naturliga förmåga till rening av vattnet och medför vandringshinder för fisk och andra djur. 
Det är önskvärt att någon form av ekologisk kompensation sker för dessa ingrepp i naturmiljön, dvs att 
gottgöra för skadade naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, 
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden genom att tillföra nya värden med ambitionen att det inte 
ska kvarstå någon nettoförlust. Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits. 

Elektromagnetiska fält 
Bygg- och miljöavdelningen noterar att mobilmasten som finns i anslutning till Bro station inte 
omnämns i detaljplanehandlingarna och det anses att eventuella risker med denna strålningskälla ska 
behandlas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.  

Energiförsörjning 
Bygg- och miljöavdelningen anser att hållbar utveckling förutsätter att energiförsörjningen i första 
hand sker genom fjärrvärmeförsörjning eller annat miljöanpassat uppvärmningssystem. Det är viktigt 
att detaljplanen behandlar hur området ska energiförsörjas samt att EON får möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. Avdelningen påpekar att bergvärmeanläggningar behöver tillstånd enligt 
miljöbalken.  

• Barnperspektiv 
Bygg och miljöavdelningen påpekar att barn är en särskilt känslig grupp för bullerexponering 
och att om de befinner sig i en bullrig miljö under inlärning kan förmågan att uppfatta och 
förstå tal påverkas. 

 
(7)  Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden skriver allmänt om att befintliga natur- och kulturvärden bör lyftas fram 
som viktiga resurser i samband med exploatering och man påpekar att programområdet gränsar till 
område av riksintresse för kulturmiljövården. I det sammanhanget lyfter man fram Länsstyrelsens 
skrivelse att det är "den komplexa kulturhistoriska miljön omkring Bro Kyrka som i huvudsak åsyftas 
med riksintresset”. Nämnden hänvisar till de konfliktpunkter som har identifierats i 
kulturmiljöutredningen tillhörande planen och man understryker vikten av att de åtgärder som vidtas 
för att lösa dessa konflikter utförs med varsamhet och med anlitande av kulturmiljökompetens: 

Främst gäller det att: 
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• entréer till planområdet med nya vägdragningar bör anpassas till befintliga 
förutsättningar. 

• anpassa antalet våningsplan så att bebyggelsen inte tillåts dominera över kulturmiljön 
kring kyrkan. 

• Brobäckens känsliga kulturmiljöer med bland annat det gamla vadet handhas under 
ledning av antikvarisk expertis. 

Kommentar 

Planen har anpassats till den intilliggande kulturmiljön, främst genom att höjderna i området har 
anpassats till trädridån vid Brobäcken. Taken på den nya bebyggelsen kommer inte att sticka upp 
ovanför denna. Möjligheten att lyfta fram vadstället finns med i planen men är inte en förutsättning för 
att den ska kunna genomföras. 

Angående fritidsaktiviteter skriver man att anläggningar för idrott, rekreation och spontanaktivitet 
dimensionerade för antalet barn och unga som ska bo i området krävs. I planförslagets område finns 
värdefulla natur- kultur- och rekreationsmöjligheter som kan vidareutvecklas och man framhäver 
möjligheten att ta tillvara dessa. När det gäller den sporthall som finns med i planen menar man att det 
är viktigt att den ska kunna möta både skolans och föreningslivets behov av utrymmen och 
parkeringsplatser. Man föreslår också att idrottshallen ska byggas ut i en första etapp och att man i 
anslutning till denna kan anlägga skattepark, utegym och/eller parkourbana.  

Den planerade skolan föreslås få en flexibel utformning så att den enkelt kan användas av föreningsliv 
och boende utanför skoltid och man påpekar vikten av säkerhet för de oskyddade trafikanter som ska 
röra sig till Bro IP. I anslutning till Brobäcken menar man att det går att anlägga en natur- och 
äventyrspark, en spontanidrottsplats på skolgården och ett utegym. 

Slutligen skriver man att Kultur- och fritidskontoret bör vara delaktiga i den kommande planeringen. 

Kommentar 

I det gestaltningsprogram som hör till planen beskrivs hur park- och naturmark men även skolan är 
tänkt att utformas. De tankar Kultur- och fritidsnämnden framför går i linje med det som står i 
gestaltningsprogrammet. Det är välkommet att kultur- och fritidskontoret är med i den fortsatta 
planeringen. 

 

(8) Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutade att yttra sig enligt Tillväxtkontorets förslag till yttrande med tillägget att 
se över det långsiktiga behovet av infartsparkeringar. 

Kommentar 

Lösningen för infartsparkering kommer att studeras i en särskild plan. 
 

I övrigt lämnar nämnden som eget yttrande det yttrande som författats av tekniska avdelningen. I detta 
börjar man med att ställa sig positiva till utvecklingen av området men med följande invändningar: 

Angående lösningen med gångfartsområde eller "Shared space" ställer man sig frågande till om flödet 
av gångtrafikanter kommer att vara tillräckligt högt för att funktionen ska fungera tillräckligt effektivt. 

Kommentar 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Den del av planen där gångfartsområde föreslås behandlas i en annan etapp. 

Angående parkering skriver man att området planeras ha ungefär 1,1 parkeringsplatser per bostad 
medan siffran för Upplands-Bro i stort är cirka 0,9. Med tanke på det stationsnära läget menar man att 
p-talet bör vara lägre än 0,9 och man ser också gärna laddningsmöjligheter för elbilar och 
parkeringsplatser för bilpoolar. Man menar också att den stora parkeringsytan kan användas mer 
effektivt och att man bland annat kan använda platser där bilar inte får plats till MC- och 
cykelparkering. Då dessa är stöldbegärliga skriver man att sådan parkering bör placeras på platser där 
det är god uppsikt av omkringliggande bebyggelse. 

Kommentar 

Parkeringsnormen sätts i bygglovsskedet. Det går att bygga mer bostäder om man tillåter en lägre p-
norm. Den exakta utformningen av infartsparkeringen beslutas i ett senare skede. 

Primärt för tekniska nämnden är att det inom kommunen finns ett gång- och cykelnät som binder 
samman kommunen och därför är det av största vikt att det inom exploateringen planeras för dessa 
förbindelser. 

Kommentar 

Det framgår av gestaltningsprogrammet och strukturplanen hur strukturen för gång- och 
cykelförbindelser är tänkta 

Vidare påpekar man att delar av vägbanan blir oanvändbar under vintern då man behöver kunna lägga 
snövallar längs vägarna. Man anser att planen bör kompletteras med en plan för hur hanteringen av 
snö ska ske. 

Kommentar 

Gatorna i området är inte planerade för att ha snövallar. Snöröjningen får lösas på annat sätt. 

Avseende avfallshantering förespråkar man i första hand yteffektiva och rationella behållare som töms 
med kranbil och att dessa kan serva flera hushåll på liten yta. Man skriver också att Avfall Sveriges 
riktlinjer ska följas och att det ska finnas en återvinningsstation per 1000 hushåll. 

Kommentar 

Utrymmen för avfallshantering har tänkts in i planen. Planen avses kompletteras med platser för 
återvinningsstation. 

Gällande vatten och avlopp påpekar man att handlingarna ska uppdateras utifrån nya pumpstationer 
som har tillkommit i samband med projekteringen av Va-ledningen mellan Bro och Sigtuna. Man vill 
också ändra på läget på befintlig pumpstation. 

Kommentar 

Planen har uppdaterats med nya byggnader som har uppförts i samband med dragningen av 
vattenledningen till Sigtuna. 

Angående park och natur i planen skriver man att befintlig natur i största möjliga utsträckning ska 
bevaras och att dessa i första hand ska vara kommunala samt att lekplatser och ytor för spontanidrott 
bör planeras in. 

Kommentar 

Såväl sparad natur som nya parker finns inplanerade. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Slutligen skriver man att en uppskattning av kommunens förväntade driftskostnader för området bör 
finnas med när Kommunfullmäktige beslutar om planen 

Kommentar 

En dialog kring driftskostnader är påbörjad. 

 
 

Fastighetsägare  
(9) Svensk Galopp 

SG förutsätter att detaljplaneringen "sker under sådan styrning från kommunen att byggnation sker på 
ett sådant vis att situationer uppkommer i framtiden där nya verksamheter ges möjlighet att ställa 
sådana krav som skulle kompromettera möjligheterna att bedriva hästsport och tillhörande evenemang 
i området" 

Kommentar 

Då den delen av planen som är närmast galoppbanan har utgått är frågan inaktuell för denna 
planetapp. Även om så inte var fallet är närheten till Bro Park något som knappast kommer att leda 
till besvär. I Boverkets publikation: ”Vägledning för planering för och invid djurhållning.” (Maj 
2011) konstateras att man ska se till den ”lokala situationen när man bedömer det enskilda fallet” 
avseende närhet mellan hästanläggningar och bostäder. I detta fall är en del av banan där hästar inte 
uppehåller sig någon lång tid som ligger ca 300 meter från det tilltänkta boendet. Stallar och 
gödselstackar kommer att befinna sig på betydligt större avstånd. Ridsportsanläggningen och 
bostäderna är också skilda åt av en höjdskillnad vilket ytterligare försvårar spridning av allergener. 

 

(10) Stena fastigheter 

Stena börjar sitt yttrande med den allmänna synpunkten att det utsända materialet bör bearbetas så att 
plankartor, plan- och genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram stämmer sinsemellan. Detta 
gäller oklarheter mellan bebyggelsetyper där villor nämns i plan- och genomförandebeskrivningen 
men inte i strukturplanen eller gestaltningsprogrammet och begreppet kvartersgata och villagata 
används omväxlande för gata på kvartersmark. Man föreslår att det begrepp som ska användas är 
kvartersgata. 

Vidare skriver man om plankartan att:  

Planhandlingarna bör vara plankarta och planbeskrivning och att gestaltningsprogram och 
strukturplanen är illustrerande och visionära hjälpmedel. 

Kommentar 

Gestaltningsprogrammet ska läsas så att dess innehåll står för en inriktning i uttolkningen av planen 
som ses som önskvärd. Visserligen är den uttryckt i illustrationer av ett begränsat urval av 
bebyggelsetyper men planen hindrar inte att samma uttryck uppnås med andra medel. Olika begrepp 
har på grund av detta olika roller i de olika dokumenten. Gestaltningsprogramet och strukturplanen 
är viktiga dokument för att förstå intentionerna i planen. Deras juridiska status ändras inte av att de 
står uppräknade bland planhandlingarna. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Inskränkningen mot flerbostadshus i plankarta 1 (av 4) under beteckningen B1: "flerbostadshus ej får 
uppföras" förhindrar en flexibilitet att i framtiden tillåta generationsboende, hus med mindre 
lägenheter, gruppboende mm. 

Kommentar 

Den delen som yttrandet syftar på har utgått ur planen. Inskränkningen har lagts in för att uppnå ett 
uttryck i stadsbilden. Den ska inte tolkas som att radhus inte är möjligt. 

Bestämmelserna v1 anger att det ska finnas portik med minsta höjd av 3 meter och minsta bredd av 2,7 
meter, något man menar ej går att kombinera med visionerna i gestaltningsprogrammet. Bestämmelsen 
föreslås utgå. 

Kommentar 

Planavdelningen delar inte Stenas bedömning. Bestämmelsen kvarstår. 

Bestämmelsen g anger att marken skall vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för gata och 
angöringstrafik. Det kan finnas behov av fler än en gemensamhetsanläggning. 

Största tomtstorlek anges under rubriken utnyttjandegrad till 400 m2. Denna bestämmelse associerar 
till upplåtelseformen äganderätt och blir missvisande för exempelvis bostadsrätter, varför den föreslås 
utgå. 

Kommentar 

Bestämmelsen har förtydligats så att det framgår att den ska gälla per huvudbyggnad. 

Bestämmelsen att byggnader som uppförs med fasadelement inte får ha synliga elementskarvar är 
svårtolkad. I gestaltningsprogrammet anges att "elementskarvar ska vara bearbetade". Man föreslår att 
bestämmelsen ändras till "elementskarvar skall var bearbetade". 

Kommentar 

Bestämmelsen ändras till "elementskarvar skall vara bearbetade och får inte vara framträdande" 

Genomförandetiden är lång vilket försvårar ändringar i planen. Därför föreslås den ändras till 10 år. 

Kommentar 

Utbyggnadstiden för ett så pass stort område som det gäller bedöms motivera genomförandetiden. 
Denna hindrar inte en ändring om fastighetsägaren själv vill ha en sådan. 

Angående sådant som står i plan- och genomförandebeskrivningen skriver man att: 

Gällande avfallshantering bör ett antal platser pekas ut för förpackningsinsamling. Sådan kan även 
vara lämplig att göras som så kallad fastighetsnära insamling. För sophämtning anges att det i 
planbeskrivningen står att sådan ska ske på den egna fastigheten. Detta omintetgör gemensam lösning.  

Kommentar 

Det finns flera möjligheter att hitta placeringar för förpackningsinsamling. Ambitionen är att minst en 
sådan ska illustreras innan antagandet av planen. Formuleringen i planbeskrivningen har ändrats 
avseende sophämtning till: ”Sophantering ska lösas inom fastigheten eller i gemensam lösning”. 

Enligt planbeskrivningen är kommunen huvudman för va-anläggningar. För ledningar på kvartersmark 
föreslås att man bildar gemensamhetsanläggning men rätt till ledning kan även regleras med servitut. 
Man menar att detaljplaneförslaget bör kompletteras med en va-plan. 

Kommentar 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Ledningar på kvartersmark kan regleras genom servitut. En omfattande förprojektering av VA har 
gjorts som förstudie till planen. 

Genomförandebeskrivningen anger att det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet medan 
planbeskrivningen anger detta som en möjlighet under vissa förutsättningar. Stena menar att det bör 
framgå om det finns förutsättningar för en eventuell fjärrvärmeanslutning. 

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med att fjärrvärmeanslutning kommer att vara möjligt. 

Separata exploateringsavtal träffas med respektive markägare. 

Kommentar 

Exploateringsavtal kommer att träffas med de olika exploatörerna. 

Enligt genomförandebeskrivningen ska byggherrarna bekosta all flytt av befintliga ledningar. 
Eftersom avtal ska tecknas med ledningsägare så bör den frågan klaras ut i det sammanhanget. 

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats. 

Gestaltningsprogrammet utgör ett visionärt hjälpmedel för att styra utformningen och ska ej ligga till 
grund för beviljat bygglov. 

 

(11) Riksbyggen 

Riksbyggen yttrar sig som fastighetsägare. Många av synpunkterna är samma som Stena fastigheter 
har. Man börjar sitt yttrande med allmänna synpunkter om att planhandlingarna inte stämmer 
sinsemellan. Villor nämns i gestaltningsprogrammet men visas inte i planen och begreppen villagata 
och kvartersgata används omväxlande 

Kommentar 

Gestaltningsprogrammet ska läsas så att dess innehåll står för en inriktning i uttolkningen av planen 
som ses som önskvärd. Visserligen är den uttryckt i illustrationer av ett begränsat urval av 
bebyggelsetyper men planen hindrar inte att samma uttryck uppnås med andra medel. Olika begrepp 
har på grund av detta olika roller i de olika dokumenten. Gestaltningsprogramet och strukturplanen 
är viktiga dokument för att förstå intentionerna i planen. Deras juridiska status ändras inte av att de 
står uppräknade bland planhandlingarna. 

Angående lokaler för service skriver man förutsättningarna för nyetableringar är osäkra, framförallt 
under områdets utbyggnad. Därför menar man att den tvingande bestämmelsen om lokal i 
bottenvåning, BC1, bör ändras. Istället föreslår man: "I bottenvåning ska minst 50% av fasadlängd mot 
gata ha en våningshökd som möjliggör lokaler med icke störande verksamhet för centrumändamål. 
Vidare anser Riksbyggen att bestämmelsen v2 begränsas till ett mindre antal kvarter. Ett alternativ kan 
vara att ange "lokal ska sträcka sig över hörn mot stenkakevägen/torg" 

Kommentar 

Utformningen av torget är i hög utsträckning beroende av det uttryck som lokaler i bottenvåningen 
ger, varför BC1 kvarstår. Däremot ändras v2 enligt Riksbyggens förslag. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

För att öka flexibiliteten föreslås en förskoletomt ges beteckningen SB för att möjliggöra annan 
användning när/om barnkullarna minskar. Förslagsvis skulle denna beteckning åsättas någon av de 
västliga tomterna. 

Kommentar 

Antalet platser för skolverksamhet är avstämt med utbildningskontoret. Det är förmodligen något i 
underkant av behovet. Däremot är det möjligt att inrätta förskola i alla delar av planen där bostäder 
får byggas då bestämmelsen ger möjlighet att ha verksamhet för centrumändamål vilket omfattar 
förskola. 

 
Vidare skriver man att bestämmelsen att byggnader som uppförs med fasadelement inte får ha synliga 
elementskarvar inte är acceptabel. I gestaltningsprogrammet anges att "...elementskarvar ska vara 
bearbetade". Man föreslår att bestämmelsen ändras till "elementskarvar skall ges en omsorgsfull 
utformning". 

Kommentar 

Bestämmelsen ändras till "elementskarvar skall vara bearbetade och får inte vara framträdande" 

Största tomtstorlek anges under rubriken utnyttjandegrad till 400 m2. Denna bestämmelse associerar 
till upplåtelseformen äganderätt och blir missvisande för exempelvis bostadsrätter, varför den föreslås 
utgå. 

Kommentar 

Bestämmelsen har förtydligats så att det framgår att den ska gälla per huvudbyggnad. 

Gällande avfallshantering bör ett antal platser pekas ut för förpackningsinsamling. Sådan kan även 
vara lämplig att göras som så kallad fastighetsnära insamling. För sophämtning anges att det i 
planbeskrivningen står att sådan ska ske på den egna fastigheten. Detta omintetgör gemensam lösning.  

Kommentar 

Det finns flera möjligheter att hitta placeringar för förpackningsinsamling. Ambitionen är att minst en 
sådan ska illustreras innan antagandet av planen. Formuleringen i planbeskrivningen har ändrats 
avseende sophämtning till: ”Sophantering ska lösas inom fastigheten eller i gemensam lösning”. 

Enligt planbeskrivningen är kommunen huvudman för va-anläggningar. För ledningar på kvartersmark 
föreslås att man bildar gemensamhetsanläggning men rätt till ledning kan även regleras med servitut. 
Man menar att detaljplaneförslaget bör kompletteras med en va-plan. 

Kommentar 

Ledningar på kvartersmark kan regleras genom servitut. En omfattande förprojektering av VA har 
gjorts som förstudie till planen. 

När det gäller uppvärmning att kommande bebyggelse skriver man att valet av denna styrs av ekonomi 
och miljöhänsyn. Fjärrvärme är miljövänligt men en utmaning i nya områden med låg 
energiförbrukning. Enligt planbeskrivningen kan fjärrvärme komma att passera planområdet vilket i 
sådant fall innebär att anslutning tillfjärrvärmenätet möjliggörs. Om det inte är möjligt kan lokal 
värmeanläggning vara ett alternativ.  

Kommentar 

Sedan samrådet har arbetet med att uppföra ett nytt kraftvärmeverk vid Högbytorp kommit så pass 
långt att det får ses som huvudalternativ. Innan antagande av plan bör denna fråga vara helt utredd. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Angående planbeskrivning skriver man att fastighetskartan på sid 6 föreslås kompletteras och på sid 
13 anges "att marken är sanerad ställs som villkor för mark/bygglov". Det föreslås ändras till "att 
marken är sanerad eller att plan finns för sanering ställs som villkor för mark/bygglov"  

Kommentar 

Planbeskrivningen ändras enligt Riksbyggens påpekanden. 

Vidare skriver man angående genomförandebeskrivning kring ett antal rubriker: 

Under ”Huvudmannaskap och ansvarsfördelning” står att exploatörer ska stå för kostnader för flytt av 
huvudledningar. Avtal ska tecknas med ledningsägare och det kan redas ut i det skedet.  

Under ”Exploateringsavtal och övriga avtal” vill man det ska förtydligas att ramavtalet ska ersättas av 
separata avtal mellan exploatörerna och Upplands-Bro kommun 

Under ”Fastighetsbildning” menar man att innebörden av meningen ”allmänna byggnader på allmän 
platsmark är oklar och behöver ändras 

Under ”Ekonomiska frågor” påpekar man att det bör stå ” Fördelning av kostnader och ansvar regleras 
i de avtal…Dessa ska bygga på…”  

Kommentar 

Formuleringarna ändras enligt Riksbyggens påpekanden. 

Avseende gestaltningsprogram och strukturplan skriver man att deras roll är att utgöra en visionär 
förutsättning för utformningen av den privata och offentliga sfären i det nya bostadsområdet. Man 
menar att det är viktigt att området ska kunna vara föränderligt över tiden och att det därför tydligt ska 
framgå att "gestaltningsprogrammet och strukturplanen är ett visionärt hjälpmedel för att styra 
utformningen och ej ska ligga till grund för beviljat bygglov". 

Kommentar 

Strukturplanen och gestaltningsprogrammet är illustrationer av de intentioner som finns i planen. 
Deras juridiska status är inte bindande på det sätt som plankartan med bestämmelser är. 

 

(12) AL Fastighetsförvaltning 

AL Fastighetsförvaltning finner det olämpligt med en bebyggelse med bostäder, skolor, idrottshall och 
förskola i direkt anslutning till deras fastighet Brogård 3:2.  På denna industrifastighet pågår 
verksamhet såsom tillverkningsindustri, verkstäder för tunga maskiner och bilar, åkeriverksamhet samt 
upplag för byggnadsmaterial. Sammantaget genererar dessa verksamheter många och tunga transporter 
med damm och buller som följd. 

  
Kommentar 

Strukturplanen som tillhör detaljplanen visar en tänkt utbyggnad där även Brogård 3:2 bebyggd med 
bostäder. Denna bebyggelse ligger dock i en kommande detaljplaneetapp. Parallellt med planarbetet 
har en diskussion om förvärv av Brogård 3:2 förts mellan kommunen och fastighetsägaren. Dessa 
diskussioner är för tillfället inte avslutade. En utbyggnad av området med befintlig verksamhet vid 
Brogård 3:2 är inte utesluten. 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde)  nr 1301 

Samrådsredogörelse 

 

Övriga remissinstanser  
(13) Norrvatten 

Norrvatten påpekar att man inom det aktuella planområdet ska anlägga en huvudledning och att denna 
ska säkras med ledningsrätt. 
 
Kommentar 

I de delar den kommande huvudvattenledningen går genom planområdet läggs ett u-område till. 

 

(14) Närpolisen i Upplands-Bro  

Polismyndigheten har inget att anföra mot planen under förutsättning att man utför bebyggelsen med 
utgångspunkt i Bo Tryggt 05 

 

(15) Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har inget att erinra mot upprättat förslag 

 

(16) Telia Sonera Skanova Access AB  

Skanova påpekar att man har flera mark och luftlinje anläggningar av betydande karaktär inom 
detaljplaneområdet och att även Telia Mobile har en Mobilmast i området. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter i samband 
med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

De komplikationer som uppstår för Skanova i samband med exploateringen ska i så hög utsträckning 
som möjligt kompenseras av exploatörerna. 
 

(17) Företagarna 

Företagarnas påtalar i sitt yttrande behovet av parkeringsplatser kring pendeltågsstationen. Man menar 
att kommunen har ett ambitiöst utvecklingsprogram för landsbygden och att enligt detta program 
kommer antalet boende som blir beroende av att ta bilen till pendeltåget öka kraftigt. Om man bygger 
Trädgårdsstaden så att det inte går att kraftigt utöka antalet parkeringsplatser kring Bro station så 
kommer vi skapa ett stort problem i framtiden. 

Angående kontor och ändamålslokaler skriver man att Trädgårdsstaden kan erbjuda ett fantastiskt läge 
för dem som vill driva ett företag i kommunen med bra pendlingsmöjligheter. Många som flyttar in i 
kommunen är tjänstemän som redan har ett företag eller har en önskan om att bli egenföretagare. Man 
skriver att det är dålig tillgång på mindre kontor som ligger bra till för den som enkelt vill ha tillgång 
till pendeltåget och att närhet till tåget är viktigt om man skall kunna attrahera personal till sitt företag.  
För att kunna få levande centrum och torgbildningar även under dagtid menar man att torgen i 
Trädgårdsstaden behöver fler områden av typen BC1 där minst 50% av lokalerna i markplan skall 
utgöras av lokaler med icke störande verksamhet för centrumändamål. 
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 Kommentar 

Möjligheten att skapa fler infartsparkeringsplatser norr om järnvägen studeras separat i en egen plan. 

Avseende butiker har antalet platser där man kräver att lokal ska iordningställas ökat på bekostnad av 
ytor där möjligheten gavs att göra antingen bostäder eller lokaler. 

(18) Håbo kommun 

Håbo kommun har inget att erinra mot samrådsförslaget. 

 

(19) PRO 

PRO Bro ser positivt till förslaget till detaljplan för Trädgårdstaden i Bro som ger möjlighet att 
bebygga området med flerfamiljshus med hiss enligt det som redovisas i planförslaget. 

 

Till den kommande byggprocessen vill man framföra följande yrkanden: 

• Att gångvägar i området projekteras och uppförs som underlättar för personer med rullatorer 
att ta sig fram. 

• Att det i anslutning till entréplan skapas utrymme för placering av rullatorer och laddning av 
permobiler i avskilt utrymme. 

Kommentar 

Utformningen av gång- och cykelvägar framgår av gestaltningsprogrammet. Det är angeläget att 
tillgängligheten p å dessa och att utrymmen i entréer utformas på ett sätt som underlättar för dem med 
speciella behov. Dock är detta inget som styrs i planen utan i senare skeden när utförandet av gång- 
och cykelvägar projekteras. 

 

(20) Stockholms handelskammare 

Handelskammaren ställer sig bakom förslaget till detaljplan och menar att det är utmärkt att 
kommunen är beredd att satsa på ett helt nytt större bostadsområde i ett bra läge nära en 
pendeltågsstation.  

 

(21) Vattenfall eldistribution 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att erinra.  

 

(22) E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät påpekar att man vill ha in ytterligare ett E-område till en nätstation. Man påpekar också att 
man i planen kan förtydliga vad E-områden ska användas till. Exempelvis E1-nätstation. 
 

Kommentar 
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Planen har anpassats så att plats har lämnats för en transformatorstation. E-områden används för 
tekniska anläggningar. Det kan ofta vara bra att ha en viss flexibilitet i en plan varför detta inte 
specificeras ytterligare. 

 

(23) Friluftsfrämjandet 

Friluftsfrämjandet börjar sitt yttrande med att man anser att friluftsliv hör det dagliga livet till och ska 
kunna utövas spontant där folk bor. Det betyder naturområden nära intill bostäder, skolor och 
arbetsplatser vilket berör kommunal planering av områden och kommunikationer samt skötsel.  

Friluftsfrämjandet är generellt positiva till att tillväxten i Bro sker från samhällets centrala delar och 
utåt, och med relativt tät bebyggelse så att mer värdefulla naturområden kan bevaras.  

Vidare skriver man att i de detaljplaner och planprogram som nu finns för södra Bro tätort, söder om 
järnvägen, planeras för minst 3 800 nya bostäder eller 11 000 nya innevånare. Detta innebär mer än en 
fördubbling av invånarantalet i Bro, och att mer än hälften av Bros innevånare kommer att bo söder 
om järnvägen. Behovet av friluftsmiljöer i anslutning till tätorten Bro kommer att öka i motsvarande 
grad. Man konstaterar också att det i samtliga detaljplaner föreslås en högre exploateringsgrad än vad 
som framgått av översiktsplanen, ÖP 2010, varför omfattningen av behov av tillgång till friluftsmiljöer 
inte kunnat bedömas korrekt och planering av tillgång till friluftsmiljöer kan ha gjorts på felaktiga 
grunder. Detta menar man är viktigt då friluftsliv har väldokumenterat stor betydelse för människors 
hälsa och välbefinnande och för barns utveckling. Därför behöver friluftsmiljöer finnas inom barns 
gångavstånd från skola och bostad och samtidigt erbjuda områden tillräckligt stora och 
sammanhängande för vuxnas rekreation och motion.  

Upplands-Bro kommun har i sin miljöplan en uttalad målsättning att planera för förbättrad tillgång till 
friluftsområden och nya innevånare kan väntas ha en hög förväntan på tillgång till friluftsområden. I 
Trädgårdsstaden med sin närhet till bra kommunikationer kan dessutom innevånarna i högre 
utsträckning väntas sakna tillgång till bil.  

Friluftsfrämjandet konstatera att tillgången till nära naturmiljöer är relativt god i planförslaget, men att 
tillgång till större sammanhängande naturområden kommer att saknas helt om andra planförslag 
genomförs. Planförslaget refererar till kulturmark samt Görvälnkilen utan att ta hänsyn till att dessa i 
andra planer/planförslag tagits i anspråk för bostadsbebyggelse. Mark som anges som ”vacker 
naturmark” är antingen ianspråktagen av Bro Hof Golf eller av detaljplanen för Tegelhagen.  

Man menare att tillgången till friluftsmiljöer söder om Bro starkt begränsad av Bro-Hof Golf, 
pendeltågsdepå, Nygårds industriområde samt planerad exploatering av Tegelhagen och Jurstaberg 
och att de enda skogsområden söder om Bro som kan nås till fots är Tegelhagen, Kvistaberg samt 
området söder om Jurstaberg. Samtliga dessa områden är markerade som ”bostadsbebyggelse” i 
kommunens översiktsplan och att de därför inte kan betraktas som tillgängliga friluftsmiljöer på lång 
sikt. Om föreliggande förslag till detaljplaner genomförs kommer det söder om järnvägen helt saknas 
sammanhängande skogsområden inom promenadavstånd från Bro tätort.  

Vidare skriver man vid Tegelbruket-Fiskartorpet finns en av de få möjligheter Bros innevånare har att 
till fots komma i kontakt med Mälaren. I skogsområdet mellan Tegelbruket och Fiskartorpet är 
vattenbrynet lättillgängligt och strandlinjen förhållandevis fri från växtlighet till skillnad från 
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Broängarnas Naturreservat där kontakt med Mälaren försvåras av tät växtlighet på strandängarna och i 
vattnet. Detta område är dock planlagt i Tegelhagsplanen.  

Efter denna inledning punktar man upp ett antal synpunkter gällande friluftsmiljön:  

• Eftersom antalet planerade bostäder kraftigt ökat i södra Bro behöver en ny eller fördjupad 
översiktsplan tas fram så att behov av friluftsmiljöer kan bedömas korrekt och säkerställas.  

Kommentar: 

Även om antalet bostäder har ökat är det samma utbredning. I ett regionalt perspektiv har 
kommunen en stor tillgång till friluftsområden. Ett ökat invånarantal gör att fler kommer att ha 
nära till dessa områden. 

• Upplands-Bro Kommun måste se till att tillräckliga områden för tätortsnära och tillgängliga 
friluftsmiljöer bevaras eller utvecklas inom södra Bro.  
 

• Den särskilda utredning om grönkilen Görvälnkilens funktioner i Upplands-Bro som föreslås i 
ÖP 2010 behöver tas fram.  
 

• Upplands-Bro Kommun behöver se över hur man gör kommunens stränder tillgängliga för 
innevånarna.  
Kommentar: 
Synpunkterna är noterade men rör inte denna plan. 
 

• Upplands-Bro kommun måste säkerställa att stora sammanhängande skogsområden behålls 
och görs tillgängliga och att Görvälnkilen fortsätter obruten förbi Bro.  
Kommentar: 
Planeringsinriktningen i den översiktliga planeringen är att Görvälnkilen fortsatt ska passera 
obruten förbi Bro. 
 

• Upplands-Bro kommun måste i sin planering säkerställa säkra gång- och cykelvägar till 
kommunens olika naturområden, inklusive säker cykelpassage under/över järnvägen. 
 
Kommentar: 
Vägarna i området planeras för att även tillfredsställa behovet av gång- och cykelvägar. 
Frågan om passage under järnvägen kommer att studeras separat i en egen detaljplan. 
 

• Detaljplanen behöver kompletteras med lättillgängliga passager till närliggande skogs- och 
naturområden, inklusive säker passage av Assurs Väg på lämpliga ställen.  
 
Kommentar: 
Planen är utformad så att de grönoråden som sparas ska vara lättillgängliga från 
huvudgatan. 

Utöver detta har man också två övriga synpunkter: 
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• Förslaget saknar planering för att vara knutpunkt för de upp till 11 000 nya innevånare söder 
om Bro som möjliggörs i nu aktuella planförslag. Området kring pendeltågsstationen behöver 
omarbetas och planeras för att tillgodose behov även för boende utanför planområdet med till 
exempel ytterligare entré till pendeltågsstationen, busstation för flera samtidiga bussar och 
tillräckliga cykel- och bilparkeringar 
 
Kommentar: 
Stationsbyggnadens utformning är en fråga för SL. Kommunen framför vid tillfällen vi kan 
information om att stationen är underdimensionerad. 
 

• Det skulle vara spännande att se en stadsdel med tydlig miljöprofil i Bro!  

 

(24) Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen ser mycket positivt på att en utbyggnad sker i bra kollektivtrafikläge. Det stora 
flertalet pendelresenärer har gångavstånd till stationen. Vissa bostäder längre bort planeras dock att 
försörjas av buss. Busstrafiken ger, förutom matning till stationen, även möjlighet till direktresa till 
Bro centrum. 

Trafikförvaltningen anser att den hållplats som är planerad vid stationen, söder om planerad 
infartsparkering, istället bör placeras i anslutning till torgytan. Detta för bättre tillgänglighet och 
undvikande av snäva svängar till och från hållplatsen. Detta, liksom behovet och placeringen av 
ytterligare busshållplatser, vill Trafikförvaltningen diskutera i det fortsatta planarbetet. 
Trafikförvaltningen ser behov av ett hållplatsläge på båda sidor om gatan för att kunna inrätta 
genomgående trafik. Diskussion behövs även gällande utformning av korsningspunkter mellan 
lokalgator och den huvudgata som bussen är tänkt att trafikera liksom utformning av torgytor till 
"shared spaces". Det är bl. a viktigt att körytor för buss får en tydlig markering. 

Kommentar 

Utformningen av de platser som ligger närmast järnvägsstationen är en sammanvägning av en rad 
olika aspekter där närhet till service, parkering och busstation men också sättet man möter området 
när man kommer upp från gångunderfarten varit viktiga aspekter. Sammantaget har detta lett till det 
förslag som är ute på samråd. ”Shared space”-området har utgått ur denna planetapp. 

För att få en effektiv busstrafik som försörjer planerade delområden påpekar Trafikförvaltningen att 
planens utbyggnad bör starta vid stationen. Vidare anges att området kring stationsentrén bör inkludera 
cykelparkering. Det är viktigt att det skapas attraktiva gång- och cykelstråk mellan bostäder och 
stationer/hållplatser. Trafikförvaltningen skriver att införande av utökad trafikering får diskuteras i det 
fortsatta planarbetet men tidig tillgång till busstrafik förutsätter att deletapperna byggs ut snabbt och 
koncentrerat. Trafikförvaltningen betonar dock att eventuellt beslut om utökad busstrafik är beroende 
av de resurser som finns tillgängliga i hela länet. 

 Kommentar 

Utbyggnaden av området kommer sannolikt att ske från stationen och utåt. Kommunen har ambitionen 
att göra detta i dialog med trafikförvaltningen. 
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Utformningen av gator och vägar som trafikeras av buss ska ske enligt de riktlinjer som beskrivs i 
RIBUSS-2014. Den planerade nya infartsparkeringen behöver diskuteras med Trafikförvaltningen i 
det fortsatta planarbetet. 

Trafikförvaltningen anger att området störs av buller från Mälarbanan. Den huvudsakliga störningen 
kommer från andra tåg än pendeltågen vilket hanteras av Trafikverket. Även pendeltågsdepån sydost 
om området bör beskrivas som en känd bullerkälla och bör bedömas och hanteras inom planen. 
Detsamma gäller för stationsutrop från pendeltågsstationen. Vad gäller bullerstörningar från bussar är 
det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. Framför allt lågfrekvent buller vid 
tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex uppkomma vid korsningar 
och busshållplatser. Externa högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka 
störningar. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 
lågfrekvent buller innehålls i sovrum som bör undvikas mot busstrafikerade gator. Buller från 
busstrafiken bör beskrivas i trafikbulleravsnittet i planbeskrivningen. 

Kommentar 

Bostäderna ska klara bullervärdena enligt den så kallade Stockholmsmodellen som är vedertagen i 
kollektivtrafiknära lägen. 

 

(25) Centerpartiet 

Centerpartiet skriver att man anser det av yttersta vikt att detaljplanen innehåller en utökning av 
infartsparkeringsplatser. Man menar också att detaljplanen bör innehålla en möjlighet till byggandet av 
en större dagligvaruhandel. 
 
Slutligen vill man att man tar hänsyn till barnperspektivet vid detaljplanen och att det görs en 
miljöutredning om Trädgårdsstadens påverkan på naturreservatet Broängarna. 

Kommentar 

Möjligheten att skapa fler infartsparkeringsplatser norr om järnvägen studeras separat i en egen plan. 
Möjligheten att skapa butikslokaler för dagligvaruhandel finns i planen. Stort hänsyn har även tagits 
till barnperspektivet. 

Någon separat utredning av Trädgårdsstadens påverkan på Broängarnas naturreservat görs inte. 
Frågan behandlas dock i MKB och dagvattenutredningen. 

 

(26) Folkpartiet 

Folkpartiet börjar med att påpeka att Trädgårdsstaden blir det första man ser när man anländer till Bro 
med tåget och det är viktigt att denna entré blir attraktiv. Området med sin ringlande bäck och 
kollektivtrafiknära läge har alla förutsättningar att bli ett attraktivt område för bostäder, förskolor, 
skolor och kommersiella byggnader och namnet Trädgårdsstad har en positiv klang som förpliktar att 
planlägga och utveckla ett bostadsområde som tar vara på trädgårdsstadens karakteristiska 
kännetecken. När planprogrammet återemitterades var det för att säkerställa att planerna håller sig 
trogna till trädgårdsstadens karaktär och kännetecken, med omväxlande bebyggelse och fastigheter på 
mellan 2- 4 våningar.  

Man menar att den föreslagna detaljplanens struktur i stort svarat mot dessa ambitioner men att vissa 
justeringar dock bör göras. Ett skäl för inriktningen av planprogrammet var att undvika en heltäckande 
dominerande mur av bebyggelse gentemot Gamla Bro som skulle förstärka den barriär som järnvägen 
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utgör. Förslagets utformning av fasader har i kombination med förskjutningar försökt ge en behövlig 
variation, men hushöjderna i detta avsnitt är för höga. Förslaget innebär i praktiken 5 våningar 
inklusive inredd vind. Det riskerar att åstadkomma den oönskade muren av bebyggelse och är inte 
anpassad till Gamla Bro. Planen behöver till granskningsskedet ändras till att som mest medge 3 
våningar plus inredd vind. 

Kommentar 

Möjligheten att bygga hus med fyra våningar plus vindsvåning återfinns främst i de delar som ligger 
närmast pendelstågsstationen. Även om det är viktigt att anpassa bebyggelsen till gamla Bros skala är 
det angeläget att försöka skapa så många nya bostäder som möjligt i detta kollektivtrafiknära läge. 
Planen ger uttryck för ett svar på den avvägningen. 

Folkpartiet välkomnar planläggning för f-9 skola och förskolor i centrala attraktiva lättillgängliga 
lägen.  

Vidare skriver man att antalet bostäder har utökats succesivt i förslagen för att nu möjliggöra cirka 2 
100 bostäder. Man menar att det är bra att området utnyttjas effektivt men att det är viktigt att det inte 
överexploateras så att dess attraktivitet reduceras och att det är viktigt att småskaligheten i Bro behålls 
och att gestaltningen blir attraktiv.  

Folkpartiet menar att Trädgårdsstaden i Bro behöver samspela med Bro samhälle som helhet och med 
omgivande landsbygd. En viktig aspekt är tillgängligheten till stationen för såväl kollektivtrafik och 
cyklister som för bilburna. Infartsparkering planeras med ca 200 platser. Man menar att det troligaste 
är att detta inte kommer att räcka. Därför menar man att den föreslagna passagen under spåren i 
stationens västra del behöver utredas och projekteras skyndsamt då denna ger möjlighet till 
infartsparkering norr om spåren.  Man menar också att den ökar kontakten mellan trädgårdsstaden och 
Gamla Bro, underlättar för busstrafik och minskar järnvägens barriäreffekt. Planen behöver till 
granskningsskedet utökas med infartsparkering norr om spåren och en uppgång i stationens västra del. 

Kommentar 

Möjligheten att skapa fler infartsparkeringsplatser norr om järnvägen studeras separat i en egen plan. 

Slutligen skriver man att det är viktigt att säkerställa att det finns mark reserverat för ytterligare spår. 
Förslaget innebär visserligen att ett ytterligare spår söder om nuvarande är möjligt, men behöver även 
ge den planmässiga förutsättningen för en faktisk utbyggnad. Det är både naturligt och angeläget att 
aktuell detaljplan för Trädgårdsstaden används för att möjliggöra en snabb utbyggnad av ett 
förbigångsspår. Planen behöver till granskningsskedet utökas med för detta ändamål behövliga 
spårområde och innehålla de beskrivningar och överväganden som krävs för att en separat 
järnvägsplan inte ska behövas. 

Kommentar 

I kontakter med Trafikverket har dessa framfört att man ser positivt på att kommunen förbereder för 
möjligheten att anlägga ytterligare spår, norr och söder om nuvarande. Man har dock inge planer på 
när sådana spår skulle byggas och bedömningen är därför att tillräcklig hänsyn tas till kommande 
spår i detta skede. 

 

(27) Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningens inleder med att påpeka attTrädgårdsstaden är en del av den stora 
exploateringen söder om Bro samhälle tillsammans med Tegelhagen Jursta. Man menar att den 
massiva utbyggnad området står inför kommer att få konsekvenser för Görvälnkilen. Stockholms tio 
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grönkilar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och för rekreationsmöjligheterna och stor 
försiktighet bör visas när intrång görs i kilarnas natur- och rekreationsvärden. Den planerade 
exploateringen bör följas upp med analyser av vad som kan göras för att stärka de brutna sambanden. 

Kommentar 

En avvägning av Görvälnkilens funktion i förhållande till föreslagen ny bebyggelse är gjord i 
kommunens Översiktsplan. För att skapa ett grönt samband förbi planområdet är ingen bebyggelse 
föreslagen söder om Brobäcken.  

Man fortsätter med att påpeka att planförslaget innebär att Sätrabäcken kulverteras ca 450 meter. Man 
skriver att även om bäcken är omgrävd en gång i tiden, har den återfått ett naturligt meanderförlopp 
och här finns frodig trädvegetation och ett rikt fågelliv. Även om bottenfaunan är borta, finns här, 
enligt föreningen, ett stort natur- och upplevelsevärde och föreningen vänder sig bestämt emot att hela 
bäcksträckningen kulverteras och hårdgörs. I MKB:n påstås att ”enbart mindre värdefull naturmiljö 
berörs” (av exploateringen). Föreningen delar inte denna bedömning utan finner den anmärkningsvärd. 

Kommentar 

En särskild studie har gjorts av konsekvenserna av en kulverttering av Sätrabäcken. Enligt denna är 
påverkan på naturmiljön inte av sådan omfattning att det motiverar en omarbetning av lösningen med 
kulvertering. 

Brobäcken kommer att bevaras nästan i sin helhet, vilket naturskyddsföreningen finner 
tillfredsställande. Städning och försiktig gallring föreslås i planen, åtgärder som 
Naturskyddsföreningen finner väl motiverade. Emellertid ser föreningen problem med att bebyggelsen 
ligger endast 10-15 meter från ravinen på sina ställen. Förutom störningar på fågellivet finns uppenbar 
risk för att de alarna upplevs som alltför skuggande vilket kan medföra krav på nedtagning så 
småningom. Därför tycker man att avstånden mellan ravin och bebyggelse bör öka. Passagerna över 
Brobäcken bör, om möjligt, utföras som broar med hänsyn till vattenmiljön och inte som kulvertar.  

Kommentar 

Användningen för den mark som Brobäcken rinner igenom är ”NATUR”. Alltså är det upp till 
kommunen att göra en bedömning kring vilka träd som ska gallras. Det är endast vid ett fåtal platser 
som avståndet är så pass nära som 10-15 meter mellan växtligheten kring bäcken och kommande 
bebyggelse. Bedömningen är att närheten inte kommer att skapa framtida problem. Utformningen av 
passagerna över Brobäcken är en avvägning mellan värdet av att ha en öppen lösning som tar större 
hänsyn till vattenmiljön och vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt.  

Vidare skriver man att åkerholmarna som är viktiga element i landskapet såväl visuellt som 
ekologiskt, bör vara biotopskyddade. På åkerholmen intill järnvägen växer gamla, skyddsvärda tallar. 
Här finns också asp som i planen föreslås tas bort. Man menar att eftersom det blir 10 nya aspar per 
nedtagen stor asp gäller det att gå försiktigt fram och använda exempelvis ringbarkning och att några 
av asparna är gamla och bör kvarlämnas med tanke på den biologiska mångfalden. Det vore 
välgörande om bebyggelsen drogs tillbaka något från åkerholmen. En åkerholme längre österut, som 
kan uppvisa berg i dagen och skålgropar, kommer att ligga inklämd som innergård i 
kvartersbebyggelse. Eftersom naturen kommer att försvinna genom slitage, är det tveksamt att 
använda planbeteckningen ”NATUR”.   

Om den befintliga, ensidiga lönnallén utmed norra delen av Assurs väg skriver man att den enligt 
planförslaget att försvinna. Förutom att allén är biotopskyddad finns här den största mistelförekomsten 
inom planområdet. Misteln är fridlyst. Naturskyddsföreningen anser att stora ansträngningar måste 
göras, för att integrera allén i den nya plangestaltningen. 
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Kommentar 

Såväl åkerholmar som allén med mistlar är skyddade av biotopskydd. I den mån inverkan kommer att 
göras på dessa kommer dispens att sökas. 

Planen föreslår odlingslotter alldeles intill Ginnlögs väg vilket föreningen inte finner välbetänkt med 
tanke på trafikföroreningarna. Ett tillräckligt stort skyddsavstånd bör finnas mellan odlingslotter och 
väg. 

Om de dammar som har föreslagits som fördröjningsmagasin för dagvatten skriver 
Naturskyddsföreningen att man ser värdet med öppna dammar, diken och bäckar men anser att 
dammar med smutsigt trafikdagvatten inte bör ligga i miljöer där barn vistas och leker.  

Kommentar 

Odlingslotter mellan bäcken och Ginnlögs väg är ett förslag som ger möjlighet att utnyttja den mark 
som är undantagen från bebyggelse med hänsyn till kultur- och naturvärden. Läget på 
dagvattendammarna är främst valda utifrån lägen dit vattnet rinner naturligt. Det är inte tänkt att 
barn ska leka i dagvattendammarna. Däremot ska de utformas så att de blir ett vackert inslag i de 
miljöer de är placerade. 

Slutligen vill naturskyddsföreningen framhålla att det givetvis finns mycket förtjänstfullt i 
detaljplanerna och att ett gott arbete görs på många sätt men att man koncentrerar sig på det man 
tycker bör ändras. 

 

(28) Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan ser positivt på att kommunen tar fram detaljplaner som gör det möjligt att bygga 
bostäder och få fler att bosätta sig i Bro och att Bro kyrka inte kommer att ligga avsides då 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen har byggts ut. Man menar att det angeläget att den utbyggda 
busstrafiken även i fortsättningen kommer att gå förbi Bro kyrka och Bro kyrkogård som den nu gör. 

Kyrkan skriver vidare att man vill att kommunen ska se kyrkans diakonala arbete som ett viktigt 
komplement till övriga sociala insatser i Bro samhälle. Konsekvenserna kan vara svåra att överblicka 
när flera planer antas under en kort tidsperiod och man förutsätter att kommunen gör en 
konsekvensbeskrivning för att skapa en beredskap för en succesiv utbyggnad av samhällsfunktioner. 

Vidare skriver man att Bro genomkorsas av tre öst-västliga vägar som försvårar kommunikationerna i 
norr-sydlig riktning och att man mot denna bakgrund bör ta med passagen under järnvägen som en 
omedelbar åtgärd. Detta för att också möjliggöra parkeringsplatser och busshållplatser. Antalet p-
platser i den planerade infartsparkeringen bedömer man som alldeles för få med tanke på planerad 
utbyggnad av Tegelhagen, Säbyholm och övrig landsbygd.  

 

Kommentar 

Kommunen har en kontinuerlig kommunikation med Trafikförvaltningen som bestämmer över vilka 
rutter som ska trafikeras. Bro kyrkas betydelse kommer att lyftas i dessa diskussioner. 

Kyrkans diakonala verksamhet är ett viktigt bidrag till den sociala verksamheten i Bro. Kommunens 
olika förvaltningar har en tät dialog för att skapa en beredskap för den utbyggnad av offentlig service 
som behövs när tätorterna byggs ut och förtätas. 
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Passagen under järnvägen har lyfts ut ur planen för att studeras separat i en egen plan. I denna plan 
prövas även möjligheten att skapa fler infartsparkeringsplatser norr om järnvägen. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen, Privatpersoner 
 

(29) Per och Margareta Skånberg 

Per och Margaretha skriver att man saknar en helhetssyn från kommunens sida främst avseende var 
Bro centrum ska ligga och hur detta ska utformas för att bli attraktivt. I fem punkter utvecklar man 
denna kritik. 

1.Hur går handelsflödet i ett nytt Bro? Man efterfrågar en handelsutredning för att studera denna 
fråga. 
Kommentar 

Kommunen har tagit fram en handelsutredning och denna har uppdaterats i samband med 
planläggningen av Norrboda-Brunna handels- och industriområde. 

2. Var ska ett nytt Bro Centrum ligga? Man efterfrågar en utredning där ett helhetsperspektiv antas. 
Med de 6 olika bostadsplaner om 3740 nya bostäder som nu finns i Bro menar man att det blir 19000 
nya invånare och man frågar vart dessa ska handla och vart man ska parkera bilar både för handel och 
pendel.  

3. Nytt Bro centrum vid Trädgårdsstaden. Man tror att tror att ett nytt gemensamt Bro Centrum blir 
mest logiskt och praktiskt vid pendeln där mittpunkten blir för Bro i framtiden. Att handla efter 
”hemkomst” menar man är ett logiskt behov och man skriver att Trädgårdsstaden inte utifrån ett eget 
egoistiskt synsätt kan blockera infartsparkering för Bros övriga invånare.  

Kommentar 

Siffran 19000 nya invånare är väldigt högt räknad. Snarare rör det sig om knappt hälften vilket är en 
nog så stor ökning då det i praktiken innebär en fördubbling av invånarantalet i Bro. Bro har redan 
ett centrum. Den gatumiljö som planeras för i Trädgårdsstaden är inte menad att konkurera ut Bro 
centrum utan är snarare tänkt som ett komplement. Den handel och de verksamheter som planeras för 
i området är i första hand tänkta för områdets egna invånare. 

4. Bro Station. Man hänvisar till utredningar av Tyréns i samband med planen för Tegelhagen och 
skriver att en ombyggnad av Bro station kommer att ske om tidigast 10 år oavsett vad vi bygger för 
bostäder. Man frågar sig på vilken perrong och stationsbyggnad alla dessa nya och gamla Brobor ska 
stå på fram till 2025 var Broborna samt även folk från Bålsta ska ställa sina bilar? Man menar att 200 
infartsparkeringsplatser som också skulle användas av boende skulle vara det samma som ett 
katastrofläge.  
Kommentar 

Situationen kring stationen är något kommunen ständigt påpekar för Trafikförvaltningen. Möjligheten 
att studera både denna fråga och frågan om infartsparkeringsplatser möjliggörs i en separat plan. 
5.Alternativt nytt centrum. Man påpekar också att ett alternativ vore att bygga ett mindre 1-2 plans 
inomhuscentrum av samma typ som Bålsta på platsen för nuvarande Bro Centrums parkering med ny 
bilparkering på E.ONs värmeverks mark bredvid nuvarande parkering. Man ser också gärna en ny 
gång/cykelbro över rondellen bort mot pendeln.  
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(30) Jan Owe 

Jan Owe börjar med att påpeka att namnet ”Trädgårdsstaden i Bro” fungerar som projektnamn men 
inte som ett namn på ett område. Han föreslår att kontakt tas med Lantmäteriet eller med myndigheten 
Institutet för språk och folkminnen, eller ortnamnssällskapet i Uppsala för att få tips om lämpliga 
namn på området. Det finns äldre namn och finns företeelser på platsen som kan användas. En sådan 
studie leder också till en lista på passande gatunamn och kvartersnamn i området.  

Kommentar 

Trädgårdsstaden i Bro är ett projektnamn. Vad namnet ska bli på den nya stadsdelen bestäms av 
kommunen i ett senare skede. 

Vidare påpekar han att många kommer att ha bil och att det därför är viktigt att infartsparkeringen 
ligga nära torget så att man först går förbi torget innan man kommer till bilen. Annars kan man ta bilen 
och gör ärendena någon annanstans. Som förslaget ser ut nu förefaller detta vara uppfyllt, men bör 
finnas i åtanke när nu förslaget kommer vidareutvecklas.  

Kommentar 

Torget och infartsparkeringen har samma placering som i samrådsförslaget. 

Jan Owe skriver att det i och med utbyggnaderna speciellt i Tegelhagen och i detta område kommer 
Bro få ett befolkningsunderlag tillräckligt för en gymnasieskola. Han föreslår att det reserveras en 
plats även för en gymnasieskola i Bro, och förslagsvis då i området med närhet till 
pendeltågsstationen. 

Kommentar 

Behovet av en gymnasieskola i området är upp till utbildningskontoret att påpeka. Något sådant 
önskemål har inte framförts. 

Vidare skriver han att många samhällen utmed järnvägslinjer i Sverige ofta är delade av järnvägen. 
Som exempel nämns Sundbyberg och Jakobsberg. För att slippa det i Bro menar han att det behövs 
flera passager. Därför föreslår han att man bygger den västra undergången under järnvägen från början 
och att den bör användas för lokal trafik i Bro.  

Kommentar 

Passagen under järnvägen har lyfts ut ur planen för att studeras separat i en egen plan. I denna plan 
prövas även möjligheten att skapa fler infartsparkeringsplatser norr om järnvägen. 

Jan Owe menar att torget i området tack vare sin placering, inte bara kommer att fungera som ett lokalt 
affärscentrum för området, utan också som ett centrum för personer vilka t.ex. ställt bilen vid 
stationen. Han ber kommunen att närmare utreda var i Bro det är lämpligt att etablera affärer och om 
vi ska ha ett nytt centrumområde på lämplig plats i samhället. Han önskar också att kommunen på 
bästa sätt samordnar de olika tillväxtprojekten aktuella runt om nuvarande Bro samhälle. 

Kommentar 

Torget i området är inte tänkt att konkurera ut det befintliga Bro centrum. Den handel och de 
verksamheter som har möjlighet att etablera sig här är tänkta att fungera som service till de nya 
invånare som flyttar in i området. Ett större befolkningsunderlag borde i slutänden även gynna Bro 
centrum 
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Vidare skriver han att kommunen bör verka för två uppgångar till pendeltågsstationen då det i 
rusningstid är trångt på perrongen och i väntsalen i Bro. Han menar också att man bör börja med 
infartsparkeringen då trycket på parkeringsplatser vid stationen i Bro är stort och att det kommer öka 
den dag Bro får kvartstrafik. 

Kommentar 

Situationen kring stationen är något kommunen ständigt påpekar för Trafikförvaltningen. Möjligheten 
att studera både denna fråga och frågan om infartsparkeringsplatser möjliggörs i en separat plan. 

Angående buller påpekar han att man behöver tänka på att ljud studsar – de boende norr om järnvägen 
kan påverkas om ljudet studsar obehindrat. Därför skriver han att fasaderna på de nya husen söder om 
järnvägen behöver utformas på sådant sätt – materialmässigt och ytstrukturmässigt – så att ljudet inte 
studsar som det kan göra mot en rak plan vägg.  

Kommentar 

Någon uppföljning av studsande buller har inte gjorts men utifrån det planförslag som finns bör flera 
av de åtgärder som föreslås kunna genomföras. 

När det gäller utformning av området är hans uppfattning att ett område bör präglas av variation, av 
oväntade konstruktioner och inte bara av raka linjer, men samtidigt av symmetri – för att bli både 
trivsamt och intressant. En stor risk med att ett område byggs ut under en kort tidsrymd är att 
variationen blir mindre än den naturligt blir då byggnader har uppförts i ett område över en, ibland, 
flerhundraårig period.  

Kommentar 

Det gestaltningsprogram som har tagits fram för planen syftar just till att uppnå en balans mellan 
variation och gemensamma drag i formspråket. 

Vidare skriver han att Det säkerligen blir en och annan återvinningsstation i området, en vid stationen 
och någon annan gissningsvis relativt nära en utfart ur området så att man kan lämna förpackningarna 
där. Även laddstolpar för elbilar menar han kommer att placeras ut nära torget.  

Till sist skriver han att Planen är genomtänkt och att man lyckats bra att ”tänka bort bilen” i 
planeringen, men bilen kom-mer vara det enkla sättet att ta sig, de sina och sina saker från punkt A till 
punkt B. Även om vi inte bygger för bilen, utan för människan i centrum, med barnens bästa i åtanke, 
vill vi vara flexibla och kunna förflytta oss på egen hand, som ett komplement till att förflytta oss 
tillsammans med andra. a 
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Resultat av samrådet 
Efter samrådet har förslaget reviderats efter inkomna synpunkter.  

• Formaliaändringar har gjorts i plankartan med bestämmelser. 
• Genomförandebeskrivningen har utökats med information om bl.a. 

gemensamhetsanläggningar och förändringar av fastighetsindelningar. 
• Utredningar tillhörande planen har uppdaterats. Resultaten från dessa har arbetats in i 

handlingarna. 
• Bestämmelser avseende risk och buller har uppdaterats. 
• Förändringar och förtydliganden har gjorts avseende reglering av fastighetsstorlek och 

bestämmelser om lokaler i bottenvåning. 
• Plats för u-områden har lagts till. 
• Områden för tekniska anläggningar har lagts till. 

 

Resultatet av detta samråd kommer även att ligga till grund för kommande planetapper som har 
brutits ur planen. I det område som kvarstår har förhållandevis små ändringar gjorts. 

 

 

Upprättad 2016-08-17 av 

Planavdelningen och Exploateringsavdelningen 

 

Henric Carlson           Axel Löfdahl 

Planchef   Projektledare exploatering 
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DELEGATIONSBESLUT § 136

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare, telefon

Linda Karlberg, 08-581 692 28

Datum Vårt diarienummer

2018-10-03 MIL.2018.482

Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet

Er beteckning 535-38366-2018

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden har den 13 september 2018 tagit emot remiss från
länsstyrelsen i Stockholms län avseende Upplands-Bro kommuns anmälan om
vattenverksamhet gällande anläggandet av nya trummor, borttagning av
befintlig trumma, kulvertering samt omledning av bäckfåra på en delsträcka.
De berörda vattendragen är Önstabäcken, Brobäcken och Sätrabäcken inom
Upplands-Bro kommun.

Anmälan om vattenverksamhet sker i samband med planering av nybebyggelse
inom "Trädgårdsstaden" och åtgärderna kommer att utgöra en del i de
planerade dagvattensystemet. De anmälda vattenverksamheterna kan komma
att påverka flera kommunala naturreservat, detta gäller främst Broängarnas
naturreservat. Inom del av Broängarnas naturreservat finns ett Natura 2000-
område och omfattas av Habitatdirektivet. Bygg- och miljönämnden lämnar
följande synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll
som lokal tillsynsmyndighet.

Bygg- och miljönämndens synpunkter

Enligt 19 § i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet gäller
anmälningsplikt istället för tillståndsplikt för vissa arbeten i vatten. I anmälan
har det angivits att 19 § punkt 4 i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet gäller för denna vattenverksamheten. I 19 § punkt 4 står det
att grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i
ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget
uppgår till högst 500 kvadratmeter. Bygg- och miljönämnden konstaterar att
det i Promemorian Trädgårdsstaden-Anmälan enligt 11 kap. Miljöbalken om
vattenverksamhet står att den berörda bottenytan i Sätrabäcken kommer att
uppgå till ca 480 till 640 m2. Bygg- och miljönämnden anser därmed att
vattenverksamheten bör vara tillståndspliktig istället för anmälningspliktig.

Skyddsåtgärder mot grumling

Bygg- och miljönämnden anser att de arbetsmoment som kan medföra en risk
för grumling i Brobäcken, Sätrabäcken och Önstabäcken inte ska utföras under
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perioden 15 april-31 augusti, detta på grund av att grumling påverkar
vattenlevande organismer negativt. I anmälan framgår inte vilka åtgärder som
ska vidtas för att minska grumling och Bygg- och miljönämnden bedömer att
krav bör ställas på åtgärder för att minska grumling.

Återplantering av vegetation

Den befintliga vegetationen som finns längs med bäckarna bör sparas intakt
eftersom att det utgör ett skydd för de arter som lever i och omkring bäcken.
Om vegetationen tas bort ökar ljusinsläppet och detta bidrar till ökad
igenväxning av bäckfåran. Bygg- och miljönämnden anser att krav bör ställas
på återplantering av vegetation i syfte att den skuggande effekten återställs.

Kulvertering av Sätrabäcken

Det har konstaterat i samband med detaljerade studier att tillfällig avledning av
grundvatten kommer behöva ske vid anläggningsarbetet av kulverten. I
anmälan står det att en hydrogeologisk utredning krävs för detaljerade
uppgifter om flöden och varaktighet med mera. Bygg- och miljönämnden anser
att krav bör ställas på att en hydrologisk utredning görs innan
anläggningsarbetet påbörjas.

Kulverteringen av Sätrabäcken bör anpassas så att den inte utgör ett
vandringshinder samt att den ska klara extrem regn/maxflöden och
klimatförändringar. Vid kulvertering så motverkas bäckens naturliga rening av
vattnet, vilket kan leda till negativ påverkan på Natura 2000-omådet i
Broviken.

Miljöavdelningen vill framhäva att det i genomförandebeskrivningen för
Trädgårdsstaden står att samråd med Trafikverket ska ske vid kulvertering av
Sätrabäcken detta för att anslutningen av den nya kulverteringen ska ske
korrekt. Det framgår inte i anmälan om samråd med Trafikverket har skett eller
ej.

Vägtrummor

Bygg- och miljönämnden anser att det finns en risk vid iläggandet av
vägtrummor i Önstabäcken. Det framgår ej av anmälan vilka typer av
vägtrummor som kommer att användas. Valet av vägtrummor påverkar hur stor
åverkan det blir på bäcken och omgivningen. Vid iläggandet av en heltrumma
måste schaktning av en större mängd sediment genomföras för att trumman ska
få plats.

Bygg- och miljönämnden bedömer att vägtrummorna i Önstabäcken ska vara i
form av halvtrummor. Detta för att halvtrummor har minst påverkan på
naturvärden i och omkring Önstabäcken samt att schaktarbeten i bäcken kan
undvikas. I anmälan anges det att hänsyn ska tas till Önstabäckens naturliga
bredd, djup och botten, vilket Bygg- och miljönämnden ser positivt på.

Föroreningar

De planerade arbetet med Trädgårdsstaden innebär påverkan på Sätrabäcken.
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Sätrabäcken är belägen inom och angränsar till fastigheter som är förorenade
och misstänkt förorenade. Dessa fastigheter har Sätrabäcken som sitt
avrinningsområde. Uppströms Sätrabäcken finns fler fastigheter som är
förorenade. Enligt anmälan bör Sätrabäckens sediment provtas för att
undersöka föroreningsgraden och relevanta skyddsåtgärder. Bygg- och
miljönämnden bedömer att det finns en risk att bottensedimenten i Sätrabäcken
är förorenade och anser därför att sedimenten i Sätrabäcken ska provtas. Vidare
framgår det i anmälan att om sedimenten bedöms förorenade kan
bortschaktning krävas. Bygg- och miljönämnden vill poängtera att om en
miljöteknisk undersökning fastställer att sedimenten i Sätrabäcken är
förorenade ska en riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering utföras
där förslag på slutligt åtgärdsalternativ tas fram.

I anmälan framgår inte föroreningssituationen för marken vid den nya
kulverten. Markarbete inom ett förorenat område kan leda till spridning av
föroreningar då nya spridningsvägar kan uppstå. Vid genomförandet av
kulverten kommer det att bli överskottsmassor och för att kunna genomföra en
bedömning hur dessa ska omhändertas anser Bygg- och miljönämnden att en
provtagning behöver genomföras. Bygg- och miljönämnden saknar en
beskrivning över hur överskottsmassor som uppkommer vid kulvertering samt
vid iläggande av vägtrummor ska hanteras.

Bygg- och miljönämnden vill påminna om att flera av ovanstående åtgärder är
anmälningspliktiga och ska anmälas till Miljöavdelningen minst sex veckor
innan åtgärderna påbörjas.

Detta yttrande har lämnats miljöchef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 4.4

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kopia till:
Akt
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DELEGATIONSBESLUT § 169

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare, telefon

Galina Gorodetskaja, 08-581 692 25

Datum Vårt diarienummer

2019-11-19 MIL.2019.648

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067
107 85 Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Remiss, Yttrande anmälan om vattenverksamhet

Er beteckning 535-45163-2019

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden har den 30 oktober 2019 tagit emot remiss från
Länsstyrelsen i Stockholms län avseende Upplands-Bro kommuns anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken gällande anläggandet av nya
kulverteringar samt omledning av bäckfåra på en delsträcka av Sätrabäcken.
De berörda vattendragen är Sätrabäcken och Brobäcken som ligger inom
Brobäckens avrinningsområdet och avrinner till Mälaren-Görveln inom
Upplands-Bro kommun.

Senaste datum för att lämna yttrande in till Länsstyrelsen i Stockholms län är
den 20 november 2019.

Anmälan om vattenverksamhet sker i samband med planering av nybebyggelse
inom "Trädgårdsstaden" och åtgärderna kommer att utgöra en del i de
planerade dagvattensystemet.

En tidigare anmälan har inlämnats i ärendet. Verksamheten med avseende på
omledning och kulvertering av Sätrabäcken har efter avslag (Beslut 535-
38366-2018) justerats i omfattning och de tekniska lösningarna har ändrats.

Den anmälda vattenverksamheten kan komma att påverka flera kommunala
naturreservat, detta gäller främst Broängarnas naturreservat. Inom del av
Broängarnas naturreservat finns ett Natura 2000-område som omfattas av
Habitatdirektivet. Bygg- och miljönämnden lämnar följande kommentarer med
utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet.

Miljöavdelningens kommentarer

Enligt 19 § punkt 4 i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet gäller
anmälningsplikt istället för tillståndsplikt för vissa arbeten i vatten som
omfattar: ”grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande
åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter”.

Enligt PM Trädgårdsstaden-Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap.
Miljöbalken, står det att planerad omledning av vatten till ny kulvert medför att
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en sträcka om totalt cirka 199 m av Sätrabäcken ska torrläggas och inmätt area
av området som ska torrläggs uppgår till ca 414 m².

Enligt 19 § punkt 7 i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet gäller
anmälningsplikt istället för tillståndsplikt för: ”omgrävning av ett vattendrag
med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om
åtgärden inte är att hänföra till markavvattning”.

Enligt PM Trädgårdsstaden-Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap.
Miljöbalken, står det att både Sätrabäcken och Brobäcken bedöms ha
normalvattenflöden som understiger 1 m³/s.

Verksamheten kan avgöras inom ramen för en anmälan för vattenverksamhet,
då den ändrade vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena
understiger 500 m² och normalvattenflöden understiger 1 m³/s samt att ny
teknisk lösning för anläggning av kulvert inte kräver något grundvattenuttag.

Sätrabäcken sammanflödar med Brobäcken och mynnar i Broviken, vilket är
en del av Mälaren-Görväln och är utpekad som preliminär vattenförekomst.
Mälaren-Görväln omfattas av miljökvalitetsnormer enligt förordningen om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) och förordningen
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fiskevatten.

Sätrabäcken bedöms som helhet vara av lokalt naturvärde. Miljöavdelningen
ställer sig fortsatt kritisk, liksom tidigare, till kulvertering av vattendraget då
kulvertering motverkar bäckens naturliga förmåga till rening av vattnet och
medför en negativt påverkan både ur biologisk och klimatsynpunkt. Som
alternativ kan rekommenderas att vattendraget inkluderas i
samhällsplaneringen och fortsatt kan hållas öppet.

Kulvertering av Sätrabäcken

Kulverteringen av Sätrabäcken bör anpassas så att den inte utgör ett
vandringshinder samt att den ska klara extrema regn/maxflöden och
klimatförändringar. Vid kulvertering så motverkas bäckens naturliga rening av
vattnet, vilket kan leda till negativ påverkan på Natura 2000-omådet i
Broviken.

Skyddsåtgärder

Bygg- och miljönämnden anser att de arbetsmoment som kan medföra en risk
för grumling i Brobäcken och Sätrabäcken ska utföras i vatten under perioder
då den biologiska aktiviteten är som lägst d.v.s. sen höst och vinter, detta på
grund av att grumling påverkar vattenlevande organismer negativt. I anmälan
framgår vilka åtgärder som ska vidtas för att minska grumling och Bygg- och
miljönämnden bedömer att krav på att minsta möjliga grumling uppstår bör
eftersträvas.

Arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minska risken för att olja
och andra miljöskadliga föroreningar når vattnet. Vid arbeten ska i första hand
biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Saneringsutrustning ska finnas
tillgänglig.
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Miljöavdelningen understryker vikten av försiktighet och restriktivitet vid
åtgärder för att inte skada befintliga naturvärden. Sätrabäcken är enligt
kommunens Vattenplan känslig för rensningar som kan medföra grumlig och
negativa konsekvenser för växt- och djurliv även vidare i Brobäcken, Broviken
och Mälaren-Görväln.

Föroreningar

Det planerade planarbetet inom Trädgårdsstaden i Bro innebär negativ
påverkan på Sätrabäcken. Sätrabäcken är belägen inom och angränsar till
fastigheter som är förorenade och misstänkt förorenade. Dessa fastigheter har
Sätrabäcken som sitt avrinningsområde. Uppströms Sätrabäcken finns fler
fastigheter som är förorenade. Enligt anmälan har Sätrabäckens sediment
undersökts och i flertal av sedimentproverna uppmättes halter över riktvärdena
för KM i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.

Bygg- och miljönämnden vill poängtera att miljötekniska undersökningar
påvisar att sedimenten i Sätrabäcken delvis är förorenade, därför ska en
riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering utföras där förslag på
slutligt åtgärdsalternativ tas fram. Det framgår i anmälan att sedimenten
bedöms som förorenad och därför ska relevanta skyddsåtgärder föreslås och
krävas vid bortschaktning.

I anmälan framgår inte föroreningssituationen för marken vid den nya
kulverten. Markarbete inom ett förorenat område kan leda till spridning av
föroreningar då nya spridningsvägar kan uppstå. Vid genomförandet av
kulverten kommer det att bli överskottsmassor och för att kunna genomföra en
bedömning hur dessa ska omhändertas anser Bygg- och miljönämnden att en
provtagning behöver genomföras. Bygg- och miljönämnden saknar en
beskrivning över hur överskottsmassor som uppkommer vid kulvertering ska
hanteras.

Miljöavdelningen vill förtydliga att markarbete inom förorenad mark utgör
miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till tillsynsmyndighet minst sex veckor
innan åtgärderna påbörjas (MB 9 kap. 6 c §)

Behov av kontrollprogram för Brobäcken-Sätrabäcken

Miljöavdelningen anser att de förorenade markområdena ska saneras och att ett
kontrollprogram för Brobäcken-Sätrabäcken ska tas fram för utbyggnadsskedet
för Trädgårdsstaden i Bro. Syftet med kontrollprogrammet är övervakning av
spridning av föroreningar från markområden, dagvatten och grundvatten till
Brobäcken-Sätrabäcken före, under och efter genomförande av utbyggnaden.
Detta är särskilt viktigt eftersom utbyggnaden beräknas ta cirka 20 år för hela
Trädgårdsstaden i Bro, vilket medför en lång tidsperiod av potentiell negativ
miljöpåverkan på Brobäcken-Sätrabäcken och i förlängningen även Broviken
och Mälaren.
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Övrigt

Ett öppet dike kan också omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB.
Kulvertering kan därför kräva dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 7
kap. 11 § MB.

Detta yttrande har lämnats av miljöinspektör enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 4.7.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kopia:

Akt
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-04-20 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 
på fastigheten Ekhammar 4:269 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av plank med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen och startbesked 

enligt 10 kap 23 §, PBL.  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov:     3 973 kr 

Startbesked:     4 257 kr 

Kommunicering   5 676 kr 

Kungörelse        277 kr   

Summa:                       14 183 kr  

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Kommunens tekniska avdelning har skickat in en ansökan om att bygga plank 

utmed västra delen av Bygdegårdsvägen. Planket är ca 200 m långt. Planket är 

1,2 m över marken som högst. Höjden och placering ska anpassas vid 

korsningar för att inte skymma sikten enligt sikttriangelmått. 

Tekniska avdelningen har meddelat att det inte har gjorts någon 

bullerberäkning i området. Avdelningen ser behov av plank där finns 

höjdskillnader större än 2 meter. 

Förslaget bedöms uppfylla villkoren i 9 kap 31 c §, PBL.  

"Att det gemensamma behovet ska vara angeläget innebär att genomförandet 

av åtgärden medför väsentliga fördelar för dem som får nytta av åtgärden. 

Denna bedömning behöver göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet, och 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-04-20 BMN 20/0001 

 
 

enbart det faktum att ingen motsätter sig åtgärden bör inte vara tillräckligt för 

att lov som avviker från planen ska kunna ges.  

Avvikelser bör enligt regeringens mening även kunna medges för sådana 

åtgärder som avser att tillgodose ett allmänt intresse. Med detta avses att 

byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare 

allmänhet. Likafullt ska åtgärden vara förenlig med detaljplanens övergripande 

syfte. Det kan t.ex. vara frågan om att medge väderskydd vid hållplatser, 

kiosker, toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika allmänna 

platser." Prop. 2013/14:126 s 183  
 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 

av plank med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (PBL). 

Utformningskraven uppfylls gällande god material och formverkan. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-02-21 

 Situationsplan som inkom 2020-02-26 

 Fasad- och sektionsritning som inkom 2020-03-25 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-02-21 

 Yttrande från Ekhammar 4:503 som inkom 2020-03-12 

 Yttrande från granne Ekhammar 4:490 som inkom 2020-03-15 

 Yttrande från granne Ekhammar 4:475 som inkom 2020-03-19 

 Svar från tekniska avdelningen för yttrande från Ekhammar 4:490 som 

inkom 2020-03-19 

 Svar från tekniska avdelningen för yttrande från Ekhammar 4:475 som 

inkom 2020-03-25 

 Svar från tekniska för bygglovssynpunkter som inkom 2020-04-15 

 Tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-16 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Kommenens tekniska avdelning har skickat in en ansökan om att bygga plank 

utmed västra delen av Bygdegårdsvägen. Planket är ca 200 m långt. Planket är 

1,2 m över marken som högst. Höjden och placering ska anpassas vid 

korsningar för att inte skymma sikten enligt sikttriangelmått. 

Tekniska avdelningen har meddelat att det inte har gjorts någon 

bullerberäkning i området. Avdelnigen ser behov av plank där finns 

höjdskillnader större än 2 meter. 

Yttranden och remisser  

Ärendet har skickats ut på remiss till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §.PBL. 

Det har inkommit yttranden från fastighetsägare för fastigheterna Ekhammar 

4:503, Ekhammar 4:475 och Ekhammar 4:490.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-04-20 BMN 20/0001 

 
 

Fastighetsägarna av fastigheten Ekhammar 4:503 har framfört främst att det 

kommer bli mer instängt med ett plank och att bullret idag inte är så stort 

problem. Tekniska avdelningen har bemött yttrande från fastighetsägare för 

Ekhammar 4:490 och Ekhammar 4:475. Dessa svar har skickats till 

fastighetsägarna.  

Flera grannar har i dessa yttranden ifrågasatt den faluröda kulören på planket. 

Tekniska avdelningen har kommit in med ett reviderat förslag med ljusgrå 

kulör på planket. Kontoret har bedömt denna kulör som lämplig för området. 

Tekniska avdelningen har försökt nå länsstyrelsen i frågan när det gäller 

kulturmiljö. Men enligt sökande så har de inte fått inte fått något svar.  

Skäl till beslut 

Förslaget bedöms uppfylla villkoren i 9 kap 31 c §, PBL.  

"Att det gemensamma behovet ska vara angeläget innebär att genomförandet 

av åtgärden medför väsentliga fördelar för dem som får nytta av åtgärden. 

Denna bedömning behöver göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet, och 

enbart det faktum att ingen motsätter sig åtgärden bör inte vara tillräckligt för 

att lov som avviker från planen ska kunna ges.  

Avvikelser bör enligt regeringens mening även kunna medges för sådana 

åtgärder som avser att tillgodose ett allmänt intresse. Med detta avses att 

byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare 

allmänhet. Likafullt ska åtgärden vara förenlig med detaljplanens övergripande 

syfte. Det kan t.ex. vara frågan om att medge väderskydd vid hållplatser, 

kiosker, toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika allmänna 

platser." Prop. 2013/14:126 s 183  
 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 

av plank med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (PBL). 

Utformningskraven uppfylls gällande god material och formverkan. 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut bedöms inte påverka barns livssitutaion. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-04-20 BMN 20/0001 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-02-21 

2. Situationsplan som inkom 2020-02-26 

3. Fasad- och sektionsritning som inkom 2020-03-25 

4. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-02-21 

5. Yttrande från Ekhammar 4:503 som inkom 2020-03-12 

6. Yttrande från granne Ekhammar 4:490 som inkom 2020-03-15 

7. Yttrande från granne Ekhammar 4:475 som inkom 2020-03-19 

8. Svar från tekniska avdelningen för yttrande från Ekhammar 4:490 som 

inkom 2020-03-19 

9. Svar från tekniska avdelningen för yttrande från Ekhammar 4:475 som 

inkom 2020-03-25 

10. Svar från tekniska avdelningen för bygglovssynpunkter som inkom 

2020-04-15 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ekhammar 4:503 – delges med delgivningskvitto 

 Ekhammar 4:490 – delges med delgivningskvitto 

 Ekhammar 4:475– delges med delgivningskvitto 

 

Brev om kungörelse 

 Ekhammar 4:206 

 Ekhammar 4:214 

 Ekhammar 4:242 

 Ekhammar 4:248 

 Ekhammar 4:249 

 Ekhammar 4:250 

 Ekhammar 4:251 

 Ekhammar 4:408 

 Ekhammar 4:409 

 Ekhammar 4:462 

 Ekhammar 4:476 

 Ekhammar 4:477 

 Ekhammar 4:478 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-04-20 BMN 20/0001 

 
 

 Ekhammar 4:488 

 Ekhammar 4:489 

 Ekhammar 4:491 

 Ekhammar 4:492 

 Ekhammar 4:501 

 Ekhammar 4:502 

 Ekhammar 4:504 
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Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 
 
Kungsängen 2020-03-14 
 
Yttrande avseende bygglov av plank längs Bygdegårdsvägen (Diarienr BYGG.2020.56) 

1) För det första är vi förvånade över denna bygglovsansökan. Så som fastighetsägare har vi inte 
fått någon officiell information om detta projekt. Vi har ryktesvägen hört att det diskuteras 
en gång/cykelväg längs Bygdegårdsvägen. Det har skickats ut information till Garvarens 
samfällighet, men samfälligheten är inte fastighetsägare och således inte part i denna fråga. 
Detta brev om bygglov är den första information som vi fastighetsägare har fått oss tillhanda. 
 

2) Vi kan inte se att det finns stöd i detaljplanen för att bevilja bygglov av ett plank. 
 

3) Det underlag i form av kartor och ritningar som vi fått oss tillsänt är inte tillräckligt detaljerat 
för att vi ska kunna bilda oss en riktig uppfattning. Exempelvis förstår vi inte var planket är 
tänkt att placeras – i höjd med vägen eller längs med tomtgränserna. Om planket skulle 
placeras längs med tomtgränserna så skulle överdelen på ett 1,2 meter högt plank komma i 
samma nivå som vägen. 
 

4) Ett plank bör inte målas i faluröd färg. Husen på Klippingvägen och Örtugsvägen är i 
huvudsak målade i rosa, gula och ljusgrå färger, och falurött skulle således inte alls passa in. 
Delar av området har haft restriktioner vad gäller färgsättning p g a kulturvärden kopplade 
till Ekhammars gård. Därför är det förvånande att kommunen föreslår en färg som inte 
uppfyller de krav som ställts på fastighetsägare i området. 
 

5) Det finns en mångårig överenskommelse mellan fastighetsägarna och kommunen att marken 
mellan tomtgränserna och Bygdegårdsvägen ska underhållas och skötas av fastighetsägarna, 
och i gengäld får dessa disponera marken. Denna överenskommelse är inte uppsagd och 
därför anser vi inte att marken kan tas i anspråk av kommunen utan föregående förhandling 
med fastighetsägarna. 
 

6) Vi undrar hur underhåll och skötsel av planket ska göras. För att komma åt att underhålla 
baksidan av planket måste mark som disponeras av oss tas i anspråk. Vi är också oroade över 
att ett plank kommer utsättas för klotter, och att sanering av detta medför att giftiga 
kemikalier sprids till vår trädgård som ligger i lägre nivå än gatan. 
 

7) Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det olämpligt med ett plank som skymmer sikten vid utfarten 
från Klippingvägen. Redan idag är det skymd sikt p g a höjdskillnaden, och ett plank skulle 
försämra sikten ytterligare. 

 

Fastighetsägarna till Ekhammar 4:490 

Anette och Anders Räntilä   
Klippingvägen 23 
196 32 Kungsängen 
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Från: Sandra Larsson
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Afsaneh Kasiri
Ärende: Dnr: BYGG.2020.56
Datum: den 19 mars 2020 16:21:19

Hej

Angående det bygglov för nybyggnad av plank nämnden underrättat om vill jag inflika
följande:

Det framgår av skälet till underrättelsen att det är oklart om förslaget är planenligt.
Det hade varit önskvärt att få ta del av varför förslagen kanske inte är planenligt.
Utan förklaring försvårar man möjligheten för boende att förstå förutsättningarna
för den planerade åtgärden.  Ser man till detaljplanen finns inget plank inritat där.
Ett plank skulle alltså utgöra en avvikelse mot rådande detaljplan, som jag tolkar det.

Bygdegårdsvägen korsas dagligen av rådjur, katter och harar och andra djur.  Med
ett tättslutande plank längst Bygdegårdsvägen försvåras möjligheten för strövande
djur att korsa vägen på ett säkert sätt. Om djuren avser korsa vägen från skogs- och
villaområdet på östra sidan av vägen till  den västra sidan genom bostadsområdet,
finns  en uppenbar risk att djuren vid ett tättslutande plank drabbas av panik och
rusar tillbaka ut på vägen vid annalkande fordon. Risken för ett ökat antal
trafikolyckor är uppenbar, och innebär större fara för både människors och djurs liv
och hälsa.

Om ett plank ändå uppförs, bör färgen på planket anpassas till bakomliggande
bostadsområde. I dagsläget är bostadshusen på Örtugsvägen och Klippingvägen
målade i olika pastellfärger. Ett plank målat i traditionell "Falu rödfärg" kommer att 
utgöra en avsevärd avvikelse och förfula området. Planket borde istället målas i en
neutral färg som matchar bakomliggande hus för att bättre smälta in i den
omgivande miljön.

I övrigt vore det klädsamt om kontoret skickade ut de planer som är gjorda för området då
det florerar olika rykten om Bygdegårdsvägens blivande bredd, och hur nära bostadshusen
ett plank skulle uppföras. 

Med vänlig hälsning, 
Sandra Larsson
Örtugsvägen 8
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1. Kommunen skickades ut information till samfälligheten ang utformning av GCbana. Det 
finns även information på kommunens hemsidan om detta. Samfälligheten skulle dela ut 
informationen till 52 medlemmar.  Information ang bullerplank saknades i 
informationsbrevet då skulle vi söka bygglov först. Ni skulle få information om bullerplank 
samband med bygglovsansökan.  

 
2. På vissa ställe det finns höjdskillnader mellan fastighet och gata större än 2 m . Därför 

bestämde kommunen att sätta bullerplank för att sänka bullernivå från Bygdegårdsvägen. 
Det är bra ett förslag lösning för sänka bullernivå. 

 
3. Bullerplanken kommer att placeras längs med GCbana och ska att ha max höjd 1,2m från 

asfaltskanten. Bullerplanken kommer att ha ca 2m avstånd från fastighetsgränsen.  
 

4. Kommunen har en färgkod för bullerplank som skulle följas. Ni får gärna komma med 
förslag om ni vill andra färg.  

 
5. Kommunen är markägare och har rätt att använda marken. Du får gärna visa om du har 

skriftligt avtal om detta.  
 

6. Kommunen kommer bli ansvarig för drift och underhåll av nya bullerplanken och även 
baksidan av den till fastighetsgränsen. 

 
7. Det kommer att anpassas höjden av bullerplank vid korsning för att skapa frisikt i 

sikttriangeln. Det är genomtänkt lösning för trafiksäkerhet på korsning. 
 
 
 
Sammanställda svar från kommunens trafikplanerare Afsaneh Kasiri på yttrande som inskickades  
av Anette och Anders Räntilä, klippingvägen 23 
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Från: Afsaneh Kasiri
Till: Sandra Larsson
Kopia: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Dnr: BYGG.2020.56
Datum: den 25 mars 2020 08:16:34

Hej Sandra,
 
Tack för dina synpunkter och ditt engagemang.
Här kommer svar på de två andra frågorna.
Jag ringde upp kommunens viltvårade och fråga om just Bygdegårdsvägen, Han sa till mig i
telefon att det faktiskt kan vara mkt möjligt med mkt rörelse av rådjur och harar på den sträckan.
Tydligen om man går ett par hundra meter och stannar vid de öppna fältet efter motorvägsbron
(upp mot norra gröna dalen) så kunde man slumpat få se rådjur i gryningen. Jag fick väldigt
många bra råd av honom:

ett rådjur kan lätt hoppa över staket i alla former ( oavsett nät eller trä) som är upp till 1,5
m, det är vardagsmat för dom.
Ett rådjur innehar även  instinkten att leta sig ut ur situationer t.ex: skulle vi upprätta en
bit högt och stängt plank över 2 m högt längst med Bygdegårdsvägen, men då att lämna
öppningar så kan dem leta sig ut.

Så att om vi skulle sätta upp bullerplank på bara en del av ytan, och inte stänger in hela sträckan,
så kan rådjur gott och väl leta sig ut.
Kommun har en färgkod för bullerplanken som är Falu rödfärg . Vi kan självklart anpassa kulören
med den omgivande miljön. Vi skickade nytt förslag på en ljusfärg (ex. ljusgrå) till Bygg och
miljönämnden.
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Afsaneh Kasiri
Projektingenjör
 
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

 
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats!
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 23 mars 2020 13:00
Till: Sandra Larsson <sandra.m.larsson@live.se>
Kopia: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Dnr: BYGG.2020.56
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Hej Sandra,
 
Jag ska försöka svar på första frågan och de två andra frågorna får gå till tekniska.
 
Det är inte uppenbart planenligt så att man har ritat in i detaljplanen plank där den planeras
byggas. Men det är inte uppenbart inte heller planstridigt att bygga en åtgärd som ska var till ett
helt område på allmän plats.
Lagförfattarna har löst denna typ av frågeställningar med att lägga till en paragraf i plan- och
bygglagen som heter 9 kap 31 c §, PBL. Det innebär efter att detaljplanenens genomförandetid
gått ut kan man bevilja avvikelser från detaljplanen som kallas som ”samhällsnytta”. Det kan vara
exempelvis transformatorstationer, sophus, plank eller något annat som alla har nytta av i ett
område.
Kontorets förslag till nämnden är att bevilja enligt denna paragraf.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från: Sandra Larsson <sandra.m.larsson@live.se> 
Skickat: den 19 mars 2020 16:21
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>
Ämne: Dnr: BYGG.2020.56
 
Hej
 
Angående det bygglov för nybyggnad av plank nämnden underrättat om vill jag inflika
följande:

Det framgår av skälet till underrättelsen att det är oklart om förslaget är planenligt.
Det hade varit önskvärt att få ta del av varför förslagen kanske inte är planenligt.
Utan förklaring försvårar man möjligheten för boende att förstå förutsättningarna
för den planerade åtgärden.  Ser man till detaljplanen finns inget plank inritat där.
Ett plank skulle alltså utgöra en avvikelse mot rådande detaljplan, som jag tolkar det.

Bygdegårdsvägen korsas dagligen av rådjur, katter och harar och andra djur.  Med



60 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Ekhammar 4:269 - BMN 20/0001-94 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Ekhammar 4:269 : 9_BYGG_2020_56_Brevskrivelse från tekniska.pdf

ett tättslutande plank längst Bygdegårdsvägen försvåras möjligheten för strövande
djur att korsa vägen på ett säkert sätt. Om djuren avser korsa vägen från skogs- och
villaområdet på östra sidan av vägen till  den västra sidan genom bostadsområdet,
finns  en uppenbar risk att djuren vid ett tättslutande plank drabbas av panik och
rusar tillbaka ut på vägen vid annalkande fordon. Risken för ett ökat antal
trafikolyckor är uppenbar, och innebär större fara för både människors och djurs liv
och hälsa.

Om ett plank ändå uppförs, bör färgen på planket anpassas till bakomliggande
bostadsområde. I dagsläget är bostadshusen på Örtugsvägen och Klippingvägen
målade i olika pastellfärger. Ett plank målat i traditionell "Falu rödfärg" kommer att 
utgöra en avsevärd avvikelse och förfula området. Planket borde istället målas i en
neutral färg som matchar bakomliggande hus för att bättre smälta in i den
omgivande miljön.

I övrigt vore det klädsamt om kontoret skickade ut de planer som är gjorda för området då
det florerar olika rykten om Bygdegårdsvägens blivande bredd, och hur nära bostadshusen
ett plank skulle uppföras. 
 
Med vänlig hälsning, 
Sandra Larsson
Örtugsvägen 8
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Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 15 april 2020 11:44 
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: bullerplanket Brunna 
 
Hej, 
Vi har inte gjort ny bullerberäkning i detta område. Vi kommer riva alla buskar och träd längs med 
bygdegårdsvägen därför ser vi behovet av plank där finns höjdskillnader större än 2 meter. Om vi får 
avslag så kör vi projektet utan plank och ersätt det med räcke.  
 
Vi tyckte att det är bra och ställa frågan till länsstyrelsen innan vi gör nått. Vi försökte ringa och 
mailat till dom och förklara vilken åtgärd vi tänkt göra och hur djup schakt det blir där. Men vi har 
inte fått något svar. Det gäller bara en del av L2015:7714 Färdväg. 

//Afsaneh 

 
 
Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>  
Skickat: den 7 april 2020 15:18 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: bullerplanket Brunna 
 
Hej, 
 
Olof hade några frågor när det gällde min tjänsteskrivelse. 
 
Hoppas du kan svara på dessa. 
 
 
1.Finns det en bullerutredning som visar behovet av plank i området? 

 
 
2.Ekhammars gård och hembygdsgården är utpekat som värdefull kulturmiljö, hur har detta utretts 
av sökande?  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
  
Tomislav Dragoja 
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats! 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

   BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar om positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Tibbl-Önsta 4:40 med 

stöd av 9 kap. 17,18 §§ Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Villkor på utformning av byggnader: 

Fastigheten ska användas i bostadsändamål 
Minsta tomtstorlek är 2000 kvm 
Endast en friliggande huvudbyggnad. Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 120 kvm 
Huvudbyggnad får uppföras i högst 1 våning samt souterrängvåning 
med inred vind. 
Byggnadens utformning skall anpassas till områdens bebyggelse när det 
gäller form och färg. 
Huvudbyggnad skall placeras längs fram på tomten med minst 6,0 
meter avstånd från gatan och 4,5 meter från övriga tomtgränser 

3. I samband med ansökan om bygglov ska även en ansökan om enskild 

avloppsanläggning skickas in till Bygg- och miljönämnden. Startbesked 

ska inte ges utan tillstånd för enskild avloppsanläggning. Provtagning 

av vattenkvalitet ska även utföras vid ansökan om bygglov. 

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

57 

Timdebitering:   10 080 kronor 

Kommunicering:      2 790 kronor 

Kungörelse:      277 kronor 

Summa:   13 147 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   BMN 20/0001 

 
 

 

 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område och intill fritidshusområde Näshagen. Enligt 

Översiktsplan ÖP 2010 ligger platsen inom område i bebyggelseområde som 

prioriteras för att förses med kommunalt vatten- och avlopp. Del av fastigheten 

Tibble-Önsta 4:40 ligger inom riksintresse för Försvarsmakten men placering 

av tilltänkt fastighet ligger utanför riksintresse. Angöring av tomten är tänk att 

ske från den befintliga mjölkarvägen. Byggnadsplan 5701-F, ”NÄSHAGEN” 

från 1956 ligger vänster och söder om föreslagen avstyckning. 

Ärende har tagits upp av Bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 124 för 

beslut. Bygg- och miljönämnden har återremitterat ärendet för utredning av 

vatten- och avlopp. Sökande har inkommit med utredning om vatten- och 

avlopp, en ny grannhörande samt remiss skickades ut till berörda grannar och 

miljöavdelningen, inga synpunkter har inkommit. 

Bygg- och miljönämnden föreslås med stöd av 9 kap 17,18 §§ plan- och 
bygglagen meddela ett för sökande positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-08-30 

 Översiktskarta som inkom 2019-08-30 

 Situationsplan som inkom 2019-08-30 

 Utredning om vatten- och avlopp som inkom 2020-02-13 

 Yttrande från Försvarsmakten den 17 oktober 2019 

Ärendet 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område och intill fritidshusområde Näshagen. Enligt 

Översiktsplan ÖP 2010 ligger platsen inom område i bebyggelseområde som 

prioriteras för att förses med kommunalt vatten- och avlopp. Del av fastigheten 

Tibble-Önsta 4:40 ligger inom riksintresse för Försvarsmakten men placering 

av tilltänkt fastighet ligger utanför riksintresse. Angöring av tomten är tänk att 

ske från den befintliga mjölkarvägen. Byggnadsplan 5701-F, ”NÄSHAGEN” 

från 1956 ligger vänster och söder om föreslagen avstyckning. 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
   BMN 20/0001 

 
 

 

Ärende har tagits upp av Bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 124 för 

beslut. Bygg- och miljönämnden har återremitterat ärendet för utredning av 

vatten- och avlopp. Sökande har inkommit med utredning om vatten- och 

avlopp, en ny grannhörande samt remiss skickades ut till berörda grannar och 

miljöavdelningen, inga synpunkter har inkommit. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplan. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Åtgärden kräver därför anordnande av enskilda 
anläggningar för vatten och avlopp. Sökande har 2020-02-13 inkommit 
med utredning av vatten- och avlopp 

Bygg- och miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet och bedriver tillsyn över 

enskilda avloppsanläggningar. Anläggandet av avloppsanläggningar är 

tillståndspliktigt och vid ansökan om bygglov ska även en ansökan om enskild 

avloppsanläggning lämnas in till Bygg- och miljönämnden.  

 

Yttranden och remisser 

Ärendet har varit föremål för samråd i enlighet med PBL 9 kap 25§. Kända 

sakägare och Försvarsmakten har beretts tillfälle att yttra sig. Fastighet Tibble-

Önsta 4:32 vid första omgång av grannhörande har inkommit med 

invändningar att ett beviljande bygglov kan förändra hela områdets karaktär. 

Försvarsmakten har inga synpunkter. I och med att sökande har inkommit med 

utredning av vatten- och avlopp skickades 2020-02-19 en förfråga till berörda 

grannar och till miljöavdelningen, inga synpunkter har inkommit. 

Utformning och skäl till beslut 

Vid en ansökan om förhandsbesked ska nämnden pröva om den föreslagna 

åtgärden är bäst lämpad för markanvändningen. Fastigheten Tibble-önsta 4:40 

berörs inte av några riksintressen, utpekade natur- och kulturmiljövärden eller 

andra dylika reglerade allmänintressen som utgör ett hinder för det enskilda 

intresset av exploatering.  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheten att ordna 

vattenförsörjning och avlopp. I samband med bygglovsansökan ska ansökan 

om avloppsanläggning lämnas in till Bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden föreslås med stöd av 9 kap 17,18 §§ plan- och 
bygglagen meddela ett för sökande positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
   BMN 20/0001 

 
 

 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnperspektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-08-30 

2. Översiktskarta som inkom 2019-08-30 

3. Situationsplan som inkom 2019-08-30 

4. Utredning om vatten- och avlopp som inkom 2020-02-13 

5. Yttrande från Försvarsmakten den 17 oktober 2019 

Beslut sänds till 

• Sökande, delges med delgivningskvitto 

• Tibble-önsta 4:23 meddelande om kungörelse 

• Tibble-Önsta 4:3 meddelande om kungörelse 

• Tibble-Önsta 4:30 meddelande om kungörelse 

• Tibble-Önsta 4:31 meddelande om kungörelse 

• Tibble-Önsta 4:32 delges med delgivningskvitto 

• Tibble-Önsta 4:40 delägarna, meddelande om kungörelse 
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ANVISNING SLUTEN TANK ST 6000L -  SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA   www.fann.se

1 (3)

ANVISNING FÖR 

SLUTEN TANK ST 6000L
ST 6000L är avsedd främst för klosettvatten, men kan 
även användas för bad-, disk- och tvättavloppsvatten 
(WC+BDT-vatten). 

Mått
Längd ca 4,5 m, bredd ca 3 m och höjd ca 1 m. Total våt-
volym > 6 m3. Vattengång IN ca 1,08 m från tankens botten. 

Tillstånd
Innan ST 6000L installeras ska tillstånd inhämtas hos det 
lokala miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen (MHK).

Förläggning
Allmänt – vid projektering skall hänsyn tas till att en avlopp-
sanläggning avger viss lukt och därför bör avluftning placeras 
så att obehag undviks.

ST 6000L lyfts med bandstroppar runt tanken. Den bör för-
läggas i fasta jordlager, helst bestående av grus. Nedläg-
gning får inte ske i mycket lösa jordlager såsom lös lera, 
dy, torv eller liknande. ST 6000L skall inte förläggas på 
platser där högsta grundvattenytan kan nå över underkant 
av utloppsröret. Beakta risken för att frosten kan påverka 
tankens funktion i tjälfarlig mark.

FANN VA-teknik AB
www.fann.se

Tredjepartskontroll: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Byggproduktcertifikat: 0472
SWEDCERT 1355

Sluten tank (WC+BDT) ST 6000L
Nominell kapacitet:    NC 6 m3 

FANN VA-teknik AB intygar att ST 6000L tillverkas enligt 
kraven för typgodkännandet.
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ANVISNING SLUTEN TANK ST 6000L -  SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA   www.fann.se

I plan – ST 6000L placeras så långt från vattentäkt att risk 
för förorening undviks. Ska ST 6000L tömmas med slam-
sugning så förläggs den så nära slamfordonets uppställ-
ningsplats som möjligt. Avståndet bör begränsas till 25 m. 
Inverkan av trafiklaster får ej förekomma.

I höjdled – Med hänsyn till tillåten maximal sughöjd för slam- 
sugningsanordningen ska ST 6000L placeras så att 
nivåskillnaden mellan slutna tankens botten och anslutningen 
till slamtömningsfordon inte överstiger 6 m.

Schaktning
Minsta schaktgrop är ca 5,5 m lång, ca 5 m bred och ca 1,6 m 
djup. Ofta måste måtten ökas med hänsyn till rasrisk eller 
gjutning av förankringsplatta. Vid täta jordmassor, t ex lerjord 
eller lerig morän, dränera gropen med dräneringsslang och 
grusschakt (16 - 32 mm) för att säkerställa att grundvatten-
nivå eller ytvatten inte kan överstiga underkant inloppsrör.

Förankring
Normalt behöver inte ST 6000L förankras eftersom jord-
massorna ovanpå tanken motverkar lyftkraften från eventuellt 
grundvatten.

Vid högt grundvattenstånd och då ST 6000L är tom, och 
särskilt då återfyllning inte har skett eller är mindre än 0,5 m, 
så kan ST 6000L tryckas upp. Når grundvattnet till  
underkant utloppsrör måste ST 6000L förankras för en kraft 
motsvarande ca 37 kN per tank. Tankarna ska förankras var 
för sig oavsett förankringsmetod. 

Förankringen kan ske i berg, betongplatta eller på an-
nat likvärdigt sätt. Förankringen görs t ex med minst 2 st 
band av syntetfiber per tank som placeras jämt fördelat 
över ST 6000L. Se till att samtliga band är lika spända.  
Materialet i såväl spännband som förankringsbultar ska vara 
beständigt eller korrosionsskyddat för att klara miljön i marken. 

Tanken ST 3000L kan även förankras med hjälp av fiberduk 
enlig skissen ovan. Observera att draghållfastheten i fiberduken 
måste vara minst 7 kN/m2. Vid 30 cm återfyllnad ovan tank 
krävs att ett minst 50 cm brett schakt på vardera sidan tanken 
(se illustration till vänster), fylls med massor för skyddsfyll. 
Detta bygger på antagandet att återfyllnadsmassorna har en 
densitet på 1700 kg/m3 eller mer vilket är normalt för det 

grus som som skyddsfyll. Lägg en 120 cm bred fiberduk på 
varsin sida om förhöjningsstosen så tätt som möjligt in mot 
stosen. Samma typ av fiberduk som används för att täcka 
över IN-DRÄN modulerna kan användas om inga revor eller 
skador finns. Återfyll varsamt och se till att inga vassa stenar 
eller andra föremål skadar fiberduken.

Istället för förankring kan ofta dränering av gropen där slutna 
tanken installeras vara enklare och billigare. Dräneringen 
bör läggas så djupt som möjligt i gropen och avleda grund-
vattnet, så att grundvattnet högst kan stiga till ca 0,5 m från 
botten av ST 6000L.

Anslutning
Inloppet på ST 3000L är avsedd för anslutning med 110 plast-
rör. Inloppsröret dras till ovansidan av tanken, där det kryss-
markerade blåa 110 mm locket slås ut med en hammare. 
Placera den medföljande gulsvarta gummipackningen där och 
tryck in inloppsröret. Tilloppsledningen från husliv bör ha rak 
sträckning och jämn lutning mellan brytpunkter. Spolbrunn bör 
anläggas vid husliv och brytpunkter. Minsta ledningsfall bör vara 
1:100. 

Sidoanslutning – När man betraktar ST 3000L från in-
loppsgaveln, är anslutningen monterad på tankarnas kortsidor, 
från sidoinlopp tank 1 till sidoinlopp tank 2.

Montering av anslutning mellan de två ST 3000L – 
Första tanken installeras och ansluts till ledningen från WC. Den 
andra tanken placeras på samma nivå och parallellt med den 
första tanken. Anslut det medföljande röret (110 mm) samt de 
fyra 45° muffarna för att tankarna ska kunna förskjutas en aning 
i marken efter installation, utan att det bryter några koppling.  Se 
till att alla anslutningar blir täta för att hindra in- respektive ut-
läckage! Möjlighet finns att rensa mellanloppet mellan tankarna 
genom respektive tanks tömningsöppning. Om önskas kan in-
spektion/spolbrunn monteras på mellanloppet mellan tankarna. 
Nivålarmet skall monteras i den första tanken. I höjdled skall 
nivålarmet förslagsvis monteras så att larm sker när mellanlop-
pet mellan tankarna är halv fullt. För larminfästning se anvisning 
larminfästning.

2 (3)

Gavel, tank 1.                                Gavel, tank 2.

Exempel på förankring i 
betong eller berggrund. 

Exempel på förankring 
av ST 3000L med hjälp 
av fiberduk (den svarta 
linjen) som i likhet med 
bilden läggs över tank och 
schakt innan återfyllning 
görs. 

 Inlopp ovansida tank
 Anslutning sammankoppling tank 1 och 2.

1

2

2
1
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ANVISNING SLUTEN TANK ST 6000L -  SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA   www.fann.se
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OBSERVERA!
Beakta risken för bildning av hälsofarlig gas, som kan 
medföra direkt dödsfara. Gå aldrig ner i sluten tank 
som tagits i drift. Sörj för god ventilation vid arbete 
med tanken.

Stig aldrig ner i slutna tanken!

 Inlopp 
 2 st 45º språng 110
 Rör 110

Den faktiska volymen i ST 6000L är över 6000 liter. 
Observera att ST 6000L inte får placeras djupare än maximalt 
1 m oavsett inloppets placering!

Förhöjningsstos
ST 6000L förses med förhöjningsstos som monteras enligt 
särskild anvisning. Förhöjningsstosen kan kapas eller för- 
längas för att anpassas till färdig markyta.

Läckagekontroll
För att kontrollera att inga skador har uppkommit vid installa-
tionen kan läckagekontroll enligt svensk standard SS 82 56 27 
göras. Innan återfyllning sker bör ST 6000L vattenfyllas.

Återfyllning
På schaktbotten (även ev betongplatta) läggs en minst 25 
cm tjock bädd av stenfritt grus med kornstorlek 2–8 mm.  
ST 6000L placeras (i våg) på bädden och förankras vid  
behov. Runt ST 6000L läggs sedan med minst 25 cm tjock-
lek samma typ av grus som ovan. Gruset packas väl, spe-
ciellt mot tankens undre del. Minst ca 10 m3 grus behövs för 
kringfyllningen. Resterande fyllning görs med den tidigare 
uppgrävda jorden. Fyllnadshöjd är max 1 m räknat från hjäs-
san på ST 6000L.

Ventilation
Ventilation av ST 6000L anordnas genom att den ansluts 
till ventilerad avloppsinstallation i byggnad. OBS! Ventila-
tionsröret ska mynna över tak för bästa effekt. Ventilationen 
får inte vara försedd med vakuumventil eller annan liknande 
funktion.

Drift
Allmänt - Lokala MHK handlägger frågor som rör slutna 
tankar.

Tömning – Tanken kan lagra 7 m3. Tömning måste ske innan 
nivån når inloppet. Som regel förses tanken med nivålarm, 
som larmar då ca 5 % av volymen finns kvar som reserv innan 
tanken blir helt fylld.

Inspektion/rensning – Inspektion möjlig genom manhålet 
på bägge tankarna. Om inspektion/spolbrunn monterats på 
mellanloppet är det även där möjligt att inspektera och rensa.

Nominell kapacitet
Nominell kapacitet (NC) är slutna tankens totala våtvolym 
avrundat nedåt till närmaste hela m3. Minsta storleken är  
NC 6 m3. Upp till NC 6 är anslutningsdiametern 110 mm.

X
12
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-17 FM2019-20670:2 
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(JER)  

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 

Upplands-Bro kommun 2019-10-03 BYGG.2019.50 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Alexander Bergström, 072 395 37 75 

Alexander.x.bergstrom@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, TIBBLE-ÖNSTA 4:40, Upplands-Bro 

kommun, Stockholms län 
         

   

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan 

 

 

Bramer, Camilla 

Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen  

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Upplands-Bro kommun   bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
   

 

 

      

    

 

För kännedom 

 



61 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 - BMN 20/0001-106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 : 5_BYGG_2019_50_Karta, brunnar

50 m

Skala 1:1250

Brunnar   

!"



61 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 - BMN 20/0001-106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 : 6_BYGG_2019_50_Information slamavskiljare

ANVISNING SLAMAVSKILJARE SA 900 - SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA fax: 08-761 46 70  www.fann.se
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ANVISNING FÖR 

SLAMAVSKILJARE SA 900
SA 900 är avsedd för bad-, disk- och tvätt-avloppsvatten 
(BDT-vatten) för upp till 5 personer (1 hushåll) med slamtömning 
varje år. Slamavskiljaren är dimensionerad för att klara tömning av 
badkar upp till 300 l, enstaka gånger per dygn. Har man badkar eller 
annat som innebär större flöden än så vid tappning så skall man välja 
en större slamavskiljare. 

Om det finns ett större badkar än 300 l, kan även storleken på
efterföljande reningssteg behöva utökas beroende på att den stora 
mängd vatten som leds från badkaret överskrider den genomsnitt-
liga mängden producerat avloppsvatten från ett hushåll per dygn. 

Mått
Längd ca 1,6 m, bredd ca 1,2 m och höjd 0,91 m. Total våtvolym 
0,9 m3. Vattengång IN ca 0,70 m från tankens botten och vat-
tengång UT ca 0,60 m.

Tillstånd
Innan SA 900 installeras skall tillstånd inhämtas hos det loka-
la miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen (MHK).

Förläggning
Allmänt – vid projektering skall hänsyn tas till att en avloppsanläggning 
avger viss lukt och därför bör avluftning utföras så
att obehag undviks.
 
SA 900 lyfts med bandstroppar runt tanken, i urspårningar i botten 
av tanken. Det går även att varsamt lyfta i in- och utlopp. Den bör 
förläggas i fasta jordlager, helst bestående av grus. Nedläggning 
får inte ske i mycket lösa jordlager såsom lös lera, dy, torv eller 

FANN VA-teknik AB
www.fann.se
Tredjepartskontroll: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Typgodkännande: 0157
SWEDCERT 1355

Slamavskiljare (BDT) SA 900
Nominell kapacitet:   NC 0,9 m3

FANN VA-teknik AB intygar att SA 900 tillverkas enligt 
kraven för typgodkännandet.
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Figur 1. 

 Inlopp 

 Manhål

 Utlopp

OBSERVERA!
Beakta risken för bildning av hälsofarlig gas, som kan medföra di-
rekt dödsfara. Gå aldrig ner i slamavskiljare som tagits i drift. Sörj 
för god ventilation vid arbete med tanken.

Stig aldrig ner i slamavskiljaren!
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ANVISNING SLAMAVSKILJARE SA 900 - SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA fax: 08-761 46 70  www.fann.se

liknande. SA 900 skall inte förläggas på platser där högsta grund-
vattenytan kan nå över underkant av utloppsröret. Beakta risken för 
att frosten kan påverka tankens funktion i tjälfarlig mark.

I plan – SA 900 placeras så långt från vattentäkt att risk för förorening 
undviks. Skall SA 900 tömmas med slamsugning så förläggs den 
så nära slamfordonets uppställningsplats som möjligt. Avståndet 
bör begränsas till 25 m. Inverkan av trafiklaster får ej förekomma.

I höjdled – Med hänsyn till tillåten maximal sughöjd för slamsugnings-
anordningen skall SA 900 placeras så att nivåskillnaden mellan 
slamavskiljarens botten och anslutningen till slamtömningsfordon 
inte överstiger 6 m.

Schaktning
Minsta schaktgrop är ca 2,1 m lång, ca 1,7 m bred och ca 1,2 m 
djup. Ofta måste måtten ökas med hänsyn till rasrisk eller gjut-
ning av förankringsplatta. Vid täta jordmassor, t ex lerjord eller lerig 
morän, dränera gropen med dräneringsslang och grusschakt (16 
- 32 mm) för att säkerställa att grundvattennivå eller ytvatten inte 
kan överstiga underkant utloppsrör.

Förankring
Normalt behöver inte SA 900 förankras eftersom jordmassorna 
ovanpå tanken motverkar lyftkraften från eventuellt grundvatten.

Vid högt grundvattenstånd och då SA 900 är tom, och särskilt då 
återfyllning inte har skett eller är mindre än 0,5 m, så kan SA 900 
tryckas upp. Når grundvattnet till underkant utloppsrör måste SA 
900 förankras för en kraft motsvarande ca 13 kN. 

Förankringen kan ske i berg, betongplatta eller på annat likvärdigt 
sätt. Förankringen görs t ex med minst 2 st band av syntetfiber som 
placeras jämt fördelat över SA 900. Se till att samtliga band är lika 
spända. Materialet i såväl spännband som förankringsbultar skall 
vara beständigt eller korrosionsskyddat för att klara miljön i marken. 

Dränering
Istället för förankring kan ofta dränering av gropen där slamav-
skiljaren installeras vara enklare och billigare. Dräneringen bör läg-
gas så djupt som möjligt i gropen och avleda grundvattnet, så att 
grundvattnet högst kan stiga till ca 0,5 m från botten av SA 900.

Anslutning
SA 900 är avsedd för anslutning med 110 mm plaströr. Tilloppsled-
ning från husliv bör ha rak sträckning och jämn lutning mellan bryt-
punkter. Minsta ledningsfall bör vara 1:100. Vid riktningsändring  i 
plan eller profil bör spolbrunn installeras.

Förhöjningsstos
SA 900 förses med förhöjningsstos som monteras enligt 
särskild anvisning. Förhöjningsstosen kan kapas eller för- 
längas för att anpassas till färdig markyta.

Läckagekontroll
För att kontrollera att inga skador har uppkommit vid installa-
tionen kan läckagekontroll enligt svensk standard SS 82 56 27 
göras. Innan återfyllning sker bör SA 900 vattenfyllas.

Återfyllning
På schaktbotten (även ev betongplatta) läggs en minst 25 cm tjock 
bädd av stenfritt grus med kornstorlek inom 2–8 mm, t ex 2-4 mm.  
SA 900 placeras (i våg) på bädden och förankras vid  

behov. Runt SA 900 läggs sedan med minst 25 cm tjocklek samma 
typ av grus som ovan. Gruset packas väl, speciellt mot tankens un-
dre del. Minst ca 3 m3 grus behövs för kringfyllningen. Resterande 
fyllning görs med befintliga massor. Maximal fyllnadshöjd, se tabell.

 

Ventilation
Ventilation av SA 900 anordnas genom att den ansluts till ven-
tilerad avloppsinstallation i byggnad. OBS! Ventilationsröret skall 
mynna över tak för bästa effekt. Ventilationen får inte vara försedd 
med vakuumventil eller annan liknande funktion.

Drift
Allmänt - Lokala MHK handlägger frågor som rör slamavskiljare.

Tömningsperiod – SA 900 är avsedd att kunna lagra 0,25 m3 BDT-
slam, vilket normalt motsvarar minst ett års slamproduktion för 5 
personer (1 hushåll). Slamtömning skall ske innan volymen slam 
överstiger 0,25 m3, så att risken för slamflykt minimeras. Slamtöm-
ning sker via manhålet. Efter slamtömning bör SA 900 vattenfyllas.

Inspektion/rensning – In- och utlopp är åtkomliga i SA 900 både för 
inspektion och rensning.

Backspolningsvatten - Backspolningsvatten från vattenreningsanlägg- 
ning (uranfilter, avhärdningsfilter och liknande) får inte vara anslutet till 
avloppsanläggningen. Det kan förändra vattnets kemi markant, vilket 
har en negativ inverkan på funktionen hos slamavskiljare.

Nominell kapacitet
Nominell kapacitet (NC) är slamavskiljarens totala våtvolym 
avrundat nedåt till närmaste hela m3. Minsta storleken är  
NC 0,9 m3. Upp till NC 6 är anslutningsdiametern 110 mm.

2 (2)

Exempel på förankring i betong eller 
berggrund. 

MAXIMAL ÅTERFYLLNADSHÖJD FÖR BLÅ FANN TANKAR

Max. fyllnadshöjd 
från hjässan på 
tank

Grundvatten Förutsättningar

1 meter
• Högsta grundvatten-
nivå når maximalt under-
kant utloppsrör på tank.

• Återfyllnad med befint-
liga massor.

> 1 meter
• Högsta grundvatten-
nivå når maximalt under-
kant utloppsrör på tank.

• Använd markisolerings-
skivor i cellplast närmast 
tank och uppåt (se bilder 
nedan).
• Maximalt 80 cm återfyllnad 
med befintliga massor.

1,5 meter • Högsta grundvatten-
nivå når ej tankbotten.

• Återfyllnad med dräne-
rande material (sand eller 
grus utan nollfraktion) ända 
upp till marknivå, förutom 
ett översta lager med 10 cm 
matjord.

Vid djup förläggning läggs markisoleringsskivor närmast tanken och 
uppåt så att återfyllnad med befintliga massor är maximalt 80 cm.
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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SGU Brunnsarkiv 

Brunnar - Träff: 1
Brunnsidentitet 910154475
Kommun Upplands-Bro
Fastighet TIBBLE-ÖNSTA 4:30
Läge på fastigheten
Ort
Koordinatkvalitet <100 m
Borrdatum 20101005
Vattenmängd (liter/timme) 300
Grundvattennivå (m under markyta) 4
Nivådatum
Totaldjup (m) 70
Jorddjup (m) 4
Bottendiameter (mm)
Rörborrning till (m) 9
Stålfoderrör till (m) 9
Plastfoderrör till (m)
Tätning CEMENTERING
Gradborrning
Användning ENSKILD VATTENTÄKT; HUSHÅLL, FRITIDSHUS, 

MINDRE LANTBRUK
Allmän anmärkning
Grundvattenanmärkning
N 6605243
E 651274

Brunnar - Träff: 1
Brunnsidentitet 999091267
Kommun Upplands-Bro
Fastighet TIBBLE-ÖNSTA 4:23
Läge på fastigheten 7 M S BOSTADSHUS
Ort BRO
Koordinatkvalitet <100 m
Borrdatum 199911
Vattenmängd (liter/timme) 370
Grundvattennivå (m under markyta) 7
Nivådatum 199911
Totaldjup (m) 76
Jorddjup (m) 6
Bottendiameter (mm) 131
Rörborrning till (m) 9
Stålfoderrör till (m) 9
Plastfoderrör till (m)
Tätning CEMENTERING
Gradborrning
Användning ENSKILD VATTENTÄKT; HUSHÅLL, FRITIDSHUS, 

MINDRE LANTBRUK
Allmän anmärkning
Grundvattenanmärkning
N 6605323
E 651247
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-04-28 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
förrådcontainer  

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att påföra fastighetsägaren till Tibble 

Kyrkby 1:70 en byggsanktionsavgift om 15 372 kronor med stöd av 11 

kapitlet 51 § plan- och bygglagen 2010:900 på grund av överträdelse 

mot krav om bygglov och startbesked. 

2. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov. 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren, om 

rättelse, att helt ta bort containrarna från fastigheten med stöd av 11 

kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Rättelse innebär att containrarna helt 

tas bort från fastigheten senast den 20 juli 2020. Om rättelse inte utförs 

inom anvisad tid ska en ny dubbel sanktionsavgift tas ut. 

Motivering byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande: 

Det har konstaterats att containrarna som fastighetsägaren Ronny Michael 

Sunberg sökt bygglov för i rubricerat ärenden, redan är uppförda. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att lov inte kan beviljas i efterhand för 

åtgärden då åtgärden strider mot varsamhetskrav och krav om anpassning till 

bebyggelsemiljön. Därför föreslår nämnden att fatta beslut om avslag för 

ansökt tidsbegränsat bygglov, byggsanktionsavgift och föreläggande om 

rättelse. 

Rättelse för denna åtgärd är totalt borttagande av containrar, om 30 

kvadratmeter som framgår av ansökan, från fastigheten. 

Föreläggande om rättelse beslutas med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och 

bygglagen. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § plan- och 

bygglagen påbörja en sådan nybyggnad som river bygglov enligt 9 kapitlet 2 § 

fösta stycke 1 eller 8 § första stycket 2a, 3 eller 4 plan- och bygglagen är för en 

komplementbyggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp 

per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.  
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Beräkning utförs enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet 6 § plan- och 

byggförordningen med en sanktionsarea om 15 kvadratmeter ger en 

byggsanktionsavgift om 15 372 kronor som ska påföras Ronny Michael 

Sundberg. 

Sanktionsarea 15  

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)  

Beräkningsgrundande formel (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)  

Beräkning (0,25*47300)+(0,005*47300*15) 

Förslag till beslut ska kommuniceras med fastighetsägaren som ska ges 

möjlighet att yttra sig gällande åtgärden. 

Om rättelse är utförd innan fråga om byggsanktionsavgift tas upp vid 

nämndens sammanträde ska ingen byggsanktionsavgift tas ut och ärendet kan i 

det fallet sedan avslutas. 

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 §§  

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,  
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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. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-01-09 

 Situationsplan som inkom 2020-01-09 

 Bemötande av förslag till beslut från sökande som inkom 2020-04-28 
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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: 2020-04-20 skickades förslag till beslut till sökande för 

eventuella synpunkter, 2020-04-28 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. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan för 

uppställning av förrådcotainer med stöd av 2 kap 1, 6 §§, Plan- och bygglagen, 

(PBL) 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut påverkar inte barns livssituation.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg 

 

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-01-09 

2. Situationsplan som inkom 2020-01-09 

3. Bemötande av förslag till beslut från sökande som inkom 2020-04-28 

Beslut sänds till 

• Sökande - med delgivningskvitto 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Markus Dalaholm Lervik 

   

Bygglovsavdelningen 

   

markus.lervik@upplands-bro.se 

2020-04-28 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Anmälan för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden nekar slutbesked för att byggherren inte har 

uppfyllt kraven enligt 9 kap. 4 § och 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, 

PBL. Byggnaden får därmed inte tas i bruk. 

2. Fastighetsägaren Rickard Annell föreläggs att göra rättelse enligt 11 

kap 20 § plan- och bygglagen. Rättelse i det här fallet innebär att berörd 

byggnad rivs eller flyttas så den uppfyller startbeskedet och reglerna för 

bygglovsbefriade åtgärder. Rättelse ska ske inom tiden för 

startbeskedets giltighet. 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

Sammanfattning 

Åtgärden som gäller anmälan om bygglovsbefriad komplementbyggnad har 

beviljats startbesked. Innan startbesked beviljats har avstånd till tomtgräns 

diskuterats med byggherren då ursprunglig placering var tänkt närmre 

tomtgräns mot kommunal mark än vad en bygglovsbefriad byggnad får 

placeras. Byggherren har informerats om att de måste placera 

komplementbyggnaden minst 4,5 meter från kommunal mark, eftersom 

kommunen inte kan betraktas som en sådan berörd granne som kan lämna 

medgivande för en närmre placering. Därefter har en situationsplan med ny 

placering lämnats in, där man kan mäta sig till att det blir mer än 4,5 meter 
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kvar till tomtgränsen. Det är den situationsplanen som ligger till grund för 

beslut om startbesked. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 6702. Bestämmelserna som gäller 

fastigheten innebär bland annat att marken där komplementbyggnaden är 

placerad inte ska bebyggas. Den i detaljplanen prickmarkerade ytan sträcker 

sig ca 11,5 meter från tomtgränsen mot kommunal mark. 

Enligt plan- och bygglagen får man ändå bebygga ytan med en 

komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, om placeringen är minst 

4,5 meter från tomtgränsen och komplementbyggnadens höjd är maximalt 4 

meter. 

Om berörd granne ger sitt medgivande kan en närmre placering godtas. 

Kommunen kan inte betraktas som en sådan berörd granne som kan lämna sitt 

medgivande, vilket innebär att närmre placering kräver bygglov. 

Då komplementbyggnaden är placerad helt på prickmarkerad mark som enligt 

detaljplanen inte ska bebyggas ska bygg- och miljönämnden inte bevilja 

bygglov för byggnaden, och nämnden ska därmed inte förelägga byggherren att 

söka bygglov i efterhand. 

Utformning och skäl till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden nekar slutbesked för att byggherren inte har 

uppfyllt kraven enligt 9 kap. 4 § och 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, 

PBL. Byggnaden får därmed inte tas i bruk. 

2 Fastighetsägaren och byggherren Rickard Annell föreläggs att göra rättelse 

enligt 11 kap 20 § PBL. Rättelse i det här fallet innebär att berörd byggnad 

rivs eller flyttas så den uppfyller startbeskedet och reglerna för 

bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 § PBL. Rättelse ska ske inom 

tiden för startbeskedets giltighet. 

Beslutsunderlag 

 Lägeskontroll, inkommen 2020-04-01 

 Situationsplan med tolkade mått, inkommen 2019-05-06 

 Information till fastighetsägaren om krav på avstånd till tomtgräns, 

skickat 2019-04-25 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut bedöms inte ha någon inverkan på barns livssituation.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Markus Dalaholm Lervik 

 Byggnadsinspektör 

 

Bilagor 

1. Lägeskontroll, inkommen 2020-04-01 

2. Situationsplan med tolkade mått, inkommen 2019-05-06 

3. Information till fastighetsägaren om krav på avstånd till tomtgräns, 

skickat 2019-04-25 

Beslut sänds till 

• Fastighetsägare 
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RITAD AV, KONSTRUERAD AV

Tommy Gilstig
ARB.NR.

2020-03-30 SKALA

1:200
HÖJDSKALA RITNINGSNUMMER

1
REV

Tommy Gilstig

Survey Mätkonsult AB

Tel:070-543 10 11

Lägeskontroll Attefallshus, översikt
Kungsängens Kyrkby 2:20

Nybyggnad Attefallshus, Prästagsvägen 18

Kungsängen.

(A3)

Kungsängens Kyrkby 2:20
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Punktnummer X-Koordinat Y-Koordinat Z-Koordinat Punktkod
Entré nivå 6 595 679,588 135 553,090 10,406 FG nivå
1 6 595 678,902 135 551,367 10,400 ök uts.sockelhörn
2 6 595 679,983 135 554,791 10,400 ök uts.sockelhörn
3 6 595 685,694 135 552,999 10,400 ök uts.sockelhörn
4 6 595 684,612 135 549,575 10,400 ök uts.sockelhörn

1 2

34

Entré nivå

2 51

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

Tommy Gilstig
ARB.NR.

2020-03-30 SKALA

1:50
HÖJDSKALA RITNINGSNUMMER

2
REV

Tommy Gilstig

Survey Mätkonsult AB

Tel:070-543 10 11

Lägeskontroll Attefallshus, detaljer
Nybyggnad Attefallshus är inmätt med integrerad

Leica totalstation och GPS, kopplad till Swepos.

Läge i Sweref99 1800, höjder i RH2000.

Se koord.fört. samt mått till tomtgr.i ritning.(A3)(m)
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Från: Markus Dalaholm Lervik  
Skickat: den 25 april 2019 15:24 
Till: Rickard_Annell@yahoo.com 
Ämne: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad Bygg.2019.100 
 
Hej, 
Jag har gått igenom din anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, som fått diarienummer 
Bygg.2019.100. Eftersom byggnaden ska placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter så uppfyller inte 
anmälan kraven för att vara bygglovsbefriad. Ytan är prickmarkerad i detaljplanen vilket innebär att 
marken inte heller får bebyggas med en bygglovspliktig byggnad. 
 
Det räcker alltså inte att grannen väster om er godkänner placeringen då den planerade byggnaden 
även är för nära kommunägd naturmark. Kommunen kan inte lämna ett sådant medgivande som 
berörd granne. 
 
Antingen kan du ändra placeringen och lämna in en ny situationsplan, återta anmälan eller så kan vi 
ta beslut om att neka startbesked. Ett sådant beslut tas av nämnden och är överklagningsbart. 
Kostnad för beslut är samma oavsett om beslutet är positivt eller negativt och beräknas enligt 
fastställd taxa. 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 690 00 
markus.lervik@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-05-06 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten 
Säbyholm 5:20 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av ett (1) enbostadshus och garage på fastigheten Säbyholm 

5:20 med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Villkor för åtgärden: 

 Utformning och färgsättning av byggnader på tomten ska ske 

samordnat. Tillåtna takmaterial är tegelpannor med färgsättning 

likt omgivande bostadshus. Tillåtet fasadmaterial är stående 

träpanel i vit eller röd kulör som samspelar med kringliggande 

byggnader. Byggnader på tomten kan ha moderna uttryck men 

ska tydligt relatera till den traditionella bebyggelsen.  

 Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 130 m2. 

Huvudbyggnad får uppföras i högst ett plan utan inredd vind. 

Högsta tillåtna nockhöjd är 5 meter. Tomtstorlek är cirka 2000 

m2. Garage placeras minst 6 meter från tomtgräns mot väg. 

Infart till fastigheten får inte anordnas från den statliga 

Ådövägen. 

3. 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. 

Förhandsbesked:  7 560 kronor 

Kommunicering:  2 838 kronor 

Kungörelse:  279 kronor 

Summa:  10 677 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  
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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 förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage på fastigheten Säbyholm 5:20. Ansökan gäller en (1) tomt, 

benämnd som "tomt 2" på inkommen situationsplan. Föreslagen storlek på 

tomten är 2000 m2 och den lokaliseras på hagmark som idag används för 

hästhållning. 

Den föreslagna åtgärden har tidigare av bygg- och miljönämnden (ärende 

Bygg.2017.197) samt överprövats av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Den föreslagna bostadstomten har inte ändrats till utformning 

eller lokalisering sedan bygg- och miljönämndens tidigare beslut om 

förhandsbesked den 19 april 2018. Det som har tillkommit i ärendet är 

utredningar gällande tillgänglig dricksvattenmängd, dricksvattenkvalitet och 

utformning av avloppsanläggning. Bygglovsavdelningen kvarstår därför i 

tidigare bedömningen gällande de aspekter i ärendet som står oförändrade. 

Förutsättningarna på platsen bedöms inte ha påverkats nämnvärt sedan 

nämndens tidigare beslut. 

Bygglovsavdelningen bedömer att de inkomna utredningarna gällande 

tillgänglig vattenmängd och dricksvattenkvalitet visar på att det är möjligt att 

anordna vattenförsörjning för ett tillkommande hushåll. Bygglovsavdelningen 

bedömer även att det är översiktligt klarlagt att avloppsfrågan går att lösa för 

det föreslagna hushållet. Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden är 

förenlig med 3 kap. 4 § Miljöbalken och riksintresset för kulturmiljövården. 

Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av ett enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 
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Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-09-19 

 Situationsplan som inkom 2019-09-19 

 Översiktlig VA-beskrivning som inkom 2019-09-19 

 Provrapport, dricksvattenkvalitet som inkom 2020-03-13 

 Borrprotokoll, vattenmängd som inkom 2020-03-13 

 Yttrande med erinran från Säbyholm 5:11 som inkom 2020-04-06 

 Yttrande med erinran från Säbyholm 5:10 m.fl. som inkom 2020-04-06 

 Internt remissvar, miljöavdelningen som inkom 2020-04-23 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage på fastigheten Säbyholm 5:20. Ansökan gäller en (1) tomt, 

benämnd som "tomt 2" på inkommen situationsplan. Föreslagen storlek på 

tomten är 2000 m2 och den lokaliseras på hagmark som idag används för 

hästhållning. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område men inom 

sammanhållen bebyggelse mellan Tammsvik och Säbyholm. Området ingår i 

Ådö-stråket som enligt kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, 

FÖP 2016, pekas ut för utveckling av ny bebyggelse. Landsbygdsplanen anger 

att det troligtvis inte är aktuellt med nya detaljplaner för området i nuläget men 

att bebyggelseutveckling i stråket på sikt kan ge ett tillskott på ett 10-tal 

bostäder vid Tammsvik. Vidare anger FÖP 2016 att det är viktigt att spara 

sammanhängande grönområden i området och att landskapet inte fragmenteras. 

Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling. 

Fastigheten är belägen inom riksintresset för kulturmiljövården, Låssa (AB34), 

och riksintresset för det rörliga friluftslivet vid Mälarens öar och stränder. 

Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning är bland annat odlingslandskapets 

storskaliga karaktär ett bärande uttryck för riksintresset för kulturmiljövården. 

Tidigare prövning av åtgärden 

Den föreslagna åtgärden har tidigare av bygg- och miljönämnden (ärende 

Bygg.2017.197) samt överprövats av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. 
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Bygg- och miljönämnden beslutade att meddela positivt förhandsbesked för 

den aktuella åtgärden den 19 april 2018. Detta efter att ett tidigare positivt 

beslut från nämnden överklagats till Länsstyrelsen som återremitterade ärendet 

till nämnden med hänvisning till att åtgärden förenligt med bestämmelsen i 3 

kap. 4 § Miljöbalken (MB) prövats. 

Bygg- och miljönämndens positiva beslut den 19 april 2018 överklagades till 

Länsstyrelsen ännu en gång och Länsstyrelsens upphävde nämndens beslut den 

11 september 2018, då med motiveringen att det inte utretts i tillräcklig mån 

huruvida vatten och avlopp gick att ordna för åtgärden. Länsstyrelsen gjorde 

även bedömningen att den föreslagna åtgärden inte var förenlig med 3 kap. 4 § 

MB i beslutet den 11 september 2018 och att åtgärden även på denna grund 

inte kunde tillåtas. 

Länsstyrelsens beslut om att upphäva det positiva förhandsbeskedet 

överklagades sedan vidare till Mark- och miljödomstolen (MMD). Genom 

beslut den 11 februari 2019 (mål nr P 6336-18) fastställde MMD 

Länsstyrelsens upphävande av bygg- och miljönämndens positiva 

förhandsbesked. MMD motiverade sitt beslut med att det inte utretts tillräckligt 

huruvida vatten och avlopp kunde anordnas för åtgärden. Till skillnad från 

Länsstyrelsen bedömde MMD att den föreslagna åtgärden var förenlig med 3 

kap. 4 § MB. MMD gjorde även bedömningen att åtgärden inte stred mot 

riksintresset för kulturmiljövården och att åtgärden var förenlig med 2 kap. 6 § 

PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att en ny prövning av den föreslagna åtgärden 

är lämplig, trots upphävande av nämndens tidigare positiva beslut, eftersom 

ärendet nu har kompletterats med erforderliga utredningar gällande anordande 

av vatten och avlopp. 

Brukningsvärd Jordbruksmark 

Den föreslagna åtgärden bedöms vara belägen på brukningsbar jordbruksmark 

enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken (MB). Bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB slår fast att 

jordbruket är av nationell betydelse. Vidare anges att brukningsvärd 

jordbruksmark endast får tas i anspråk om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och det behovet inte kan tillgodoses på annan 

plats. Med brukningsbar jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion 

(SOU 2014:50 sid. 90). Enligt rättspraxis faller betesmark in under begreppet 

jordbruksmark i 3 kap. 4 § MB (se Mark- och miljödomstolens mål MÖD P 

4087-15). Fastigheten Säbyholm 5:20 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet 

och sökande har angett att den berörda marken nyttjas som betesmark.  

Länsstyrelsen i Stockholms län har en åkermarksgradering i fem klasser där 

mark med klass 5 är som bördigast. Den tilltänkta avstyckningen är belägen på 

mark som har klass 4 enligt länsstyrelsens åkermarksgradering, vilket innebär 

att den beräknas ge 10 % högre normskördar än medlet. Länsstyrelsens 

ursprungliga åkermarksgradering utfördes 1976 och följdes sedan upp 2003. 
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Efter uppföljningen 2003 rubriceras viss mark inom den föreslagna 

avstyckningen som ”försvunnen åkermark”. Majoriteten av den berörda ytan 

består dock av mark med klass 4 i åkermarksgraderingen. Länsstyrelsen i 

Stockholm har i ett ställningstagande från 2 januari 2017 klargjort att 

exploatering bör undvikas på jordbruksmark och särskilt på sådan mark som är 

klass 3-5 i åkermarksgraderingen.  

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har de senaste åren kommit med ett 

flertal vägledande domar gällande exploatering av jordbruksmark och prövning 

av bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB. I målet P 4520-17 gör MÖD bedömningen 

att en tilltänkt avstyckning är belägen på mark som ska anses som 

brukningsvärd med hänvisning till att den har brukats i jordbruksproduktion 

fram till och med 2017. Vidare dömer dock MÖD att marken kan anses lämplig 

för nybyggnad av två enbostadshus och att positivt förhandsbesked ska ges 

trots att jordbruksmarken är brukningsvärd. Domstolen hänvisar bland annat 

till förarbetet till den ursprungliga bestämmelsen i naturresurslagen där det 

anges att exploatering av jordbruksmark kan vara lämplig då det sker som en 

begränsad komplettering till befintlig bebyggelse (prop. 1985/86:3 s. 159). 

MÖD anger även som domskäl i målet att de tilltänkta avstyckningarna bör 

tillåtas då de endast i obetydlig mån kommer påverka jordbruksmarken.  

FÖP 2016 anger att de areella näringarna ska prioriteras och ges förutsättningar 

för att kunna fortleva och utvecklas. Planen belyser även att traditionella 

areella näringar ofta behöver kompletteras för att ge brukaren av marken en 

rimlig inkomst. Enstaka avstyckningar i anslutning till befintlig bebyggelse kan 

motiveras på samma vis. En avstyckning kan innebära att jordbruket ges 

förutsättningar för att fortleva i ett större perspektiv trots att jordbruksmark tas 

i anspråk.  

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att den berörda delen av Säbyholm 

5:20 till viss del utgör brukningsvärd jordbruksmark men att den föreslagna 

åtgärden trots det kan ses som lämplig. Sökandes förslag till avstyckning är 

placerad i utkanten av den brukade betesmarken på fastigheten. Åtgärden 

innebär en enstaka komplettering av befintlig bebyggelse och bedöms inte 

motverka ett rationellt jordbruk i området eftersom avstyckningen är så pass 

begränsad i förhållande till omkringliggande jordbruksmarker. 

Bygglovsavdelningen motiverar sin bedömning med hänvisning till ovan 

nämnda domslut i MÖD P 4520-17. Åtgärden är även förenlig med vad som 

anges i FÖP 2016 om enstaka avstyckningar i områden som ska prioriteras för 

de areella näringarnas fortlevnad. Bygglovsavdelningen föreslår därför att det 

positiva förhandsbeskedet ska stå fast även vid en prövning av åtgärdens 

förenlighet med 3 kap. 4 § MB.  

Mark- och miljödomstolen (MMD) beslutade vid tidigare överprövning av den 

aktuella åtgärden (MMD P 6336-18) att åtgärden är förenlig med 3 kap. 4 § 

MB i enlighet med bygglovsavdelningens bedömning ovan. MMD motiverade 

detta med att den berörda jordbruksmarken endast kommer påverkas i 

obetydlig mån. 
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Tillgänglighet 

Den berörda marken är relativt plan och det bedöms fullt möjligt att uppfylla 

plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelseorienteringsförmåga vid nybyggnad av enbostadshus på tomten. 

Vatten och avlopp 

Försörjning av dricksvatten till bostadshuset föreslås anordnas genom en 

enskild borrad brunn på tomten. Enligt inkommit protokoll från provborrning 

av vattenbrunn den 27 januari 2020 finns det en vattenmängd på 1000 liter per 

timme på platsen. Den redovisade vattenmängden bedöms som tillräcklig, med 

god marginal, för att försörja ett hushåll med vatten, enligt Livsmedelsverkets 

föreskrifter. 

En analysrapport gällande dricksvattnets kvalitet har även redovisats i ärendet. 

För kommentar gällande analysresultatet se miljöavdelningens interna 

remissvar under avsnittet nedan samt bilaga 8. 

Avlopp föreslås anordnas genom ett enskilt minireningsverk på tomten. En 

ansökan om enskild avloppsanläggning ska inkomma till bygg- och 

miljönämnden. Miljöavdelningen har i sitt remissvar inte erinrat sig mot 

föreslagen lösning för avlopp. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörda sakägare har 

därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig över ansökan inför beslut. 

Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med på sändlistan längst ned i 

denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda sakägare i ärendet. Ärendet 

skickades ut för grannhörande den 16 mars 2020 och svarstiden löpt fram till 

den 6 april 2020. Två stycken yttranden med erinran, från totalt fem olika 

fastighetsägare, inkom under svarstiden för grannhörandet. 

I båda de inkomna yttrandena vänder sig de berörda grannarna mot att åtgärden 

placeras på befintlig hagmark. De klagande grannarna menar även att den 

föreslagna åtgärden inte är förenligt med riksintresset för kulturmiljövården 

eller riktlinjerna för bebyggelse i Ådö-stråket enligt FÖP 2016. Se de inkomna 

yttrandena i sin helhet i bilaga 6 och 7. 

Ärendet har även remitterats internt på samhällsbyggnadskontoret. 

Miljöavdelningen inkom med remissvar i ärendet den 23 april 2020. 

Miljöavdelningen skriver i sitt remissvar att det utifrån inkommit 

provborrningsresultat ska finnas tillräckligt med vattenmängd för att tillgodose 

ett nytt hushåll på platsen. Angående dricksvattenkvaliteten bedömer 

miljöavdelningen att det är rimligt att anta att de parametrar som har fått 

resultatet "tjänligt med anmärkning" i inkommen vattenanalys borde kunna 

avhjälpas genom att vissa åtgärder vidtas. Till exempel kan problem med 

kemiska ämnen i dricksvatten åtgärdas genom att ett filter installeras. 
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Utformning och skäl till beslut 

I ett ärende gällande förhandsbesked ska bygg- och miljönämnden meddela 

sökande om den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, enligt 

9 kap. 17 § PBL. Åtgärden prövas gentemot bestämmelserna i 2 kap. PBL och 

kravet planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Den föreslagna bostadstomten har inte ändrats till utformning eller lokalisering 

sedan bygg- och miljönämndens tidigare beslut om förhandsbesked den 19 

april 2018. Det som har tillkommit i ärendet är utredningar gällande tillgänglig 

dricksvattenmängd, dricksvattenkvalitet och utformning av avloppsanläggning. 

Bygglovsavdelningen kvarstår därför i tidigare bedömningen gällande de 

aspekter i ärendet som står oförändrade. Förutsättningarna på platsen bedöms 

inte ha påverkats nämnvärt sedan nämndens tidigare beslut. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med riksintresset för kulturmiljövården, Låssa. 

Lokaliseringen av den föreslagna bostadstomten bedöms medföra en obetydlig 

påverkan på det öppna odlingslandskapet som är ett bärande uttryck för 

kulturmiljön. Bostadstomten placeras i direkt anslutning till befintlig 

sammanhållen bebyggelse vilket betyder att sammanhängande grönområden 

inte påverkas samt att landskapet inte fragmentiseras, i enlighet med 

riktlinjerna i FÖP 2016. Bygglovsavdelningen bedömer således att åtgärden är 

anpassad till landskapsbilden och platsens befintliga karaktärsdrag enligt 2 kap. 

6 § PBL. Förslaget bedöms inte påverka möjligheten till att läsa av 

kulturmiljölandskapet på platsen. 

Med hänsyn till stycken ovan gällande brukningsvärd jordbruksmark gör 

bygglovsavdelningen fortsatt bedömningen att åtgärden är förenlig med 

bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB. Trots att åtgärden delvis placeras på 

brukningsvärd jordbruksmark bedöms den inte motverka ett rationellt jordbruk 

i området och bör godtas med hänvisning till vägledande dom från Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD P 4520-17). 

Bygglovsavdelningen bedömer att de inkomna utredningarna gällande 

tillgänglig vattenmängd och dricksvattenkvalitet visar på att det är möjligt att 

anordna vattenförsörjning för ett tillkommande hushåll. Resultatet för 

dricksvattenkvaliteten visar att vattnet är tjänligt med anmärkning. Enligt 

miljöavdelningens remissvar bör anmärkningar på vattenkvaliteten kunna 

avhjälpas genom att åtgärder såsom filter vidtas. Det bedöms därav vara 

översiktligt klarlagt att vattenförsörjning går att anordna till det föreslagna 

hushållet på platsen. Gällande avloppsanläggning har det inte framkommit 

några hinder mot att ett enskilt minireningsverk enligt förslaget ska kunna 

anordnas på platsen. Bygglovsavdelningen bedömer därmed att det är 

översiktligt klarlagt att även avloppsfrågan går att lösa för det föreslagna 

hushållet. 

Inkomna synpunkter från grannhörandet i ärendet ändrar inte 

bygglovsavdelningens bedömning i frågorna ovan och bedöms därför inte 

utgöra hinder för att ett positivt förhandsbesked ska meddelas. 
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Med härledning av bedömningen ser bygglovsavdelningen att den föreslagna 

åtgärden är lämplig på platsen utifrån utformningsbestämmelserna i 2 kap. 

PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Säbyholm 5:20 med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns goda förutsättningar för att en 

tillkommande bostadstomt på den berörda platsen kan leda till en god 

levnadsmiljö för barn. 
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Datum Vår beteckning 9 (9)  
2020-05-06 BMN 20/0001 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:10 - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:11 - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:13 - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:14 - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:23 - delges med delgivningskvitto 

 Säbyholm 5:1 - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:2 - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:4 - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:9 - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:12  -meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:17  - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:22 - meddelande om kungörelse 

 Säbyholm 5:45 - meddelande om kungörelse 
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1 Uppdrag och syfte 
Gren Consulting AB har på uppdrag av Dan Melander utfört föreliggande översiktliga 
VA-beskrivning med avseende på förändringar inom del fastigheten kv Säbyholm 5:20 i 
Bro, Upplands-Bro kommun. Den aktuella förändringen inom fastigheten är att en mindre 
del i fastighetens syvöstra del utmed Ådövägen skall upplåtas för två tomter, tomt 1 med 
arean ca 2.000 m2 och tomt 2 med arean ca 1.600 m2. På tomterna planeras det möjliggöras 
för ett enfamilshus per tomt. I nuläget är det den södra av dessa två tomter, tomt 2, som är 
aktuell för byggnation. 

Antalet nyttjare av VA-systemet bedöms uppgå till 4 personer per tomt. 
Vattenförbrukningen bedöms uppgå till 150 liter vatten per person och dygn, dvs. 600 liter 
per dygn och tomt. 

Avsikten med denna VA-beskrivning är att översiktligt beskriva den VA-projektering som 
kommer att föregå den planerade byggnationen och skall utföras efter det att nödvändiga 
myndighetsbeslut har inhämtats. Vid behov utförs dessutom en mer formell VA-utredning, 
alternativt arbetas VA-utredningen in i den kommande VA-projekteringen för 
byggnadsplanerna.  

Föreliggande text har reviderats 2019-08-14 med avseende på ett tillkommande 
underkapitel ”4.2.1 Färskvattentillgång i omgivningen”. I övrigt har texten inte ändrats i 
förhållande till föregående utgåva daterad 2018-04-08, Ver 1.0. 

2 Platsens lokalisering  
Tomten har nu aktuell fastighetsbeteckningen Säbyholm 5:20 och det är okänt för 
undertecknad om del av denna fastighet kommer att avstyckas från den större delen.  

  
Bild 2.1 och 2.2: Bilderna kommer från www.hitta.se och visar med röd pil och ram 
principiellt tomtens lokalisering i förhållande till Bro, Ådövägen och sjön Mälaren. 

De två tomten ligger på straxt norr om Mälaren, ca 400 m bort, och ca 4 km sydväst om 
Bro centrala delar.  
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2.1 Jordlagerföljd enligt SGU´s jordartskarta 
Sveriges Geologiska Underökning, SGU, ger ut jordartskartor där bedömningar har 
hjorts med avseende på jordlagerföljd. I bild 2.1.1 nedan framgår förväntad 
jordlagerföljd i närområdet till Säbyholm 5:20 i Bålsta. 

  
Bild 2.1.1: I tomtläget, röd pil i bilden ovan, förväntas område med postglacial 
sättningskänslig lera förekomma och omges av områden med stor andel berg i dagen 
söder och väster om området. 
 
Jordlagerföljden förväntas enligt SGUS´s jordartskarta i bild 2.1.1 ovan bestå av 
postglacial lera till okänt djup med områden med berg i dagen väster och söder om 
tomten. Tomten och dess närområde är i nuläget inte avvägd med mätningsinstrument 
varpå avrinningsriktningar, eventuella befintliga dikningar, nyttjanderätt av diken mm 
inte är identifierade och klarlagda. 

Uppgifter från nuvarande markägare är att jordlagerföljd i tidigare utförda schakter har 
påvisat sand intill åtminstone 1 – 2 m djup. Inför fortsatt projekteringsarbete med 
grundläggning av byggnader och anläggningar erfordras ytterligare geotekniska 
utredningar. 

3 Grundvattenyta 
På vilket djup grundvattnet förekommer inom området har inte bestämts. Då det 
förekommer friktionsjord och leror på berg inom området är det troligt att det står lokala 
vattenansamlingar på berget som inom området kan ha varierande nivå. Grundvattenytan 
kan generellt förväntas anta en nivå i friktionsjorden som ligger något högre än Mälarens 
nivå då grundvattnets yta förväntas slänta med topografin mot sjön Mälaren. 
Grundvattnets lutning beror på materialets genomsläpplighet samt flödeshastigheten i 
kombination med storleken på grundvattenbildandet inom närområdet.  

 
Bild 3.1: Bilden är ett utdrag ur SGU´s karta över grundvattenmagasin. Bilden visar att 
det väster om den aktuella ytan förekommer rikligt med grundvatten i friktionsjorden 
ovan bergets yta i den åsformation som återges väster om Säbyholm. Röd pil visar aktuell 
tomt. 
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Grundvattenytan varierar naturligt över året med nederbördsförhållanden, torra perioder, 
vattenuttag, snösmältning, eventuell kommunicering med större vattendrag som påverkas 
av vindförhållanden mm. Av denna anledning kan en korttidsobservation vara 
missvisande och inte motsvara förhållandena i ett senare skede. Det skall dessutom 
observeras att hängande dagvatten under grundvattenbildande kan komma att rinna in i 
schakter och andra djuppunkter. 

4 VA-beskrivning 

4.1 Dagvattenhantering 
Dagvatten skall så långt som möjligt omhändertas lokalt genom översilningsytor och 
lågpunktslinjer där vatten kan tillåtas bli stående vid större nederbörd respektive 
snösmältning. Takavvattning skall förses med utkastare så att takvattnet silas ut över 
grönytor. 

Lerdjupen är i nuläget okänd. Av denna anledning är det svårt att avgöra om stenkista 
eller annan fördröjning med visst infiltrationsutbyte till grundvatten är genomförbart. Om 
vattenmagasinet mellan berget och leran är litet är det dessutom tänkbart att infiltration är 
svårt att utföra med större effektivitet varpå avledning av överskottsvatten via dikning 
kan bli nödvändigt. Eventuell fördröjning av dagvatten och, vid behov, avledning via 
diken skall dimensioneras vid senare VA-projektering samt att nyttjanderätt av eventuella 
befintliga diken skall klarläggas. 

4.2 Färskvatten 
Dricksvatten löses genom gemensamt kommunalt vatten alternativt bergborrad brunn. 
Eventuellt borrad brunn skall minst ha kapaciteten 600 – 800 liter per dygn per 
bostadshus och förses med hydrofor samt en mindre reservoar för att kunna förse de 
boende med vatten också vid de tidpunkter på dygnet då förbrukningen är större. 
Dimensionering av reservoar mm utförs vid senare VA-projektering. 

Kvaliteten på vattnet skall säkerställas genom provtagning och kemanalys där uran och 
radon skall aderas till de mer konventionella ämnen som brukar analyseras. Eventuella 
erfarenheter från kommunens miljöenhet skall inhämtas med avseende på vattenkvalitet i 
borrade brunnar inom närområdet. Vid behov förses vattentäkten med filter anpassade 
efter provsvar från laboratoriet samt eventuell grumlighet. Skötselanvisning för 
vattentäkten skall tas fram vid VA-projekteringen så att det säkerställs att erfoderligt 
underhåll efterlevs. 

Då det inom områdets närhet finns rikligt med magasinerat grundvatten bör det 
förekomma god tillgång till vatten i berget som förses med vatten via naturliga 
sprickzooner i berget. Detta går dock inte att veta i förväg utan måste avgöras i samband 
med att ny brunn borras. 

4.2.1 Färskvattentillgång i omgivningen 
Ingen provpumpning är utförd inom den aktuella fastigheten då det i nuläget inte har 
utförts någon brunnsborrning. Brunnsarkivet som upprätthålls av Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU, visar emellertid vattentillgången i nu befintliga brunnar inom 
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närområdet. I bild 4.2.1.1 nedan återges ett utdrag ur SGU´s brunnsarkiv och vart det 
finns registrerade brunnar. 

 
Bild 4.2.1.1: Bilden visar ett utdrag ur SGU´s brunnsarkiv och där registrerade brunnar. 
Svart fylld cirkel visar chematiskt vart den nya brunnen planeras att installeras. 

I tabell 4.2.1.1 nedan återges information om vattenkapacitet i ett urval av de brunnar 
som finns i närområdet till Säbyholm 5:20. 

Tabell 4.2.1.1: Tabellen återger utdrag ur SGU´s brunnsarkiv avseende brunnar i 
närheten av fastigheten Säbyholm 5:20. Beteckningen VA i kolumnen ”Brunnstyp” avser 
att brunnen utgör en enskild vattentäkt för hushåll/fritidshus/mindre lantbruk. 

Fastighet Borrdatum Brunnsid. Brunnstyp Provpumpning 

Säbyholm 5:10 2005-05-12 905142022 VA, Borrad, 76 m 1.400 liter/timme 

Säbyholm 5:11 2005-05-10 905141917 VA, Borrad, 61 m 1.200 liter/timme 

Säbyholm 5:12 2005-08-31 905253654 VA, Borrad, 76 m 880 liter/timme 

Säbyholm 5:13 2005-09-01 905253555 VA, Borrad, 76 m 360 liter/timme 

Säbyholm 5:14 2005-05-08 905141974 VA, Borrad, 76 m 1.150 liter/timme 

Säbyholm 5:23 2014-07-04 914068016 VA, Borrad, 76 m 550 liter/timme 

 

Vattenbehovet inom den nu aktuella tomten inom nuvarande fastighet Säbyholm 5:20 
uppgår till 600 – 800 liter per dygn. Om 30% av vattenförbrukningen sker under en 
extrem timme på dygnet så innebär detta att kapaciteten minst måste uppgå till ca 180 – 
240 liter per timme. Utifrån SGU´s brunnsarkiv och de där återgivna 
provpumpningsresultaten är det rimligt att anta att en brunn inom den aktuella fastigheten 
skall kunna uppnå denna kapacitet.  

Om kapaciteten per timme är lägre än 180 – 240 liter per timme, men minst uppgår till 
800 liter per dygn (dvs. ca 35 liter per timme), anpassas storleken på en hydrofor och 
tillhörande reservoar så att maximalflödet över extremtidpunkter innehålls. 
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4.3 Avloppsvatten 
Rening av avloppsvatten föreslås lösas genom att ett minireningsverk nyttjas 
dimensionerad för minst 1 hushåll (vid eventuellt önskemål från byggherren anpassas 
reningsverket för 2 hushåll) och ha en kapacitet motsvarande minst 800 – 1.000 liter per 
dygn. Reningsverket bör förses med en utjämningstank som jämnar ut dygnsvariationer 
och plötsligt höga inflöden. Då infiltrationsmöjligheten inom området och djupet till 
bergets överyta i nuläget är osäker rekommenderas det att ett reningsverk väljs som inte 
erfordrar efterbehandling via infiltrationsbädd. Vilket reningsverk som slutgiltigt väljs 
har mindre betydelse, dock kan reningsverk motsvarande Topas avloppsreningsverk med 
fördel väljas (www.topasvatten.se).  

Om möjligt placeras reningsverket inom området så att bergschakt inte blir nödvändigt, 
det skall dock i nuläget förväntas att bergschakt kan komma att bli nödvändigt. 
Avledning av renat vatten måste kunna ske via infiltration med tillräcklig kapacitet eller 
via dikning till recipient.  

5 Geoteknisk utredning 
Inför VA-projektering samt markarbeten för VA-anläggningarna kan en geoteknisk 
utredning ge värdefull information med avseende på vissa frågetecken kring 
schaktbarhet, släntlutningar, grundläggning med flera frågeställningar. Det är dock inget 
egentligt krav att en geoteknisk utredning utförs inför VA-projektering och utförande av 
anläggningen. 

 

Gren Consulting AB  

   
Mats Gren    
Civilingenjör VoV  
T: 0728-36 71 36, mats@gconsult.se   
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 307, 651 07  Karlstad  ·  Tel: 054-21 30 77  ·  Fax: 054-19 05 70
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Sandqvists Brunnsborrning AB

Gäddsjö 204
740 45  Tärnsjö

Vatten från privat brunn Dricksvatten för enskild förbrukning

Plats           :  Säby-holm 5:20
Plats           :  
Provomfattning  :  

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-02-10
Provtagningstidpunkt :  0520
Temperatur vid provtagning :  6 °C
Provtagare :  Dag Melander/Avanti
Provets märkning :  Säbyholm

Ankomstdatum :  2020-02-11
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid uppackning :  9 °C
Avantinummer :  
Borrbevisnummer :  
Ansättningsdatum :  2020-02-11

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet 50 FNU±5.0
SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Metod I Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012 C Färg 80 mg/l Pt±12
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 93.8 mS/m±4.7
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.6 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2 mod Alkalinitet, HCO3 500 mg/l±25
Fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 1.1 mg/l±0.22
SS-EN ISO 11732:2005 Ammoniumkväve, NH4-N 0.05 mg/l±0.005
Beräknad Ammonium, NH4 0.06 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N (1) 0.22 mg/l±0.05
Beräknad Nitrat, NO3 0.97 mg/l±0.10
SS-EN ISO 13395:1996 Nitritkväve, NO2-N 0.01 mg/l±0.001
Beräknad Nitrit, NO2 0.03 mg/l±0.005
SS-EN ISO 15681-2:2018 Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 mg/l±0.002
Beräknad Fosfat, PO4 <0.03 mg/l±0.006
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F (1) 0.73 mg/l±0.11
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl (1) 49 mg/l±7
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 (1) 66 mg/l±10
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe (1) 4.7 mg/l±0.71
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca (1) 89 mg/l±13
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K (1) 4 mg/l±0.60
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu (1) <0.02 mg/l±0.008
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg (1) 19 mg/l±2.9
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn (1) 0.15 mg/l±0.02
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na (1) 110 mg/l±17

(1) Resultat levererat av SYNLAB Linköping

(forts.)            

Rapport Nr 20005448

Sida  1 (4)
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Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid uppackning :  9 °C
Avantinummer :  
Borrbevisnummer :  
Ansättningsdatum :  2020-02-11

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad Hårdhet tyska grader (1) 17 °dH±2.6
SS-EN ISO 6222, utg 1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 600 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E. coli <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37° <1 MPN/100ml
SSM 2013, LCS Radon, Rn (1) 315 Bq/l±47.3
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe elof (1) 1.4 mg/l±0.21
SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al (1) 6.9 µg/l±1.0
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb (1) 1.0 µg/l±0.15
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 3.8 µg/l±0.57
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 0.52 µg/l±0.078
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 0.010 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 0.25 µg/l±0.038
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 6.0 µg/l±0.90
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se (1) <1 µg/l±0.40
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U (1) 54 µg/l±8.1

(1) Resultat levererat av SYNLAB Linköping

Järn, Fe elof: Ackrediteringen avser slutbestämning.

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentar                               

Eftersom vattnet innehåller en hög halt av järn, kan vattnets färg ha ökat under tiden mellan provtagning och analys,
beroende på att ofärgade tvåvärda järnjoner kan oxideras till trevärda joner, vilket i sin tur kan ge vattnet en rostbrun färg.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 307, 651 07  Karlstad  ·  Tel: 054-21 30 77  ·  Fax: 054-19 05 70
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Sandqvists Brunnsborrning AB

Gäddsjö 204
740 45  Tärnsjö

Vatten från privat brunn Dricksvatten för enskild förbrukning

Plats           :  Säby-holm 5:20
Plats           :  
Provomfattning  :  

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-02-10
Provtagningstidpunkt :  0520
Temperatur vid provtagning :  6 °C
Provtagare :  Dag Melander/Avanti
Provets märkning :  Säbyholm

Ankomstdatum :  2020-02-11
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid uppackning :  9 °C
Avantinummer :  
Borrbevisnummer :  
Ansättningsdatum :  2020-02-11

· Färg
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende  (Riktvärde 30 mg/l Pt)
Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l.

· Turbiditet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende   (Riktvärde 3 FNU)

· Järn
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende  (Riktvärde 0.50 mg/l)

· Natrium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

· Hårdhet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde hårdhet 14°dH)

·Uran
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 30 ug/l)

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprover helst transporteras vid en temperatur på 5±3°C.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet",

(forts.)            

Rapport Nr 20005448
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 307, 651 07  Karlstad  ·  Tel: 054-21 30 77  ·  Fax: 054-19 05 70
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Sandqvists Brunnsborrning AB

Gäddsjö 204
740 45  Tärnsjö

Vatten från privat brunn Dricksvatten för enskild förbrukning

Plats           :  Säby-holm 5:20
Plats           :  
Provomfattning  :  

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-02-10
Provtagningstidpunkt :  0520
Temperatur vid provtagning :  6 °C
Provtagare :  Dag Melander/Avanti
Provets märkning :  Säbyholm

Ankomstdatum :  2020-02-11
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid uppackning :  9 °C
Avantinummer :  
Borrbevisnummer :  
Ansättningsdatum :  2020-02-11

Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer.

Karlstad  2020-03-02              
Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Analysansvarig
Kontrollnr 5172 9423 9492 4953

Rapport Nr 20005448
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: BYGG.2019.249 Säbyholm 5:20. Erik Sandqvist Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Datum: den 6 april 2020 16:26:05
Bilagor: image001.png

Från kommunlådan.
 
Med vänlig hälsning
 
Anna Stegius
Kontaktcenter
 
Kommunikationsstaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 690 00
anna.stegius@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Ann-Sofie Björklund <fia.saltis@hotmail.com> 
Skickat: den 6 april 2020 16:25
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: BYGG.2019.249 Säbyholm 5:20. Erik Sandqvist Samhällsbyggnadskontoret,
Bygglovsavdelningen
 
Angående nybyggnad på fastigheten Säbyholm 5:20
 
Jag motsätter mig fortfarande ett nybygge beteshagen. 
 
Säbyholms gård är en gammal kulturbygd som bör bevaras. Alla gamla hus finns kvar såsom
Smedjan, Plåten, Tvättstugan, Säby, Borgen och Nybygget. Det skulle vara konstigt med ett
nybyggt hus mitt i beteshagen där hästarna går nu.
 
Det är skog, åkrar och ängar nu och det måste bevaras. Det går inte att förtäta överallt i
kommunen.
 
Med vänlig hälsning
 
Christer Björklund
Borgen 5:11
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Mail adress: christeer.saltis@hotmail.com
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Undertecknade fastighetsägare till 
Säbyholm 5:10 
Säbyholm 5:13 
Säbyholm 5:14 
Säbyholm 5:23 

 
       
                 Upplands-Bro kommun 

    Samhällsbyggnadskontoret  
                                                                                                   Bygglovsavdelningen 

Dnr: BYGG 2019.249 

Yttrande ang. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på Säbyholm 5:20 

Vi vil med detta återigen understryka att vi starkt motsätter oss Melanders planerade 
nybyggnation på Säbyholm 5:20. Detta gör vi med samma argument som vi framhållit i våra 
tidigare skrivelser i ärendet Dnr Bygg.2017.197 

Vi vill här dock passa på att återigen framföra följande; 

I Upplands-Bro kommuns FÖP 2016, framgår tydligt att bebyggelse på odlingsbar mark bör 
undvikas i området. Avvägningar måste göras mot andra samhällsintressen, så som natur och 
kulturvärden, riksintressen m.m. Här finns också skyddsvärda biotoper som till exempel ängs 
och hagmark. Det står här även att Ådöstråket skall behålla sin funktion som grön koppling 
(s.50).  

Området är i kommunens ÖP 2010 markerat med naturvärden av kommunalt intresse. Här står 
även att läsa att karaktären av landskapet bör bevaras bl.a. genom fortsatt jordbruk. Viktiga 
element i kulturlandskapet bör bevaras. 

Vi anser inte att Upplands-Bro kommun på något sätt har presenterat ett godtagbart motiv till 
varför man går emot sin egen plan och varför denna mark skall bebyggas trots att den 
klassificerats med en 4 av möjliga 5. Inte heller har Upplands-Bro kommun lämnat en 
förklaring till varför hänsyn inte ska tas till Riksintresset i detta fall, trots att hela området är 
markerat som ett sådant.  

 

Carina Levin & Lars-Erik Sonefors Ancha Lilje Ander  & Nils Ander 

Säbyholm 5:10  Säbyholm 5:13 

 

Helén Eriksson  Björn & Jenny Damgren 

Säbyholm 5:14  Säbyholm 5:23 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

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

196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (2)

YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2020-04-23 ADM.2020.313

Bygglovsavdelningen

SÄBYHOLM 5:20

Internt samråd, förhandsbesked enbostadshus

Bakgrund

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 12 mars 2020 med
en intern remiss om yttrande över ett förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus på fastigheten Säbyholm 5:20. Remissen är en fortsättning på
ärende MIL.2019.625 då ansökan om förhandsbesked har kompletterats.
Ärendet gäller tomt 2 i förhandsbeskedet.

Miljöavdelningens synpunkter

Dricksvatten

Kapacitet

Remissen har kompletterats med en provborrning och redovisning av
vattenmängd som har utförts på fastigheten.

Enligt brunns- och borrprotokollet är borrningen avslutad 2020-01-22 och visar
på en vattenmängd på 1000 liter/timmen.

Enligt Livsmedelsverkets skrift "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten"
behövs mellan 150 och 200 liter vatten per person och dygn. För ett hushåll
med fem eller fler personer måste brunnen ha en tillströmning på cirka 30-40
liter i timmen och ett visst vattenmagasin i brunnen.

Miljöavdelningen bedömer utifrån provborrningen och protokollet att det i
detta fall är möjligt att få tillräcklig mängd vatten till en enfamiljsfastighet.

Miljöavdelningen kan inte bedöma hur nya dricksvattenbrunnar som
tillkommer i området påverkar befintliga brunnar.

Kvalitet

Remissen har kompletterats med en provrapport för dricksvattenkvaliteten.

Rapporten visar på tjänligt med anmärkning för vissa ämnen vilket betyder att
några parametrar inte uppfyller kraven för dricksvattnet. Enligt begreppet
"tjänligt med anmärkning" kan det betyda att dessa riktvärden är hälsomässiga,
estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med
vattnets färg eller lukt och tekniska effekter kan vara korrosion och
slambildning. Ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med



64 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Säbyholm 5:20 - BMN 20/0001-95 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Säbyholm 5:20 : 8_BYGG_2019_249_Internt remissvar, Miljöavdelningen.pdf

Datum Vårt diarienummer
2 (2)

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

hälsomässiga effekter, men det kan också "enbart" ha att göra med estetik och
ledningssystemens kvalitet.

I detta fall bedömer miljöavdelningen att det är rimligt att anta att de
parametrar som fått "tjänligt med anmärkning" i vattnet borde kunna avhjälpas
genom att vidta vissa åtgärder. Vid "tjänligt med anmärkning" kan ett omprov
behöva tas för att utreda vad som orsakat störningen och för att avhjälpa felet.
Till exempel kan problem med kemiska ämnen i dricksvatten åtgärdas genom
att ett filter installeras. Miljöavdelningen rekommenderar i så fall att man
kontaktar någon fackkunnig på området.

Information

Brunnsägare bör regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom
vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Enligt
Livsmedelsverket rekommenderas att man provtar sitt vatten minst vart tredje
år. Vid problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Anna Davidson

Miljöinspektör
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-05-07 BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Bygglov i efterhand för nybyggnad av 
askbandgång med tillhörande asktippficka på 
fastigheterna Klöv och Lilla Ullevi 1:7 samt Bro-
Önsta 2:12 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden tar ut en byggsanktionsavgift med stöd av 11 

kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL). Byggsanktionsavgiften sätts 

enligt beräkning i 9 kap. 12 § punkt 5 Plan- och byggförordningen 

(PBF) till 236 500 kronor. Avgiften ska betalas inom två månader efter 

det att avgiftsskyldiga delgivits beslutet. 

2. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad 

av askbandgång med tillhörande asktippficka på fastigheterna Klöv och 

Lilla Ullevi 1:7 samt Bro-Önsta 2:12 med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ 

PBL. 

3. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Johan Gustafsson med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

4. 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. Avgift för startbesked debiteras separat. 

Bygglov:  7 560 kronor 

Kommunicering:  2 838 kronor 

Kungörelse:  279 kronor 

Summa:  10 677 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 
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2020-05-07 BMN 20/0001 

 
 

 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av askbandgång och 

tillhörande asktippficka på fastigheterna Klöv och Lilla Ullevi 1:7 samt Bro-

Önsta 2:12. Anläggningen är en del av samarbetet mellan kraftvärmeverket på 

fastigheten Bro-Önsta 2:12 och avfalls- och återvinningsanläggningen på 

fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:7. På askbandgången ska bottenaskan från 

sopförbränning i kraftvärmeverket transporteras till återvinningsanläggning via 

mellanlagring i den nya asktippfickan. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden innebär att marken tas i anspråk för 

det ändamål den är bäst lämpad för enligt 2 kap. 2 § PBL samt att åtgärden är 

förenlig med landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 

kap. 6 § PBL. Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande 

omgivningspåverkan genom ytterligare buller- eller trafikalstrande verksamhet 

på platsen. Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden i 

sin helhet uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska ges både inom och 

utanför detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämnden föreslås därför 

bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ PBL. 

Det har i rubricerat ärenden konstaterats på flygfoto av anläggningen att 

askbandgången redan är uppförd under 2019. Bygglovsavdelningen bedömer 

därmed att nämnden ska, och har fog för att ta ut en byggsanktionsavgift enligt 

11 kap 51 § PBL. Byggsanktionsavgiften sätts enligt beräkning i 9 kap 12 § 5 

till 236 500 kronor. 
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Datum Vår beteckning 3 (6)  
2020-05-07 BMN 20/0001 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-02-13 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-02-13 

 Reviderad situationsplan som inkom 2020-03-04 

 Elevationsritning A-04-4-0001 som inkom 2020-03-04 

 Elevationsritning A-04-4-0002 som inkom 2020-03-04 

 Plan-, fasad- och sektionsritning asktippficka som inkom 2020-03-04 

 Lantmäteriets ortofoto över fastigheten från 2019 

 Beräkning av byggsanktionsavgift daterad 2020-05-04 

 Planritning från ärende gällande bygglov för nybyggnad av 

kraftvärmeverk på fastigheten Bro-Önsta 2:12 

 Tillägg gällande sanktionsavgitft daterad 2020-05-07 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-05-07 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av askbandgång och 

tillhörande asktippficka på fastigheterna Klöv och Lilla Ullevi 1:7 samt Bro-

Önsta 2:12. Anläggningen är en del av samarbetet mellan kraftvärmeverket på 

fastigheten Bro-Önsta 2:12 och avfalls- och återvinningsanläggningen på 

fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:7. På askbandgången ska bottenaskan från 

sopförbränning i kraftvärmeverket transporteras till återvinningsanläggning via 

mellanlagring i den nya asktippfickan. 

Askbandgången har en totalhöjd på 23,5 meter ovan mark. Bandgången har en 

bärande stålkonstruktion som målas i en svart kulör, NCS S 8500-N. 

Bandgången täcks in med silvergrå stålplåt, RAL 9006. 

Asktippfickan har en byggnadsarea på 108,2 m2 och en totalhöjd på 6,3 meter. 

Tippfickan är en ouppvärmd betongbyggnad som ska fungera som mellanlager 

i väntan på återvinningsbearbetning. Byggnadens fasader utformas med 

ljusgråa betongelement. 

Förutsättningar 

Åtgärden är delvis belägen inom detaljplan och delvis utanför detaljplanerat 

område. Fastigheten Bro-Önsta 2:12 berörs av detaljplan för Högbytorps 

kraftvärme- och biogasanläggning (nr 1101). Avsedd användning för den 

berörda marken i ärendet är teknisk anläggning såsom kraftvärme- och 

biogasanläggning med tillhörande anläggningar, upplag samt elnätstation, 

enligt bestämmelse i detaljplanen. Berörd mark på fastigheten Klöv och Lilla 
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Ullevi 1:7 är belägen utanför detaljplanerat området och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. 

Området Högbytorp är utpekat som befintligt industriområde med förslag till 

utveckling av områdets verksamhet i kommunens översiktsplan, ÖP 2010. I 

översiktsplanen lyfts bland annat möjligheterna till utveckling av samarbete 

mellan kraftvärme- och avfallsanläggningen. 

Området berörs inte av några riksintressen eller lokala kulturmiljöintressen. 

Landskapsbilden i området präglas av de industriella verksamheterna vid 

Högbytorp. Vid kraftvärmeverket finns ett flertal höga byggnadsverk som är 

dominerande i förhållande till föreslagen askbandgång. På Högbytorps 

avfallsanläggning är tillstånd givet för avfallsdeponier med en höjd på + 80 

meter, i förhållande till askbandgångens högsta punkt på + 73,5 meter. 

Byggsanktionsavgift 

Under handläggningen av ärendet har det framgått att den föreslagna 

askbandgången redan har uppförts i enlighet med de handlingar som ligger till 

grund för ansökan. Att askbandgången är uppförd framgår av Lantmäteriets 

ortofoton från år 2019, se bilaga 7 . Det framgår av Lantmäteriets ortofoton att 

askbandgången är uppförd i sin helhet 

Bygg- och miljönämnden har inte beviljat bygglov för den åtgärd som utförts 

och som nu hanteras genom en bygglovsansökan. Askbandgången nämns i 

beslutshandlingar för ärende Bygg.2017.139 gällande bygglov för nybyggnad 

av kraftvärmeanläggning på fastigheten Bro-Önsta 2:12 som bygg- och 

miljönämnden beslutade att bevilja bygglov för den 15 april 2017. Det står 

dock uttryckligen i de berörda handlingarna att askbandgången inte ingår i det 

projektet, utan att det kommer att utföras i framtida projekt, se bilaga 9. 

Yttranden och remisser 

Ärendet avser en åtgärd belägen utanför detaljplanerat område och berörda 

sakägare har därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig inför beslut, 

enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med på 

sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda 

sakägare i ärendet. Ärendet skickades ut för grannhörande den 10 mars 2020 

och svarstiden löpte fram till den 1 april 2020. Inga yttranden med erinran mot 

åtgärden inkom under svarstiden för grannhörandet. 

Utformning och skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden är delvis belägen inom detaljplan för Högbytorps 

kraftvärme- och biogasanläggning (nr 1101) och delvis belägen utanför område 

med detaljplan. 

Den del av askbandgången som placeras på fastigheten Bro-Önsta 2:12 bedöms 

vara förenlig med gällande detaljplan. Planen reglerar att marken ska användas 
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för teknisk anläggning såsom kraftvärme- och biogasanläggning med 

tillhörande anläggningar, upplag samt elnätstation. Eftersom åtgärden är en del 

av kraftvärmeverkets verksamhet avviker inte användningen från 

bestämmelsen i detaljplanen. Planen anger att högsta tillåtna totalhöjd över 

nollplanet (RH 2000) är + 105 meter och askbandgångens totalhöjd är + 73,5 

meter över nollplanet. 

För den del åtgärden som placeras utanför detaljplanerat område ska bygglov 

beviljas om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL samt 

uppfyller utformningskraven enligt 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer inte att åtgärden är en sådan som förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. Askbandgången är en mindre 

komplimenterande anläggning i relation till befintlig industriverksamhet som 

tidigare beviljats bygglov på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:7. 

Askbandgången bedöms inte heller medföra någon betydande påverkan på 

landskapsbilden i förhållande till befintliga byggnader och anläggningar på 

platsen.  

Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärden innebär att marken tas i 

anspråk för det ändamål den är bäst lämpad för enligt 2 kap. 2 § PBL samt att 

åtgärden är förenlig med landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan 

enligt 2 kap. 6 § PBL. Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande 

omgivningspåverkan genom ytterligare buller- eller trafikalstrande verksamhet 

på platsen. 

Det har i ärendet konstaterats på flygfoto av anläggningen att askbandgången 

redan är uppförd under 2019. Bygglovsavdelningen bedömer därmed att 

nämnden ska, och har fog för att ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 

§ PBL. Byggsanktionsavgiften sätts enligt beräkning  i 9 kap 12 § 5 till 236 

500 kronor, se bilaga 8. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden i sin helhet 

uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska ges både inom och utanför 

detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämnden föreslås därför bevilja 

bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ PBL. 

Barnperspektiv 

Ärendet avser en industriell belägen på två industrifastigheter och 

bygglovsavdelningen bedömer med anledning av detta att åtgärden inte medför 

någon påverkan på barns levnadsmiljö i kommunen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-02-13 

2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-02-13 

3. Reviderad situationsplan som inkom 2020-03-04 

4. Elevationsritning A-04-4-0001 som inkom 2020-03-04 

5. Elevationsritning A-04-4-0002 som inkom 2020-03-04 

6. Plan-, fasad- och sektionsritning för asktippficka som inkom 2020-03-04 

7. Lantmäteriets ortofoto över fastigheten från 2019 

8. Beräkning av byggsanktionsavgift daterad 2020-05-04 

9. Planritning från ärende gällande bygglov för nybyggnad av kraftvärmeverk 

på fastigheten Bro-Önsta 2:12 

10. Tillägg gällande sanktionsavgift daterad 2020-05-07 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Bro-Önsta 2:12 - delges delgivningskvitto 

 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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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Bilaga nummer  8

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2020.43

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Fast cistern eller en annan fast anläggning för
farliga produkter eller varor

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 5 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket
3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller
varor.

Beräkning

Antal  1

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  5*pbb*antal

Beräkning  5*47300*1

Beräknad sanktionsavgift
 

236 500 kr
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TILLÄGG

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:

Olof Forsberg

Datum Vårt diarienummer

2020-05-07 BYGG.2020.43

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

Tillägg sanktionsavgift

Diarienummer: BYGG.2020.43
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av askbandgång med tillhörande asktippficka
Adress: Högbytorpsvägen 1
Fastighet: KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7
Sökande: Ragn-Sells Treatment & Detox AB

Motivering och förslag till beslut:

Bygglovsavdelningen bedömer att nämnden ska, och har fog för att ta ut en
byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL. Byggsanktionsavgiften sätts enligt beräkning i 9
kap 12 § 5 till 236 500 kronor.
Avgiften ska betalas inom två månader efter det att den avgiftsskyldiga delgivits beslutet.

Överträdelse av startbesked och byggsanktionsavgift

Det har i rubricerat ärenden konstaterats på flygfoto av anläggningen att askbandgången redan
är uppförd under 2019. Flygfoto biläggs som underlag till beslut.

En anläggning som askbandgång är en bygglovspliktig anläggning enligt 6 kap 1 § plan- och
byggförordningen (PBF).

För att kunna påbörja en bygglovspliktig åtgärd krävs ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan-
och bygglagen (PBL).

Om en byggherre bryter mot bestämmelsen om startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut
enligt 11 kap 51 § PBL

Avgiften sätts efter beräkning som följer av 9 kap 12 § punkt 5 plan- och byggförordningen och
blir i detta ärende 236 500 kronor.

Antal anläggningar:1

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel 5 x pbb x antal

Beräkning 5 x 47300 x 1 = 236 500 kr

Avgiften ska för nu utförd överträdelse fördelas solidariskt på de två fastigheter som uppfört
anläggningen enligt 11 kap 60 § PBL.

Om en byggsanktionsavgift ska tas ut ska den avgiftsskyldige få möjlighet att yttra sig i frågan
enligt 11 kap 58 § PBL. Fastighetsägarna har fått till senast den 19 maj 2020 att yttra sig.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer
2 (2)

2020-05-07 BYGG.2020.43

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

Enligt vad som följer av 11 kap 54 § PBL kan en byggsanktionsavgift sättas ned om det finns
bygglov för åtgärden eller om det finns särskilda omständigheter som skulle vara anledning till
ett förmildrande. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att det inte finns några skäl eller
förutsättningar att sätta ned avgiften i detta ärende.

För bygg- och miljönämnden

Olof Forsberg

Bygglovschef
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tove Engleson 

   

Miljöavdelningen 

   

Tove.Engleson@upplands-bro.se 

   BMN 20/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Remiss, avgränsningssamråd med underlag 
inför tillståndsansökan för täkt- och 
vattenverksamhet Bro Bergtäkt 

Förslag till beslut 

 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 15 maj 

2020 till Sand och Grus AB Jehanders (556016-1183) 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

Sammanfattning 

Sand och Grus AB Jehander har inkommit med en samrådsremiss inför att de 

ansöker om nytt tillstånd för utvidgad verksamhet. Verksamheten har idag 

bland annat tillstånd för att i snitt ta ut 250 000 ton berg per år fram till 2028. 

Ansökan kommer innefatta ett större årligt uttag av berg om 1,3 miljoner ton 

och ett utökat verksamhetsområde samt brytområde under 30 år. Ansökan 

kommer också innefatta nytt tillstånd för asfaltsverk och betongfabrik inom 

verksamhetsområdet. Miljöavdelningen har lämnat förslag på synpunkter på 

remissen. Miljöavdelningen påpekar bland annat att de avstånd som angetts i 

underlaget är felaktiga och att verksamheten behöver se till ytterligare 

kumulativa effekter av bland annat verksamheter som ännu inte etablerats i 

området i dag men som är på gång i området. Miljöavdelningen önskar också 

att behovet av berg i regionen utreds för att se att den stora utökningen är 

motiverad utifrån god hushållning med naturresurser i enlighet med 

miljöbalken. 
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Datum Vår beteckning 2 (8) 
BMN 20/0001 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande

(daterat 15 maj 2020)

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad 15 maj 2020
• Högbytorp planprogram (Antagen den 16 juni 2011)
• Kommunens Översiktsplan (Antagen den 15 december 2011)
• Samrådsunderlag från Sand och Grus AB Jehandes som inkom den 30 

mars 2020
• Presentation samråd Bro Jehander som inkom den 4 april 2020
• Yttrande, TRV daterad 11 maj 2020
• Bild  - Avstånd Näshagen till bryt- och verksamhetsområde daterad 6 

maj 2020.
• Samlade synpunkter från allmänheten samt namninsamling.
• Synpunkter från Vänsterpartiet.

Ärendet 

Sand och Grus AB Jehander inkom den 30 mars 2020 till Upplands-Bro 

kommun med en samrådsremiss inför en ansökan om utvidgad verksamhets- 

och brytområde och ett större årligt uttag och leveranser av bergmaterial enligt 

9 kap. miljöbalken samt även vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken i 

form av bortledande av grundvatten inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 

1:1. Verksamheten omfattas också av Sevesolagstiftningen med lägre kravnivå 

varför samrådet även omfattar ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § miljöbalken. Remissen är ett så 

kallat avgränsningssamråd för att samla in information i syfte att avgränsa 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Sand och Grus AB Jehander har idag ett tillstånd som löper fram till 2028 och 

som omfattar brytning av en total mängd om 4 miljoner ton berg samt förädling 

och försäljning av berg och införsel av massor såsom entreprenadberg, betong, 

asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling.   
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Datum Vår beteckning 3 (8) 
BMN 20/0001 

Det befintliga tillståndet medger:  

 Uttag och krossning av berg till ett maximalt uttag av 4 miljoner ton

berg, 250 000 ton/år i snitt och upp till 400 000 ton enstaka år.

 Mottagning för behandling/återvinning av massor varav 100 000 ton

schaktmassor per år och 1 000 ton stubb och ris per år.

 Införsel av massor för efterbehandling, 100 000 ton schaktmassor per

år.

 Att tillverka 100 000 ton asfalt per år. (Asfaltverket borttaget och ingen

tillverkning har skett på flera år)

Den nya planerade uttagsmängden uppgår till 1,3 miljoner ton/år under 30 års 

tid. En total uttagsmängd om 39 miljoner ton berg. Verksamheten ska också 

omfatta mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, jord- och 

schaktmassor om totalt 500 000 ton. Jehander planerar också för nya verkstäder 

och personalutrymmen samt etablering av nya produktionsanläggningar i form 

av asfaltverk och betongfabrik utöver kross- och sorteringsanläggning. 

Asfaltverket planeras tillverka 200 000 ton asfalt och betongfabriken 85 000 

m3 betong per år. 

Planerade arbetstider för täktverksamheten är helgfria vardagar mellan kl. 

06:00-18:00 med undantag för att periodvis kunna bedriva verksamhet utanför 

angiven tidsram. Borrning, sprängning och skutknackning kommer endast 

utföras helgfria vardagar mellan 07:00-18:00. Asfaltverk och 

betongtillverkning planeras vid behov kunna ske dygnet runt samtliga dagar. 

Runt planerat bryt- och verksamhetsområde finns framförallt skog och väg 

269. Närmast belägna bostadshus enligt remissen finns i Näshagen ca 1

kilometer öster om verksamhetsområdet. Längre norrut finns fler

bostadsområden så som Albylund och Lugnet. Närmast borrade brunn som

verksamhetsutövaren känner till finns ca 600 meter sydväst om

verksamhetsområdet. I Näshagen finns enligt det inkomna remissunderlaget en

brunn ca 1 kilometer från brytningsområdet.

Miljöavdelningen har också mätt med hjälp av kommunens GIS-system och 

bedömer att bostadsområdet Näshagen finns på ett avstånd om ca 750 meter 

från planerat bryt- och verksamhetsområde samt att även närmaste brunn i 

Näshagen är belägen ca 750 meter ifrån. Vid jämförelse med skalstrecket på 

Jehanders egna underlagsbild framgår att avståndet till gränsen för 

verksamhetsområdet och brytområdet är betydligt närmare än 1 kilometer, 

bilaga 4. 

I kommunens Översiktsplan (antagen den 15 december 2011) står att 

kommunen är väl försedd med bergtäkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Av 

översiktsplanen framgår också att en större del av Jehanders nya önskade 

verksamhetsområde ligger inom kommunens tätortsavgränsning. I kommunens 

planprogram för Högbytorp s.66-67, antagen av kommunfullmäktige den 16 

juni 2011, framgår att aktuellt område inom tätortsavgränsningen planerats för 
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Datum Vår beteckning 4 (8) 
BMN 20/0001 

återvinningsverksamhet på hårdgjord yta med personalbyggnad samt garage för 

verksamhetsmaskiner. Planprogrammet nämner också sumpskogar som finns 

inom området och att dessa i möjligaste mån ska sparas. Programmet tar också 

upp naturliga trädbevuxna höjdryggar mot väg 269 och det storskaliga 

jordbrukslandskapet som om de bevaras kan minska intrånget i 

landskapsbilden. Vidare diskuterar planprogrammet att närheten till 

Görvälnkilen och tätortsnära naturområden innebär att hänsynstagande till 

friluftslivet behöver studeras så som buller, lukt och dammning.  

Sand och Grus AB Jehanders har också lämnat Draget och Segersta i Bålsta 

som förslag på två alternativa placeringar för ny täkt.  

Närboende, Naturskyddsföreningen och Vällingbys Scoutkår har inkommit 

med skrivelser om oro inför utökad verksamhet. Skrivelserna tar bland annat 

upp oro för att flera miljöstörande verksamheter planeras i samma område och 

att området redan idag är stört av buller från befintlig verksamhet med 

tillhörande trafik. Även inskränkningar i friluftsliv och risk för negativ 

påverkan på enskilda dricksvattenbrunnar och Lejondalssjön nämns, se Bilaga 

5 och 6. 

Då remissen utgör ett avgränsningssamråd finns ännu inga utredningsresultat 

att kommentera. Jehander Sand & Grus AB har i remissunderlaget påtalat att 

de i en kommande MKB kommer att utreda vattenmiljö, naturmiljö, buller, 

utsläpp till luft/damning, risk och säkerhet, kulturmiljö, rekreation och 

friluftsliv och avfall/resurshushållning. Det framgår också att de avser titta på 

de kumulativa effekterna från angränsande verksamheter vad gäller buller och 

vattenpåverkan. De angränsande verksamheter de nämner är Ragnsells 

avfallsanläggning i Högbytorp samt Forcit Sweden AB. Miljöavdelningen 

lämnar därför i tjänsteskrivelsen synpunkter utifrån miljöbalken på de frågor 

som avdelningen ser kan bli särskilt aktuella för verksamheten att utreda 

närmare i samband med en miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljöavdelningens synpunkter 

Utifrån samrådsunderlaget som inkom den 30 mars 2020 samt den 4 april 2020 

lämnar miljöavdelningen följande synpunkter: 

Lokalisering 

Miljöavdelningen ställer sig positiv till att redan befintliga bergtäkter om 

möjligt och vid behov utvidgas framför att nya opåverkade områden tas i 

anspråk. På fastigheten Kvarnnibble 2:53 ca 3 kilometer nordväst om Bro 

bergtäkt har Swerock en pågående ansökan för ny bergtäkt som just nu ligger 

överklagad hos Mark och miljööverdomstolen. Miljöavdelningen ser att det 

finns en miljöfördel i att befintlig täkt utökas än att ytterligare ett nytt område 

med stora miljökonsekvenser tas i anspråk. Dock bör behovsfrågan utredas 

ordentligt. Jehanders önskade utökning av verksamheten innebär en ökning om 

drygt 400 % från dagens tillstånd på 250 000 ton berg per år i snitt mot 1,3 



66 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt - BMN 20/0001-105 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt : Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt

Datum Vår beteckning 5 (8) 
BMN 20/0001 

miljoner ton berg årligen. Hur ser behovet av berg- och schaktmassor ut i 

regionen. Är den stora utökningen av verksamheten motiverad utifrån 

samhällsbehovet i enlighet med 3 kap 1 § miljöbalken om god hushållning med 

naturresurser. Behovsfrågan bör även ta hänsyn till att Swerocks bergtäkt i 

kommunen blir av. 

Det nya verksamhetsområdet sträcker sig delvis in på kommunens 

tätortsavgränsning. I kommunens planprogram för Högbytorp går att läsa att 

det aktuella området inom tätortsavgränsningen planerats för 

återvinningsverksamhet för anläggningsmaterial, så som jord- och 

krossmassor. Jehanders planer på återvinningsverksamhet i 

tätortsavgränsningsområdet stämmer således överens med den inriktning som 

kommunen tidigare uttalat för marken. Ingen brytning av bergmaterial bör 

dock ske inom området. För att minska intrånget i landskapsbilden bör också 

de naturliga skogbeklädda höjdryggar som finns inom tätortsavgränsningen 

bevaras. Med beaktande av att Görvälnkilen och naturnära tätortsområden 

gränsar till verksamhetsområdet bör i enlighet med planprogrammet också 

särskild hänsyn tas till friluftslivet vad beträffar buller, lukt och damm.  

Området utanför tätortsavgränsningen är i kommunens översiktsplan 

prioriterad för areella näringar. Runtomkring täkten finns idag skog och 

förmodligen även en del mindre områden med sumpskog. Sumpskogar innehar 

ofta stora ekologiska värden varför de i möjligaste mån bör sparas samt visas 

hänsyn. Den planerade utökningen av brytområdet kan förväntas få mycket 

stora konsekvenser på området och är inte i linje med den markanvändning 

som kommunen tänkt för området. 

Ca 450 meter norr om planerat verksamhetsområde pågår just nu ett samråd 

kring ny 400kV-ledning som Svenska kraftnät genomför. En ny kraftledning 

genom området kan påverka landskapsbilden varför även denna bör finnas med 

i konsekvensberäkningarna för verksamheten. 

Buller, damm och transporter 

Miljöavdelningen har i stort sett inga klagomål på verksamheten idag. Det nya 

bryt- och verksamhetsområdet innebär dock att verksamheten kommer 

betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt som omfattningen på verksamheten 

utökas. Miljöavdelningen har i samband med detta samråd mottagit skrivelser 

från närboende till täkten med oro för ökad olägenhet. Bland annat nämns oro 

för att flera miljöstörande verksamheter planeras i samma område och att 

området redan idag är stört av buller från befintlig verksamhet med tillhörande 

trafik. Även inskränkningar i friluftsliv och risk för negativ påverkan på 

enskilda dricksvattenbrunnar och Lejondalssjön nämns. Det är därför viktigt att 

verksamheten noga utreder vilka konsekvenser det utvidgade 
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verksamhetsområdet och verksamheten får för de närboende och att hänsyn tas 

till kumulativa effekter. 

Miljöavdelningen ser att det särskilt finns en ökad risk för olägenhet från den 

ökade mängd tung trafik till och från området som kan väntas längs med väg 

269 (Håtunavägen). Särskilt som det redan idag finns stora verksamheter 

etablerade i området som innebär att regelbunden tung trafik kör längs med 

Håtunavägen och det även planeras för nya stora verksamheter i området. 

Jehander har i remissunderlaget uppskattat att de egna transporterna kan 

komma att fördubblas vilket då skulle innebära ca 200 fordon respektive väg in 

och ut från täkten. Miljöavdelningen ställer sig kritisk till att den utökade 

verksamheten endast skulle innebära en fördubbling av transporterna med 

hänsyn till att verksamheten ska utöka 400 % samtidigt som nya verksamheter 

tillkommer i form av betongfabrik och asfaltverk.  

Miljöavdelningen är positiv till att kumulativa effekter utreds men ser att fler 

verksamheter behöver räknas med. I underlaget nämns Ragnsells 

avfallsanläggning och Forcit Sweden AB som verksamheter man kommer att 

ha med i beräkningarna för de kumulativa effekterna. Miljöavdelningen anser 

att även EO.Ns anläggningar och Käppalas rötslamsanläggning samt NCCs 

ansökan om ny deponi i området behöver finnas med i verksamhetens 

beräkning för kumulativa effekter. Även en ny kraftledning från Svenska 

Kraftnät planeras i närheten av det planerade verksamhetsområdet. Då den 

eventuellt nya kraftledningen kan påverka landskapsbilden bör även denna 

finnas med i konsekvensberäkningarna för verksamheten. 

Vattenpåverkan 

Täktverksamheten omfattar bortledning av grundvatten. Bortledande av 

grundvatten riskerar att negativt påverka närliggande dricksvattenbrunnar, 

vilket inte får ske då området inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

Om tillgången på dricksvattnet i brunnarna förstörs genom försämrad 

vattentillgång och/eller vattenkvalitet vore detta katastrofalt för dessa 

bostadsfastigheter. Riskerna med täktverksamhetens påverkan på närliggande 

dricksvattenbrunnar måste därför utredas mycket grundligt i ansökan. Enligt 

det inkomna remissunderlaget ska det finnas en brunn i Näshagen ca 1 km 

kilometer från brytningsområdet. Miljöavdelningen har också mätt med hjälp 

av kommunens GIS-system och bedömer att bostadsområdet Näshagen finns 

på ett avstånd om ca 750 meter från planerat bryt- och verksamhetsområde 

samt att även närmaste brunn i Näshagen är belägen ca 750 meter ifrån. Det är 

av yttersta vikt att korrekta avstånd används i beräkningarna.  

Befintligt och planerat bryt- och verksamhetsområde finns inom ett 

avrinningsområde som mynnar ut i en vik i Mälaren som är klassat som ett 

ESKO-område (ekologiskt särskilt känsliga områden). Öster om täkten finns 

Lejondalssjön som också är ett ESKO-område. De ekologiska funktioner som 

kan vara extra känsliga bör därför särskilt belysas i 
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miljökonsekvensbeskrivningen, i enlighet med 3 kap 3 § miljöbalken. Båda 

vattenförekomsterna är även försedda med miljökvalitetsnormer. 

Masshantering 

Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor. 

Miljöavdelningen är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på 

deponi men även om massorna ska vara rena finns alltid en risk för att 

föroreningar tillförs när det handlar om tillförsel av stora mängder massor. Det 

är därför viktigt att plats för mottagande av massor sker på hårdgjord yta och 

att platsen väljs med hänsyn till risk för spridning av föroreningar. Det bör 

också finnas god egenkontroll för mottagande av massor på plats innan 

eventuell start av verksamhet. 

Betongfabrik och asfaltverk 

Miljöavdelningen ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt asfaltsverk inom 

fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den omgivande miljön än 

den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan dock antas påverka 

trafikbelastningen och bidra till mängden trafikbuller. Verksamheterna ska 

därför finnas med i beräkningarna för de kumulativa effekterna. 

Tidsaspekten 

I samrådsunderlaget framgår att Jehander önskar att tillståndet för den utökade 

verksamheten ska gälla 30 år framåt. Miljöavdelningen konstaterar att det är en 

lång tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma att 

förändras väsentligt. Bygg- och miljönämnden föreslår därför att vid eventuellt 

beviljande att tillståndet ska tidsbegränsas med en kortare tidsperiod om 

förslagsvis 10 år med möjlighet för verksamheten att söka om tillståndet.  

Barnperspektiv 

Områdena intill täkten är inte anslutna till det kommunala VA-nätet. Barn 

utgör en känsligare grupp för föroreningar varför det är särskilt viktigt att 

säkerställa att täktverksamheten inte får negativ påverkan på 

grundvattenkvalitén. En stor ökning av antalet tunga transporter i området kan 

också innebära ökad olycksrisk då barn inte har samma riskmedvetenhet som 

vuxna. Även andra risker som en täktverksamhet innebär behöver särskilt 

beaktas då barn kan komma finnas i närområdet. Till exempel är det viktigt att 

täktområdet avgränsas så att barn och andra obehöriga inte kan komma in på 

täktområdet.  
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Samrådsyttrande inför ansökan om utvidgad och ny 
verksamhet inom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning1:1  

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den dd maj 2020 
Bygg-och miljönämnden konstaterar att verksamheten kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och att gällande samrådsremiss gäller ett 
avgränsningssamråd varför viktiga underlag som miljökonsekvensbeskrivning 
inte ännu finns att ta del av. Synpunkter lämnas därför på det samrådsunderlag 
som hittills redovisats och de frågor som bygg-och miljönämnden ser kan bli 
särskilt aktuella att utreda med den nya ansökan. Bygg-och miljönämnden 
lämnar följande synpunkter:  

Lokalisering  
Bygg-och miljönämnden ställer sig positiv till att redan befintlig bergtäkt om 
möjligt och vid behov utvidgas framför att ett nytt opåverkat område tas i 
anspråk. På fastigheten Kvarnnibble 2:53 ca 3 kilometer nordväst om Bro 
bergtäkt har Swerock en pågående ansökan för ny bergtäkt som just nu ligger 
överklagad hos Mark och miljööverdomstolen. Bygg-och miljö nämnden ser att 
det finns en miljöfördel i att befintlig täkt utökas än att ytterligare ett nytt 
område med stora miljökonsekvenser tas i anspråk. Dock bör behovsfrågan 
utredas ordentligt. Den utökade verksamheten innebär en ökning om drygt 400 
% från dagens tillstånd på 250 000 ton berg per år i snitt mot 1,3 miljoner ton 
berg årligen. Området runt den befintliga täkten är i kommunens översiktsplan 
från 2010 prioriterad för areella näringar. Det utökade brytområdet skulle få 
stora konsekvenser på området kring täkten och är inte i linje med den 
markanvändning som kommunen tänkt för området. Nämnden ställer sig därför 
kritisk till omfattningen på den nya planerade verksamheten samt frågande till 
om utökningen motsvarar behovet av berg-och schaktmassor i regionen. I den 
kommande ansökan bör verksamheten därför ge en utförlig motivering till 
utökningen av verksamheten för att säkerställa att den är förenlig med 3 kap 1 
§ miljöbalken om god hushållning med naturresurser. Behovsfrågan behöver 
även ta hänsyn till om Swerocks bergtäkt i kommunen blir av. 

Det nya verksamhetsområdet sträcker sig delvis in på kommunens 
tätortsavgränsning. I kommunens planprogram för Högbytorp, antagen av 
kommunfullmäktige den 16 juni 2011, går att läsa att det aktuella området 
inom tätortsavgränsningen planerats för återvinningsverksamhet för 
anläggningsmaterial, så som jord- och krossmassor. Jehanders planerade 
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återvinningsverksamhet i tätortsavgränsningsområdet stämmer således överens 
med den inriktning som kommunen tidigare uttalat för marken. Ingen brytning 
av bergmaterial bör dock ske inom området. För att minska intrånget i 
landskapsbilden önskar nämnden att de naturliga skogbeklädda höjdryggar som 
finns inom tätortsavgränsningen bevaras. Nämnden vill även lyfta fram att  
Görvälnkilen och de naturnära tätortsområden som gränsar till 
verksamhetsområdet beaktas och att verksamheten i enlighet med 
planprogrammet tar särskild hänsyn till friluftslivet. 
 
Runtomkring täkten finns idag skog och förmodligen även en del mindre 
områden med sumpskog. Sumpskogar innehar ofta stora ekologiska värden 
varför bygg- och miljönämnden vill påtala att de i möjligaste mån sparas samt 
visas hänsyn.  
 
Ca 450 meter norr om planerat verksamhetsområde pågår just nu ett samråd 
kring ny 400kV-ledning som Svenska kraftnät genomför. En ny kraftledning 
genom området kan påverka landskapsbilden varför även denna bör finnas med 
i konsekvensberäkningarna för verksamheten. 
 
I remissunderlaget framgår att det skulle vara en dryg kilometer till närmaste 
bebyggelse som är Näshagen och 1 kilometer till områdets närmaste 
dricksvattenbrunn. Bygg- och miljönämnden har gjort egna mätningar utifrån 
inkommet underlag och fått det till att Näshagen finns på ett avstånd om ca 750 
meter från planerat bryt- och verksamhetsområde samt att även närmaste brunn 
i Näshagen är belägen ca 750 meter ifrån. Bygg- och miljönämnden vill betona 
att det är av yttersta vikt att korrekta avstånd används för beräkningar av 
verksamhetens påverkan på omgivande miljö.  
 

Buller, damm och transporter 
Bygg- och miljönämnden har i stort sett inga klagomål på verksamheten idag. 
Det nya bryt- och verksamhetsområdet innebär dock att verksamheten kommer 
betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt som omfattningen på verksamheten 
utökas. Bygg- och miljönämnden har i samband med detta samråd mottagit 
skrivelser från närboende till täkten med oro för ökad olägenhet. Bland annat 
nämns oro för att flera miljöstörande verksamheter planeras i samma område 
och att området redan idag är stört av buller från befintlig verksamhet med 
tillhörande trafik. Även inskränkningar i friluftsliv och risk för negativ 
påverkan på enskilda dricksvattenbrunnar och Lejondalssjön nämns. Det är 
därför viktigt att verksamheten noga utreder vilka konsekvenser det utvidgade 
verksamhetsområdet och verksamheten får för de närboende och att hänsyn tas 
till kumulativa effekter. 
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Bygg- och miljönämnden ser att det särskilt finns en ökad risk för olägenhet 
från den ökade mängd tung trafik till och från området som kan väntas längs 
med väg 269 (Håtunavägen). Särskilt som det redan idag finns stora 
verksamheter etablerade i området som innebär att regelbunden tung trafik kör 
längs med Håtunavägen och det även planeras för nya stora verksamheter i 
området. Jehander har i remissunderlaget  uppskattat att de egna transporterna 
kan komma att fördubblas vilket då skulle innebära ca 200 fordon respektive 
väg in och ut från täkten. Bygg- och miljönämnden ställer sig kritisk till att den 
utökade verksamheten endast skulle innebära en fördubbling av transporterna 
med hänsyn till att verksamheten ska utöka 400 % samtidigt som nya 
verksamheter tillkommer i form av betongfabrik och asfaltsverk. Nämnden är 
positiv till att kumulativa effekter utreds men ser att fler verksamheter behöver 
räknas med. I underlaget nämns Ragnsells avfallsanläggning och Forcit 
Sweden AB som verksamheter man kommer att ta med i beräkningarna för de 
kumulativa effekterna. Bygg-ochmiljönämnden anser att även Eons 
värmeanläggning och Käppalas rötslamsanläggning samt NCCs ansökan om ny 
deponi i området behöver finnas med i verksamhetens beräkning för 
kumulativa effekter. Det kan även finnas anledning att räkna med den 
eventuellt nya kraftledning från Svenska Kraftnät som utreds passera i närheten 
av täkten. Detta eftersom en ändrad landskapsbild kan ha betydelse för 
bullerspridningen.  

Vattenpåverkan 
Täktverksamheten omfattar bortledning av grundvatten. Bortledande av 
grundvatten riskerar att negativt påverka närliggande dricksvattenbrunnar, 
vilket inte får ske då området inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 
Om tillgången på dricksvattnet i brunnarna förstörs genom försämrad 
vattentillgång och/eller vattenkvalitet vore detta katastrofalt för dessa 
bostadsfastigheter. Riskerna med täktverksamhetens påverkan på närliggande 
dricksvattenbrunnar måste därför utredas mycket grundligt i ansökan. Som 
nämnden påpekat är det av yttersta vikt att korrekta avstånd används i 
beräkningarna. 

Bygg- och miljönämnden vill också uppmärksamma verksamheten på att 
täktverksamheten ligger inom ett avrinningsområde som mynnar ut i en vik i 
Mälaren som är klassat som ett ESKO-område (ekologiskt särskilt känsliga 
områden). Öster om täkten finns Lejondalssjön som också är klassat som ett 
ESKO-område. I enlighet med 3 kap 3 § miljöbalken bör därför de ekologiska 
funktioner som kan vara extra känsliga för åtgärder särskilt belysas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Båda vattenförekomsterna är även försedda 
med miljökvalitetsnormer. 

Masshantering 
Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor. Bygg- och 
miljönämnden är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på 
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deponi. Med hänsyn till den stora mängd massor som avses hanteras på 
området finns dock en risk för att föroreningar tillförs även om avsikten är att 
endast ta emot rena massor. Det är därför viktigt att plats för mottagande av 
massor sker på hårdgjord yta och att platsen väljs med hänsyn till risk för 
spridning av föroreningar. Det bör också finnas god egenkontroll för 
mottagande av massor på plats innan eventuell start av verksamhet. 

Betongfabrik och asfaltsverk 
Bygg- och miljönämnden ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt asfaltverk 
inom fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den omgivande 
miljön än den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan dock antas 
påverka trafikbelastningen och bidra till mängden trafikbuller. Verksamheterna 
ska därför finnas med i beräkningarna för de kumulativa effekterna. 
 

Tidsbegränsat tillstånd 

I samrådsunderlaget framgår att Jehander önskar att tillståndet för den utökade 
verksamheten ska gälla 30 år framåt. Bygg- och miljönämnden konstaterar att 
det är en lång tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma 
att förändras väsentligt. Bygg- och miljönämnden föreslår därför att vid 
eventuellt beviljande att tillståndet ska tidsbegränsas med en kortare tidsperiod 
om förslagsvis 10 år  med möjlighet för verksamheten att söka om tillståndet.  
 

Bygg- och miljönämnden 
 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Administrativa uppgifter 
Sökande 

Sand & Grus AB Jehander  
Box 47124 
100 74 Stockholm 
Organisationsnummer: 556016-1183 
 

Kontaktperson 

Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander 
Tfn: 031-867615 
E-post: niklas.Skoog@heidelbergcement.com 
 

Konsult 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Kontaktperson: Jenny Lindgren, 
Tfn: 070-693 61 99 
E-post: jenny.lindgren@structor.se   

Berörda fastigheter 

Håbo Häradsallmänning s:1  
Bro-Önsta 2:10 
 

  

Detta samråd pågår från den 30 mars 2020 till och med den 11 maj 2020. 
Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Jehanders hemsida www.jehander.se 

Skriftliga synpunkter ska vara Jehander till handa senast 11 maj för att ingå i 
dokumentationen från samrådet. Skriftliga synpunkter ställs till: 

Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB  
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm  
jenny.lindgren@structor.se  

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Täktansökan Bro. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1. Nuvarande tillstånd och verksamhet 
Sand och Grus AB Jehander ingår i Heidelberg Cement-koncernen. Företaget har 
producerat ballast (bergmaterial till byggindustrin) sedan 1874.  

Nuvarande tillstånd för verksamheten i Bro enligt miljöbalken gavs till Vägverket 
Produktion Beläggning (nuvarande Svevia) 2008-05-28 av Miljöprövningsdelegationen 
i Stockholm. Tillståndet överläts 2009-11-05 till Jehander. Tillståndet medger 
verksamhet fram till och med 1 juni 2028 och omfattar brytning, förädling och 
försäljning av berg, samt införsel av externa massor såsom entreprenadberg, betong, 
asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling i följande 
omfattning: 

• Uttag, krossning av berg – maximalt uttag av 4 miljoner ton berg 
o 250 000 ton/år i snitt  
o Upp till 400 000 ton enstaka år 

• Mottagning för behandling/återvinning  
o 100 000 ton schaktmassor per år 
o 1 000 ton stubb och ris per år 

• Införsel för efterbehandling 
o 100 000 ton schaktmassor per år 

• Tillstånd finns att tillverka 100 000 ton asfalt per år 
o OBS - ingen tillverkning av asfalt sker i nuläget då asfaltverket är 

nedlagt sedan flera år 

1.2. Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 
Jehander planerar en geografisk utvidgning av både verksamhets- och brytområde och 
ett större årligt uttag och leveranser av bergmaterial. Planerat uttag omfattar 1,3 
miljoner ton/år under 30 års tid. Jehander planerar därutöver mottagning, mellanlagring 
och återvinning av rena rivnings-, jord - och schaktmassor i syfte att förädla och sälja 
dessa som återvinningsprodukter på marknaden alternativt använda dem för 
anläggningsändamål inom verksamhetsområdet.   

Utöver detta planerar Jehander att etablera produktionsanläggningar, verkstäder och 
personalutrymmen i den norra delen av verksamhetsområdet, se Figur 2. Planerade 
produktionsanläggningar utöver kross- och sorteringsanläggning för täktverksamheten 
är asfaltverk och betongfabrik.  

Kommande ansökan om tillstånd för täktverksamhet sker enligt 9 kap miljöbalken. 
Verksamheten innebär även vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken i form av 
bortledande av grundvatten, se vidare kapitel 4. 
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2. TILLSTÅNDSPLIKT OCH SAMRÅD 

Denna handling är ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet är en del 
av förberedelserna inför Jehanders kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
Täktverksamhet av aktuell omfattning ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
vilket innebär att något undersökningssamråd inte hållits och samrådet är ett så kallat 
avgränsningssamråd. En specifik miljöbedömning ska genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram. Under våren 2020 kommer 
Jehander att samråda med länsstyrelse, kommun, berörda statliga myndigheter, övriga 
relevanta organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 
samt med allmänheten. 

Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet omfattar 
därför även ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § 
miljöbalken. Samrådet genomförs i syfte att utreda om det finns faktorer i omgivningen 
som kan påverka säkerheten vid den ansökta verksamheten. 

3. LOKALISERING OCH 
OMGIVNINGSBESKRIVNING 

3.1. Lokalisering 
Täkten ligger drygt 4 kilometer norr om Bro, Upplands-Bro kommun i Stockholms län, 
se Figur 1.  
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Figur 1. Översiktskarta, röd markering visar ungefärligt läge för Jehanders täkt. 

Drygt 1 kilometer österut finns boende1 i Näshagen, längre norrut finns fler 
bostadsområden liksom i angränsning till Lejondalssjön. Söder om väg E18 ligger Bro 
tätort.  

3.2. Omgivningen och verksamhetsområdet 
Planerat område för verksamheten visas i Figur 2, här ses även utbrutet område från 
nuvarande/pågående verksamhet. Inom verksamhetsområdet finns kontorsbyggnader i 
form av baracker. Enskilt avlopp finns inom verksamheten.  

Runt verksamhetsområdet finns produktionsskog i olika åldrar.  

3.3. Begrepp 
Verksamhetsområde - All planerad verksamhet kommer att ske inom område 
betecknat verksamhetsområde, se Figur 2. Inom verksamhetsområdet finns anlagda ytor 
för t.ex. produktion (asfaltverk, betongindustri) och förädling (t.ex. krossning, 
blandning av jordar). 

Brytområde - Brytning av berg sker inom angivet brytområde, se Figur 2.  

 
1 Närmaste boende är ca 700 m norrut. 
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Figur 2. Planerat verksamhetsområde (orange markering) samt planerat brytområde (blå markering) i 
förhållande till utbruten täkt enligt gällande tillstånd (den ljusare och avverkade ytan). I bilden visas även ett 
område för planerad etablering, vilket beskrivs närmare nedan. 

3.4. Planförhållanden 
I Upplands-Bro kommuns översiktsplan 20102 nämns att Upplands Bro kommun är väl 
försedd med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Ingen detaljplan berör området. 

3.5. Yt-och grundvatten 
Befintlig täkt är belägen på en ytvattendelare i öst-västlig riktning, där ytvattendelare 
troligtvis också utgör en grundvattendelare. Den övergripande lutningen inom 
verksamhetsområdet blir således både nordlig och sydlig. Öster om 
verksamhetsområdet löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning som troligtvis också 
utgör en grundvattendelare. Markområden med morän och berg i dagen utgör 
infiltrationsområden för nederbörd och bildar grundvatten. Grundvattenbildning till berg 
sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via jordlagren och vidare genom sprickor i 
berget. Strömningsriktningen i berg styrs av bergets spricksystem. Den naturliga 
grundvattenströmningen i området antas följa topografin i både sydlig och nordlig 
riktning. Det södra avrinningsområdet avvattnas via tre mindre bäckar som nedströms 
mynnar i ett åkerdike som slutligen mynnar ut i Mälaren söder om Bro. Det norra 
avrinningsområdet mynnar ut i Sigtunafjärden som är en del av Mälaren. 

 
2 Antogs december 2011. Aktualitetsprövad 2018. 
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Avrinningsområdet i öster avrinner diffust österut mot Lejondalssjön och vidare mot 
Sigtunafjärden.  

 

Figur 3. Vattenavrinning vid Bro Bergtäkt. 

Brobäcken-Särabäcken (klassad som övrigt vatten i VISS) som avvattnar delar av 
verksamhetsområdet söderut har sitt källflöde i anslutning till täkten, se Figur 3. Även 
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den bäck som avvattnar verksamheten norrut (betecknad WA112274523) är klassad som 
”övriga vatten”. Dessa bäckar har inga statusklassningar eller miljökvalitetsnormer. 
Cirka 1,5 km sydöst om planerat bryt- och verksamhetsområde ligger 
ytvattenförekomsten Lejondalssjön. Miljökvalitetsnorm för Lejondalssjön är god 
ekologisk status år 2021 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad 
difenyleter och kvicksilver. I den senaste bedömningen är ekologisk status måttlig 
främst på grund av problem med övergödning. Kemisk status uppnår ej god. 

Det finns enligt SGU:s brunnsarkiv privata brunnar öster om verksamhetsområdet 
(Näshagen), samt norr om (Albylund) och sydväst om (Högbytorp). Detta är brunnar i 
både berg och jord avsedda för både dricksvatten och energiproduktion. Den närmaste 
brunnen i öster är belägen ca 1 km från det planerade bryt- och verksamhetsområdet. I 
norr är motsvarande avstånd ca 1,4 km från planerat brytområde och ca 800 m från det 
planerade verksamhetsområde. I sydväst är avståndet från planerat bryt- och 
verksamhetsområdet till den närmaste brunnen ca 600 m.  

3.6. Geologi 
Jordlagren i området utgörs huvudsakligen av morän och ett fåtal torvområden. I sänkor 
och andra mer låglänta partier utgörs jordlagren av svallsediment i form av lera och 
sand. Jorddjupen är övervägande ringa. Berg i dagen är vanligt förekommande på lokala 
högpunkter. 

3.7. Naturmiljö 
Området i och kring planerat verksamhetsområde består främst av produktionsskog av 
olika åldrar, där de lite torrare delarna med tunt jordtäcke har tallskog medan granskog 
dominerar i svackorna. Hällmarker med tallskog förekommer. I den norra delen av 
planerat verksamhetsområdet finns ett område med sumpskog där det växer klibbal, 
denna sumpskog bedöms ha goda möjligheter att utveckla höga naturvärden. Det är 
troligt att skogen runt planerat verksamhetsområde innehåller minde sumpskogspartier 
som torkar upp under sommaren. Sydost om planerat verksamhetsområdet finns en 
nyckelbiotop (utpekad 1997) i form av en sumpskog.  

En naturvärdesinventering och en groddjursinventering genomfördes under 20194. 
Naturvärdesinventeringen visade på att högst naturvärden återfinns i framförallt i den 
norra delen av planerat verksamhetsområde. Ett naturvärdesobjekt bedömdes som klass 
2 Högt naturvärde, denna utgörs av en skog som svämmats och är belägen i den 
nordvästra delen av planerat verksamhetsområde. Denna sumpskog har bildats av vatten 
som pumpats upp från täktbotten. Sumpskogen fungerar som habitat för groddjur och 
vedlevande arter då död ved finns i sumpskogen. Inom nuvarande brytområde är miljön 
generellt steril och artfattig. Det finns viss förekomst av blottad mineraljord och 

 
3 Betäckningen WA11227452 för den norra bäcken kommer från VISS och är enbart namngiven enligt deras ID system (bäcken 

saknar namn). 
4 Naturföretaget, Naturvärdesinventering av Bro bergtäkt, Upplands Bro kommun samt Naturföretaget, Groddjursinventering Bro 

bergtäkt 
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ruderatväxter. Rödlistade och skyddade arter förekommer inom planerat 
verksamhetsområde. 

 

Figur 4. Identifierade naturvärden och arter vid inventering 2019 (Naturföretaget 2019).  

3.8. Kulturmiljö 
Intill den sydvästra delen av planerat verksamhetsområdet finns en fornlämning som 
utgörs av en fornborg. I närområdet norr och väster om Jehanders täkt finns flera 
lämningar, både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 
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Figur 5. Närliggande kulturlämningar, uppgift från Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. 

3.9. Riksintressen 
Inga riksintressen bedöms påverkas av planerad verksamhet, se Figur 6.  
Cirka 500 m norr om täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård (3 kap 
miljöbalken), Håtuna, Håbo-Tibble. Lejondalssjön i öster tillhör Mälaren och omfattas 
av riksintresse för yrkesfiske (3 kap miljöbalken). Två riksintressen för kommunikation 
finns i närområdet, väster om väg 269 finns ett MSA-område för flyg och även E18 är 
ett riksintresse. Norr och öster om planerat verksamhetsområde finns riksintresse för 
totalförsvar i form av påverkansområden.  
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Figur 6. Närliggande riksintressen. 

3.10. Närliggande verksamheter 
I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa 
konsekvenser. Nedanstående verksamheter kommer att beaktas i MKB utifrån 
eventuella kumulativa effekter.  

• Ragn-Sells Högbytorp - avfallsanläggning 
• Forcit Sweden AB - förvaringsanläggning för bl.a. sprängämnen. 
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Figur 7. Närliggande verksamhetsutövare. 

4. PLANERAD VERKSAMHET 

Följande planerade verksamheter kommer att konsekvensbedömas i ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken: 

• Brytning, förädling och försäljning av berg - upp till 1 300 000 ton/år  
• Mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, jord - och 

schaktmassor om totalt 500 000 ton per år i syfte att förädlas och säljas som 
återvinningsprodukter på marknaden alternativt användas för 
anläggningsändamål inom verksamhetsområdet   

• Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år för mellanlagring 
och återvinning 

• Tillverkning av 200 000 ton asfalt per år samt mottagning av rivningsasfalt för 
återvinning i tillverkningsprocessen 
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• Tillverkning av fabriksbetong om 85 000 m3 betong per år samt mottagning av 
betong för återvinning till råvara för tillverkningsprocessen alternativt 
återvinning för anläggningsändamål 

• Tvättning av krossat berg 
• Bortledande av inläckande grundvatten och dagvatten från täkten 
• Uttag (bortledande) av grundvatten för användning i verksamheten 

Brytningen planeras huvudsakligen ske söderut enligt Figur 2. Brytningen planeras ske 
som lägst ner till + 20. Pumpning kommer att ske ner till en och en halv meter under 
täktbotten.  

4.1. Brytning av berg 
För bergbrytning är de ingående momenten: 

• Avbaning 
• Borrning 
• Sprängning 
• Skutknackning 
• Krossning 
• Sortering 
• Intern transport 
• Upplagshantering 
• Lastning 

Krossning och sortering kommer att ske med fast utrustning (2 parallella linor vid full 
produktion) strax norr om planerat brytområde.  Brytningen sker söderut i enlighet med 
Figur 2. En mer utförlig beskrivning av verksamheten kommer att göras i den tekniska 
beskrivningen som medföljer ansökan om tillstånd.  

4.2. Mottagning av externa massor 
Jehander planerar att ta emot externa massor så som entreprenadberg, rena rivnings-, 
jord5 - och schaktmassor. De mottagna massorna kommer att krossas vid behov och 
sorteras utifrån sammansättning och önskad slutprodukt för att därefter säljas. En viss 
andel av de massorna kommer att användas för efterbehandling av täkten. Placering för 
mottagning och bearbetning kommer att beskrivas närmare i den tekniska 
beskrivningen. 

4.3. Andra verksamheter 
Utöver brytning av berg planeras etablering av produktionsanläggningar för tillverkning 
av asfalt respektive fabriksbetong. Dessa kommer att förläggas till norra delen av 

 
5 Även stubbar, ris 
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planerat verksamhetsområdet. För detta ändamål tas rivningsbetong och rivningsasfalt 
emot för återanvändning, se ovan. 

4.4. Vattenhantering 
Inläckande grundvatten och dagvatten kommer att pumpas och ledas bort från 
täktbotten.  

Planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer att utredas och beskrivas i den 
tekniska beskrivningen samt i MKB. Utredningen kommer att besvara hur 
vattenhanteringssystemet bör utformas vid kommande utvidgning av täkten med 
avseende på bl.a. pumpgropar, sedimentationsdammar, översilningsytor, recipient etc. 
Utredningen kommer även att undersöka hur processvatten från verksamheter inom 
verksamhetsområdet bör omhändertas, se vidare avsnitt 7.1.2. 

Jehander har enskilt avlopp. I dagsläget finns det inga planer på framdragning av 
kommunalt VA.  

4.5. Avfalls-och kemikaliehantering 
Verksamheten genererar relativt små mängder avfall som brännbart, skrot och farligt 
avfall, huvudsakligen i form av restolja. Metallavfall köps för närvarande upp av 
Skrotcentralen i Uppsala AB för återvinning. Övrigt avfall, även farligt avfall 
bortforslas i nuläget av Ragn-Sells till anläggningen Högbytorp som ligger i Upplands-
Bro kommun.  

4.6. Arbetstider 
Täktverksamheten planeras huvudsakligen ske klockan 06–18 helgfria vardagar, men 
kan vid behov komma att ske dygnet runt. Borrning, sprängning och skutknackning 
kommer endast att utföras helgfria vardagar kl. 08–16. 

Asfaltverk och betongtillverkning planeras vid behov kunna vara i drift dygnet runt 
samtliga dagar. 

4.7. Följdverksamheter 
Verksamheten ger upphov till transporter till och från täkten. Transporter innanför 
grindarna hanteras som en del av den tillståndsansökta verksamheten och prövas inom 
ramen för tillståndsansökan. Alla transporter utanför Jehanders grindar antas som 
följdverksamhet. Merparten av transporterna från Jehanders täkt går vidare söderut ut på 
E18. Endast ett fåtal transporter (uppskattningsvis under 10 %) kör på väg 2696 norrut. 
 
Idag går tung trafik längs väg 269, bland annat från Högbytorp och Jehander. Jehanders 
planerade verksamhet kommer innebära en ökning av antal transporter till och från 
området, uppskattningsvis en dubblering jämfört med idag. Bedömt antal fordon i snitt 

 
6 Enligt Nationell Vägdatabas är ÅDT totaltrafik ca 5000 (mätt 2017) och ÅDT tungtrafik ca 900 (mätt 2017). 
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per dag vid framtida drift är ca 200 fordon respektive väg (in/ut från täkten), detta är ett 
antagande vid fullt utnyttjat tillstånd i alla delar. Antalet transporter per dag kan variera 
beroende på årstid och efterfrågan. 
 
Transporter till och från anläggningen kommer inledningsvis att ske via den befintliga 
norra infarten. En ny väg in till täkten längre söderut planeras att anläggas vid behov för 
att avlasta befintlig och särskilja materialflöden. 
 

 
Figur 8. Transportvägar från verksamheten, den norra vägen in till täkten kommer ev. kompletteras med en 
infart i söder (se i figur). 

5. AVGRÄNSNING AV 
MILJÖKONSEKVENBESKRIVNING 

5.1. Geografisk avgränsning 
Den huvudsakliga konsekvensbedömningen kommer att röra det planerade 
verksamhetsområdet och påverkansområdet för bedömda miljökonsekvenser. 
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• Konsekvenser avseende ytvatten innefattar ianspråktagen mark samt recipienter 
från avrinningsområdet 

• Utredningsområdet för grundvatten omfattar ett influensområde för grundvatten 
(det område där avsänkningar kan ske) 

• För buller, vibrationer, luftstötar och risk innefattas närliggande bostadsområden 

Indirekta konsekvenser av transporter bedöms söderut fram till E18. Kumulativa 
konsekvenser i övrigt bedöms där påverkan sammanfaller med övriga närliggande 
verksamheter. 

5.2. Tidsmässig avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innefatta både driftskede och 
efterbehandlingsskede. 

Med driftskedet avses tidsperioden då täkten bryts (30 år från dom). På denna tidsskala 
bedöms konsekvenser av brytningen. Med efterbehandlingsskede avses den tidsperiod 
under vilken brytningen är avslutad och täkten efterbehandlas. På denna tidsskala 
bedöms konsekvenser under efterbehandlingen till dess att platsen är färdigställd. Viss 
efterbehandling kan dock komma att ske redan under driftskedet då det är en 
kontinuerlig process. 

5.3. Saklig avgränsning 
Konsekvenserna av sökt verksamhet kommer att beskrivas. Följande miljöaspekter 
kommer preliminärt att beskrivas och bedömas i kommande MKB: 
 

• Vattenmiljö  
• Naturmiljö 
• Buller 
• Utsläpp till luft/damning  
• Risk och säkerhet  
• Kulturmiljö 
• Rekreation och friluftsliv 
• Avfall/resurshushållning  
 

Kumulativa effekter bedöms för buller, risk och vattenmiljö.  

6. ALTERNATIVREDOVISNING 

6.1. Nollalternativ 
Nollalternativet anges i syfte att beskriva situationen för det fall de sökta åtgärderna inte 
kommer till stånd och för den utveckling av verksamheten som kommer att ske i övrigt 
med hänsyn till befintligt tillstånd, förändrade kundkrav, lagkrav m.m.  
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Nollalternativet innebär att tillstånd ej erhålls för fortsatt och utökad täktverksamhet. 
Verksamheten i Bro avslutas då när den är utbruten enligt gällande tillstånd, vilket 
bedöms ske år 2028. 

När täkten avslutas behöver behovet av material att täckas av material från andra täkter. 
Detta kan ske genom att annan täkt i närområdet utvidgas, ny täkt öppnar på jungfrulig 
mark inom lämpligt område eller att material transporteras från täkter längre bort.  

6.2. Alternativa lokaliseringar 
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer alternativa lokaliseringar av en 
bergtäkt att utredas (jungfrulig mark).  

7. PRELIMINÄR MILJÖPÅVERKAN 

7.1. Vattenmiljö 

7.1.1. Grundvatten 
Brytning kommer att ske till som lägst nivå +207 i höjdsystem RH2000.  Detta kommer 
medföra en avsänkning av grundvattennivån i berg. Grundvattennivån i täktens 
omedelbara närhet kommer maximalt sänkas av till lägsta brytnivå på +20, troligtvis blir 
sänkningen mindre. Jordlagrens mäktighet i området är generellt sett liten, varför 
preliminär påverkan av en eventuell avsänkning i jord förväntas bli liten. 

7.1.2. Ytvatten 
Planerad verksamhet kommer medföra ett ökat länshållningsbehov och förändrad 
vattenhantering som kan ge upphov till förändrade flöden i närliggande vattendrag.  

Länshållningsvattnet pumpas som ovan nämnt idag från en pumpgropen i täktens lägsta 
nivå till en sedimentationsdamm inom verksamhetsområdet och vidare till ett sankt 
skogsområde inom verksamhetsområdet. Från det sanka skogsområdet rinner vattnet i 
sydvästlig och nordöstlig riktning. I nordöstlig riktning rinner vattnet i ledning till en 
sedimentationsanläggning med tillhörande oljeavskiljare och vidare genom en mindre 
bäck till ett ytterligare sankt skogsområde. I sydvästlig riktning sker avvattningen som 
översilning genom skogsmark som mynnar i dikeskanten av väg 269.  

De mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma är främst spill av oljor och 
dieselbränsle i samband med lagring, tankning och maskinhaveri samt lakning av 
kväveföroreningar från sprängämnesrester. 

 
7 Till detta kommer själva pumpgropen, se ovan. 
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7.1.3. Fortsatt arbete 
En hydrogeologisk utredning är påbörjad. Denna kommer att innefatta beräkningar av 
vattenbalans och inläckage, inventering av känsliga objekt och en bedömning av hur 
ytvattenflöden och grundvattennivåer i täktens närhet påverkas av planerad verksamhet. 
Eventuell påverkan på identifierade känsliga objekt kommer bedömas. 

Borrning av tre bergborrhål är genomförda i syfte att undersöka bergmassans 
vattenförande förmåga genom hydrauliska tester i borrhålen. Insamlade data kommer att 
användas till inläckageberäkningarna. Även kemiprovtagning kommer att genomföras i 
borrhålen för att kartlägga grundvattnets kvalitet i området.  

Som ovan nämnt (avsnitt 4.4) kommer den planerade verksamhets 
vattenhanteringssystem att utredas. I fortsatt arbete kommer även en utredning avseende 
val av framtida recipient för utsläpp av vatten från verksamheten att genomföras. Även 
hur behandling av länshållningsvatten ska ske i planerad verksamhet innan utsläpp till 
recipient kommer att utredas. 

7.2. Buller 
Buller från planerad verksamheten uppkommer bland annat från krossning, sortering, 
skutknackning, bergborrning, avbaning och transporter. Samma arbetsmoment bedrivs 
redan idag inom befintlig täktverksamhet. Jämfört med nuvarande verksamhet innebär 
planerad verksamhet att större mängder material kommer att hanteras, både när det 
gäller uttag av berg samt återvinning och förädling av externa massor. Detta kan 
teoretiskt innebära en ökad bullerpåverkan från verksamheten. Planerad täktverksamhet 
innebär i huvudsak en expansion söderut där endast ett fåtal bostadshus finns, se avsnitt 
3.1. 

Utöver planerad täktverksamheten ansöks även om tillverkning av betong och asfalt. 
Denna verksamhet planeras att bedrivas i den norra delen av verksamhetsområdet, se 
Figur 2. 

Planerad verksamhet i Bro kommer ge upphov till följdverksamhet i form av 
transporter. Dessa transporter ger upphov till trafikbuller.  

7.2.1. Fortsatt arbete 
I fortsatt arbete kommer en bullerutredning att tas fram. Bullerutredningen kommer 
utföras i enlighet med Naturvårdsverkets rekommenderade metoder för externt 
industribuller. I arbetet ska det utredas hur riktvärden för verksamhetsbuller kan 
innehållas vid samtliga bostadshus. Riktvärden för buller delas normalt in i tre 
tidsperioder, dag, kväll och natt, där lägst ljudnivåer tillåts nattetid. Förutsatt att 
riktvärdena för respektive tidsperiod kan innehållas är det möjligt att hela eller delar av 
verksamheten bedrivs dygnet runt. Vid risk att riktvärdena överskrids kommer lämpliga 
försiktighetsmått att föreslås och vidtas. 
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Även trafikbuller från transporter från följdverksamhet kommer utredas och bedömas, 
liksom eventuella skyddsåtgärder och kumulativa effekter kopplat till andra 
kringliggande verksamheter. 

7.3. Naturmiljö, friluftsliv och rekreation 
Planerad verksamhet innebär att tidigare oexploaterat område kommer att tas i anspråk. 
Inom planerat verksamhetsområde förekommer naturvärden och skyddade arter.  

Preliminär bedömning är att påverkan från planerad verksamhet inte påverkar 
groddjuren negativt utan snarare kan gynna deras livsmiljö, framförallt via sumpskog 
som får vatten från täktbotten.  

7.3.1. Fortsatt arbete 
Den naturvärdesinventering som genomförts (se ovan) täcker inte in hela det planerade 
verksamhetsområdet. En kompletterande inventering kommer därför att genomföras 
under våren 2020.  

Då planerat verksamhetsområde till stor del består av orörd skogsmark kommer en 
fågelinventering att utföras under vinter/vår 2020.  

I MKB kommer även eventuella skyddsåtgärder att beskrivas och redovisas. 

I MKB kommer påverkan på friluftsliv och rekreation att beskrivas.  

7.4. Utsläpp till luft/damning 
De primära källorna till utsläpp till luft från verksamheten är avgasutsläpp från 
arbetsredskap, mobil maskinpark samt transporter till och från området. Damning 
uppkommer vid krossning och fordonstransporter inom verksamhetsområdet. Ett antal 
skyddsåtgärder vidtas redan idag inom nuvarande täktverksamhet, t.ex. sker 
vattenbegjutning för att begränsa damning vid torr väderlek. Under 2018 genomfördes 
en dammätning som rapporterades till Arbetsmiljöverket. Mätvärdena understeg de 
föreskrivna hygieniska nivåvärdesgränsvärdena. 

Utsläppen till luft är av begränsad karaktär och bedöms inte påverka människors hälsa 
på lokal nivå. 

Preliminär bedömning är att påverkan på luft/damning från planerad verksamhet är 
liten.  

7.5. Risk och säkerhet 
Verksamheten kan medföra risk för olyckor kopplat till transporter, ras och förorening 
av mark och vatten i samband med oljespill. Bedömningen är att olycksrisker för 
människor och miljö kan begränsas med skydds- och säkerhetsåtgärder som t.ex. 
rutiner, saneringsutrustning och skyltning. 
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Vid brytning av berg kommer sprängning krävas. Sprängning ger upphov till vibrationer 
och luftstötsvågor. En riskutredning gällande risker vid sprängningsarbeten kommer att 
tas fram i det fortsatta arbetet. 

Som ovan nämnt omfattas verksamheten av Sevesolagstiftningen lägre kravnivå och 
samrådet omfattar därför även ett så kallat sevesosamråd för att utreda om det finns 
faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den ansökta verksamheten. Inga 
sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning ska 
genomföras. 

Jehander har tagit fram ett handlingsprogram som beskriver det systematiska 
säkerhetsarbetet vid anläggningen. Handlingsprogrammet är upprättat i enlighet med 
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

I kommande MKB kommer säkerhetsarbete, risker och skyddsåtgärder att beskrivas. 
Handlingsprogrammet kommer att uppdateras för att omfatta hela den planerade 
verksamheten. 

7.6. Resurshushållning och avfall 
Enligt miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det ändamål de 
är bäst lämpade för. Användning som ger en god hushållning med naturresurser skall 
ges företräde vid planering. Bergkvalitén i Bro är god och kan användas för att tillverka 
bergkrossprodukter som kan användas för vissa ändamål där naturgrus vanligen 
används.  

Verksamhetens påverkan på resurshushållning kommer att beskrivas i kommande 
MKB. 

7.7. Kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar eller riksintressen för kulturmiljön finns i området. I 
närområdet finns enligt Riksantikvarieämbetet fornlämningar som indikerar att det kan 
finnas lämningar även inom planerat verksamhetsområde. En begäran om arkeologisk 
utredning etapp 1 är inskickad till kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Stockholm8. 

Om det under driften påträffas ett objekt som kan misstänkas vara någon typ av 
fornlämning så avbryts arbetet och tillsynsmyndigheten kontaktas i enlighet med 
bestämmelserna i kulturmiljölagen.  

 

 
 

8 Översänd 2020-01-17 
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Medverkande

Anna Bohlin Länsstyrelsen Stockholm
Karl-Martin Calestam
Lars Åkerblad
Caroline Söderström Upplands-Bro Kommun
Åsa Bergström
Niklas Skoog Chef mark och tillstånd, Jehander
Sofia Nord Kvalitets- och miljöchef, Jehander
Anders Holmer Ansvarig driftledare
Jenny Lindgren Miljökonsult, Structor
Ebba Sundberg
Katarina Helmersson
Johan Larsson Hydrogeolog, Bergab
Matilda Gustafsson Hydrogeolog, Bergab
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Samråd

Samråd enligt 6 kap miljöbalken om ansökan om förnyat 
tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Håbo 
Häraldsallmänning 1:1 och Bro-Önsta 2:10
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Seveso-samråd

Verksamheten omfattas av 
Sevesolagstiftningens 
lägre kravnivå och 
samrådet omfattar därför 
även ett samråd enligt 13 §
i Lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, 
i enlighet med 6 kap. 29 §
miljöbalken. 
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Agenda

■Kort om Jehander 
■Bakgrund och nuvarande tillstånd
■Ansökan och planerad verksamhet
■Miljökonsekvensbeskrivning
Alternativ
Avgränsningar
Preliminära konsekvenser

■Samrådstider, samrådskrets
■Frågor
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Tillståndsprocessen

1. Ta fram underlag

2. 
Avgränsningssamråd 
med myndigheter, org. 

och enskilda 
April-Maj 2020

3. Samrådsredogörelse 
4. Ta fram ansökan och 

MKB 
(våren 2020)

5. Ansökan => MMD 
(juli 2020)

6. MMD kungör 
ansökan & MKB 

7. Myndigheter, org, 
enskilda får yttra sig

8. MMD fattar beslut

Ev. överklagande 
prövas av Mark-och 
miljööverdomstolen
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■ En av Sveriges ledande leverantörer av berg- och 
grusmaterial till byggindustrin.

■ Producerar, säljer och distribuerar även sand- och 
jordprodukter.

■ 12 täkter och 3 terminaler
■ 100 anställda
■ Grundades 1874 i Stockholm

Sand & Grus AB Jehander
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HeidelbergCement i världen

Marknadsposition: nummer ett inom ballast, nummer två inom cement och 
nummer tre inom fabrikstillverkad betong.

HeidelbergCement.
Italcementi.
HeidelbergCement och Italcementi.

Medarbetare 57 000

Ballastproduktion 250 miljoner ton

Ballastreserver 19 miljarder ton

Antal täkter 620
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Användningsområden för sand, grus och krossat berg

■Vägar
■Järnvägar
■Asfalt
■Betong

■Grundläggning
■Kringfyllnad för rörledning
■Dränering
■Lekplatser m.m.
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Bergmaterial – nödvändigt för samhället
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Det mesta av materialet syns inte

Asfalt = 95% 
bergmaterial 
+ bitumen
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Betong – består mest av ballast

Betong = 85% 
bergmaterial 
+ cement och 
vatten
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Leveranser och behov av ballast

Leveranser av ballast i Sverige 1985-2016

Källa: www.sgu.se

Källa: Grus, sand och krossberg 2016, SGU

Stockholm 2016: ca 10 milj ton
Sverige 2017: ca 95 milj ton
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■Belägen ca 4 km norr om Bro, 
Upplands-Bro kommun

■Sydväst om verksamhetsområde 
ligger Ragn-Sells anläggning 
Högbytorp. I angränsning till 
täktverksamheten ligger Forcit
(sprängämnen)

■Verksamhetsområdet har en 
befintlig väganslutning till väg 269

■Bostäder i norr och öster
■Inga konflikter med riksintressen

Omgivningsbeskrivning bergtäkt Bro
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■ Bergtäkt norr om Bro på fastigheterna Håbo Häradsallmänning s:1 
och Bro-Önsta 2:10

■ Nuvarande tillstånd medger även mottagning för 
behandling/återvinning av schaktmassor och stubb/ris, införsel av 
schaktmassor för efterbehandling samt tillverkning av asfalt*

■ Nuvarande tillstånd gavs till Vägverket Produktion Beläggning 
(nuvarande Svevia) 2008-05-28, överläts till Jehander 2009-11-05

■ Tillstånd till utgången av 2028 för uttag av totalt 4 miljoner ton

■ Tillståndsgiven mängd snart utbruten, men efterfrågan fortsatt hög

■ Bergmaterial från täkten i Bro är lämpligt bland annat som 
konstruktionsmaterial för tillverkning av asfalt och betong

*Sker ej idag

Nuvarande täktverksamhet i Bro
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Ansökan avser
■Brytning, förädling och försäljning av berg - upp till 

1 300 000 ton/år 

■Mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, 
jord - och schaktmassor om totalt 500 000 ton per år i syfte 
att förädlas och säljas som återvinningsprodukter på 
marknaden alternativt användas för anläggningsändamål 
inom verksamhetsområdet  

■Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år 
för mellanlagring och återvinning

■Tillverkning av 200 000 ton asfalt per år samt mottagning av 
rivningsasfalt för återvinning i tillverkningsprocessen
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Ansökan avser (forts)
■Tillverkning av fabriksbetong om 85 000 m3 betong per år 

samt mottagning av betong för återvinning till råvara för 
tillverkningsprocessen alternativt återvinning för 
anläggningsändamål

■Tvättning av krossat berg

■Bortledande av inläckande grundvatten och dagvatten från 
täkten

■Uttag (bortledande) av grundvatten för användning i 
verksamheten

■Tillståndet söks på 30 år för täktverksamhet 
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Planerad  verksamhet



66 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt - BMN 20/0001-105 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt : 3_MIL_2020_411_Presentation samråd bro Jehander

Produktionsprocessen
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Transporter
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Betongfabrik - exempel
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Asfaltverk - exempel
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Arbetstider

■Täktverksamheten planeras huvudsakligen ske 
helgfria vardagar mellan kl. 06.00-18:00

■Behov kan uppstå periodvis för att bedriva vissa 
moment av verksamheten utanför dessa tider

■Borrning, sprängning och skutknackning kommer 
endast utföras helgfria vardagar kl. 07-18

■Asfaltverk och betongtillverkning planeras vid 
behov kunna vara i drift dygnet runt samtliga 
dagar
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Planerad efterbehandling av täkten

■Efterbehandlingen enligt en biologiska åtgärdsplan som 
tas fram för täkten

■HeidelbergCement Groups riktlinjer för att främja 
biologisk mångfald beaktas
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MKB: Avgränsningar

 Geografisk
Huvudsaklig konsekvensbedömning rör det planerade 

verksamhetsområdet och påverkansområdet för bedömda 
miljökonsekvenser

 Tidsmässig
Driftsskede
Efterbehandlingsskede (då brytning upphört)

 Saklig
Fokus i MKB:n på konsekvenser rörande vattenmiljö, 

naturmiljö, buller, kulturmiljö, risk och säkerhet, vibrationer
Även rekreation och friluftsliv, avfall/resurshushållning, samt 

luftmiljö utreds
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MKB: Alternativ

■Nollalternativ
Verksamheten avslutas 
enligt gällande tillstånd, 2028
Efterbehandling

■Alternativ lokalisering
Nya täkter kan öppnas t.ex i 
Segersta och Draget
Annan lokalisering innebär 
att ta jungfrulig mark i 
anspråk
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Alternativa platser för ny bergtäkt 

20/04/2020
Name of presentation - author
Slide 31 -
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MKB: Vattenhantering 

Förutsättningar
 Inläckande grund- och ytvatten samt nederbörd kommer att ledas till 

en eller flera sedimentationsdammar/pumpgropar med oljeavskiljare 
nere i täkten.

 Från sedimentationsdammarna kommer processvatten tas till 
produktionsanläggningar.

 Överskottsvatten i sedimentationsdammarna pumpas till våtmark.
 Kontroller av vattenkvalitet i pumpgropar/sedimentationsdammar och 

våtmarker.
 Utsläpp till recipient

Fortsatt arbete

 Utformning och dimensionering av pumpgropar, sedimentations-
dammar, våtmarker, recipient etc. 

 Behandling och hantering av länshållningsvatten och processvatten
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Vattenhantering
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MKB: Vattenmiljö 

Förutsättningar
 Det framtida täktområdet är beläget 

på två vattendelare
 Markytan i VO sluttar främst norrut 

och söderut, ett mindre område 
österut

 Området är småkuperat med berg i 
dagen på lokala högpunkter.

 Jordlagren utgörs huvudsakligen av 
morän och ett fåtal torvområden. 
Jorddjupen är övervägande ringa. 

 Små lokala grundvattenmagasin i 
moränen

 Grundvattenbildning till bergets 
spricksystem
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MKB: Vattenmiljö 

Förutsättningar
 Det södra avrinningsområdet 

avvattnas via tre mindre bäckar som 
slutligen mynnar i Mälaren söder om 
Bro. 

 Det norra avrinningsområdet mynnar i 
Sigtunafjärden (Mälaren).

 Avrinningsområdet i öster avrinner 
diffust mot Lejondalssjön och vidare 
mot Sigtunafjärden. 

 Lejondalssjön är vattenförekomst 
med MKN

 Brobäcken-Särabäcken och 
WA11227452 är ”övrigt vatten”.

 Enskilda brunnar i byn Näshagen, 
Albylund och vid Högbytorp. 
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MKB: Vattenmiljö 

Preliminära konsekvenser
 Avsänkning av grundvattennivån i berg
 Små jordlagermäktigheter, varför preliminär påverkan av en eventuell 

avsänkning i jord förväntas bli liten. 
 Ett ökat inläckage och en ev. förändrad vattenhantering kan ge 

upphov till förändrade flöden i närliggande vattendrag.
 De mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma är främst spill 

av oljor och dieselbränsle i samband med lagring, tankning och 
maskinhaveri, lakning av kväveföroreningar från sprängämnesrester, 
samt utsläpp av suspenderat material.

Fortsatt arbete
 En hydrogeologisk utredning är påbörjad. 
 Inventering av känsliga objekt
 Beräkningar av inläckage och vattenbalanser
 Bedömning av påverkan på grundvattennivåer, ytvattenflöden och 

vattenkemi 
 Bedömning av påverkan på känsliga objekt
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MKB: Naturmiljö 

Förutsättningar
 Området i och kring planerat 

verksamhetsområde består främst av 
produktionsskog av olika åldrar

 NVI utförd 2019. Naturvärden klass 2-4 
förekommer. Rödlistade och skyddade 
arter förekommer

 Tidigare oexploaterade områden tas i 
anspråk

 Förekommande groddjur bedöms kunna 
gynnas av planerad verksamhet

Fortsatt arbete: Kompletterande NVI, 
fågelinventering, uggleinventering, förslag 
till åtgärder för biologisk mångfald

Preliminära konsekvenser
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MKB: Kulturmiljö

 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns anslutning till 
verksamhetsområdet
 Arkeologisk utredning etapp 1 (+ ev. etapp 2)
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MKB: Buller

Förutsättningar
 Buller från bl.a. krossning, sortering, skutknackning, 

bergborrning och avbaning. Även maskinparken och 
transporter ger upphov till buller

Preliminära konsekvenser och åtgärder

 Den ökade mängden hanterat material kan innebära en ökad 
bullerpåverkan från verksamheten

 Tillkommande tillverkning av asfalt och betong likaså

Fortsatt arbete: Bullerutredning – industri-och trafikbuller. 
Förslag till skyddsåtgärder vid behov.
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MKB: Risk och säkerhet

Förutsättningar 
■ Verksamheten av Sevesolagstiftningen lägre kravnivå

■ Verksamheten kan innebära risker för olyckor kopplat till sprängning, 
transporter, maskinpark, farligt avfall och kemikaliehantering

■ Inga sprängmedel förvaras i täkten

Preliminära konsekvenser

■ Åtgärder i form av exempelvis rutiner, skyddsutrustning och skyltning bedöms 
begränsa risken för olyckor

Fortsatt arbete: En riskutredning gällande risker vid sprängningsarbeten kommer 
tas fram.
Handlingsprogrammet kommer att uppdateras för att omfatta den planerade 
verksamheten. 
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Kumulativa konsekvenser

Bedöms för:

■ Buller

■ Transporter längs väg 269 mot E18

■ Vattenhantering

■ Risk
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Samrådskrets och samrådstid
Samrådskrets

Samrådstid

■ Boende i närområdet
■ Statliga myndigheter och övriga organisationer och 

föreningar

 Lst Stockholm län
 Upplands-Bro kommun
 Trafikverket
 Naturvårdsverket
 SGI
 Kammarkollegiet
 Försvarsmakten
 Brandkåren Attunda
 Skogsstyrelsen
 Riksantikvarieämbetet
 SGU
 MSB
 Naturskyddsföreningen
 Långvreten Näshagen samfällighetsförening
 Vällingby scoutkår

■ 30 mars t.o.m. 20 maj
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Vad händer nu?

Samråd Framtagande av 
ansökningshandlingar

Ansökan och MKB till 
MMD (sommaren 

2020)
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Frågor?
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Kontaktpersoner för frågor och synpunkter

Synpunkter
Skriftliga synpunkter önskas vara Jehander till handa senast 
20 maj 2020 för att ingå i dokumentationen från detta 
samrådstillfälle. 

Skriftliga synpunkter ställs till:
Structor Miljöbyrån 
Att: Jenny Lindgren
Solnavägen 4
133 65 Stockholm
Jenny.lindgren@structor.se

Frågor
Välkommen att ställa frågor till Jenny Lindgren(ovan) eller till 
Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, 
på tel. 031 86 76 15 eller via e-post 
niklas.Skoog@heidelbergcement.com
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Ärendenummer  Dokumentdatum  
TRV 2020/39225 2020-05-11 
Ert ärendenummer Sidor 
”Samråd Täktansökan Bro” 1(2) 

 

 

Trafikverket 
171 54 Solna 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
 

Texttelefon: 0243 - 750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Albin Videll 
Biträdande samhällsplanerare 
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Structor Miljöbyrån   
Att: Jenny Lindgren  
Solnavägen 4  
133 65 Stockholm  
 
jenny.lindgren@structor.se 
 
 

Kopia till: 
Upplands-Bro kommun 
Länsstyrelsen 
Diariet 

Samråd för utökad täktverksamhet på fastigheterna 
Håbo Häradsallmänning S:1 och Bro-Önsta 2:10, 
Upplands-Bro kommun 
 

Trafikverket Region Stockholm har fått en remiss angående samråd om tillstånd enligt 
miljöbalken för en täktverksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan. Bolaget 
Jehander vill fortsätta bedriva samt utöka sin täktverksamhet på fastigheterna Håbo 
Häradsallmänning och Bro-Önsta 2:10. Verksamheten innefattar brytning, förädling och 
försäljning av berg samt mottagning, mellanlagring och återvinning av rivnings-, jord-, 
schaktmassor och skogsavfall. Verksamhetsutövaren tillverkar och återvinner även asfalt 
och betong. Täktverksamheten innebär också bortledande av inläckande grundvatten och 
dagvatten från täkten samt uttag av grundvatten för användning i verksamheten.  

Utöver utökning av verksamheten planeras det för personalutrymmen i den norra delen 
av verksamhetsområdet. Trafikverket anser att utformning och funktion av dessa bör 
klargöras, samt vilka kollektivtrafikmöjligheter det finns för personal att sig till och från 
sitt arbete. 

 

Trafik 

Trafikverket bedömer att en trafikutredning måste genomföras för ett större geografiskt 
område kring verksamheten, vilken ska beakta närliggande verksamheters trafikalstring 
samt inverkan på väg 269, trafikplats Bro och E18. 

Enligt remitterat material förväntas antalet transporter till och från verksamheten 
fördubblas och verksamhetsutövaren bedömer att antal fordon i snitt per dag kommer att 
uppgå till 200 stycken vid framtida drift. Detta innebär med andra ord en genomsnittlig 
ökning med 100 fordon per dag, av vilka merparten utgörs av tunga fordon. Trafiken på 
väg 269 uppgår till ca 5100 fordon per genomsnittsdygn (ÅDT 2017).  

Trafikverket förutsätter att den utökade verksamheten inte kommer att leda till några 
olägenheter, så som nedsmutsning av väg eller bländning av trafikanter på väg 269. Vid 
anslutningen till verksamheten ska hjultvättar eller andra lösningar anordnas för att 
förhindra damm och nedskräpning på väg 269. Trafikverket noterar också att det 
utökade verksamhetsområdet kommer att placeras längs med väg 269. Därför vill 
Trafikverket tydliggöra att det råder ett utökat byggnadsfritt avstånd på väg 269 om 30 
meter från vägområdet (bakkant dike). Byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning som 
kan inverka menligt på trafiksäkerheten får inte uppföras inom detta område. 

Verksamheten är lokaliserad längs samma vägavsnitt som Ragn-Sells 
kretsloppsanläggning i Högbytorp, Högbytorps kraftvärmeverk samt en ny deponi för 
inert avfall och återvinningsverksamhet som NCC ansökt om tillstånd för. Samtliga fyra 
verksamheter kommer att generera en ökning av tung trafik på väg 269. Avfarten från 
Stockholm mot väg 269 är idag inte optimal för tunga transporter som exempelvis måste 
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Ärendenummer  Dokumentdatum  
TRV 2020/39225 2020-05-11 
Ert ärendenummer Sidor 
”Samråd Täktansökan Bro” 2(2) 

 

 

Trafikverket 
171 54 Solna 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
 

Texttelefon: 0243 - 750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Albin Videll 
Biträdande samhällsplanerare 
Telefon: 072 - 083 27 58 
albin.videll@trafikverket.se 
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korsa vägen efter en väjningsplikt. Det måste även säkerställas att den utökade 
verksamheten inte medför köbildning på väg 269. En tänkbar lösning är ett 
svängmagasin som har anlagts vid anslutningen till Ragn-Sells verksamhet på samma 
väg. Detta gör att en trafikutredning måste tas fram för att beräkna huruvida avfarterna 
från E18 vid Trafikplats Bro klarar kapaciteten från och till dessa verksamheter. 

 

Anslutning 

Sikten vid befintlig anslutning till verksamheten är god och Trafikverket bedömer till 
följd av detta att anslutningen inte kommer att få några kapacitetsproblem. Vid den 
föreslagna platsen för en andra anslutning till verksamheten finns det redan en befintlig 
anslutning som idag är försedd med grind. Att öka med tung trafik på den platsen är inte 
lämpligt då det finns räcken på båda sidor av vägen samt att sikten är begränsad i 
södergående riktning. Trafikverket är restriktiva med antalet anslutningar och tillåter 
oftast inte fler än en anslutning till en fastighet.  

Enligt 39 § väglagen erfordras väghållningsmyndighetens tillstånd för ny anslutning eller 
förändring av befintlig anslutning till allmän väg. Ansökan om tillstånd för anslutning till 
allmän väg kan göras på Trafikverkets hemsida: 
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-
allman-vag/ 

 

Avvattning 

Trafikverket noterar att planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer att 
utredas och beskrivas i den tekniska beskrivningen samt i MKB. Det framgår även att 
avvattning från verksamheten kommer mynna ut i dikeskanten av väg 269. Trafikverket 
godtar inte att dagvatten leds från andra aktörer till statliga vägars diken, då de inte är 
dimensionerade för detta. 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm  

 

Albin Videll 

Samhällsplanerare 
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Från: Jonas Jonsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Ang. Jehander Utökad Bergtäkt i upplands-bro
Datum: den 28 april 2020 13:36:27

Jonas Jonsson                                                                  Bro – 2020-04-28
Milstensvägen 23
174 62 Sundbyberg
Telefon: 0733 396179
Mail: jjonsson67@gmail.com

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750
meter från bebyggelse.

Jag som fastighetsägare i Näshagen vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin
utbyggnad.

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi
även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att
påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året
om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning.
Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området.
Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring
och återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig
av följande skäl:

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av
miljöstörande verksamhet genom Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande
bergtäkt, galoppbanan och E-ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som
uppstår i form av hälsofarligt stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i
omgivningarna.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av
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sprängningar under dag och nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders
bergstäkt.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i
marken.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har
egna grävda brunnar och bergbrunnar i området och oroar oss för planerad sänkning av
grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i området, vi är helt beroende av
våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren.
Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område).
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som
medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den
smala vägen. Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer
inte att kunna användas till rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och
svampplockare. Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Som boende intill den planerade verksamheten är vi
mycket oroade för den naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra.

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas
ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-
miljobalken.pdf

 

Vänliga hälsningar

Jonas Jonsson
Ägare av fastigheter:  Jädra 1:35 + Jädra 1:34  
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Från: Ulrica Jonsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Synpunkter på Jehanders utbyggnad i Bro
Datum: den 3 maj 2020 08:53:01

Hej!

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750
meter från bebyggelse. 

Jag som fastighetsägare i Näshagen vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin
utbyggnad. 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi
även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att
påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året
om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning.
Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området.
Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring
och återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig
av följande skäl:

        Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.

        Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.

        Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid.
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

        Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

        Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt
vatten finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om
vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som
ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att
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vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion
och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för
ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för
föroreningspåverkan.

        Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp.
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik
begränsar rörligheten för oss i området. 

        Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

        Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan
en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas
ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-
miljobalken.pdf

 

Vänliga hälsningar

Ulrica Jonsson 0709-963170
Ägare av fastigheter:  Jädra 1:35 + Jädra 1:34  
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Från: Tobias Ronig
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Samråd till Tänktansökan Bro (Jehanders)
Datum: den 4 maj 2020 13:24:27
Bilagor: Skrivelse Struktor.docx

Hej på er,
Vänligen läs min skrivelse som jag skickat till Struktor gällande Jehanders expantion.

Återkoppla med tankar och information.

Må gott
//Tobias Ronig

Virus-free. www.avg.com
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Tobias Ronig    Bro 2020-05-04 
Bondmoransväg 34 
197 92 BRO 
0739393748 
Tobiasronig@gmail.com 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  
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- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 
Tobias Ronig 
Jädra 1:48   
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Från: Lena Björklund
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: olle.persson
Ärende: Synpunkter på miljöpåverkande projekt till sammanträdet 20/5 2020
Datum: den 5 maj 2020 15:01:34
Bilagor: Synpunkter Deponi NCC.pdf

Synpunkter Kraftledning Dnr 2019 68.pdf
Yttrande Jehander 2.pdf
Yttrande Jehanders utvidgning till Structor.pdf

Hej, som en av de närmst  boende till de 3 projekten ni ska ta upp på ert sammanträde den
20/5 2020 vill jag framföra våra synpunkter och frågor.
Om alla skulle få genomföras skulle det innebära att vi skulle " omringas" av 
Asfaltsverk  Betongtillverkning och en Deponi  där verksamheterna skulle bedrivas
: dygnet runt och vi skulle bli både lukt och ljud störda . Samt en kraftledning i
närområdet som stör landskapsbilden och medför skövlade korridorer / förstör vår fina
skog.
Vi skulle sannolikt även bli störda av den ökade trafiken- vem bygger bullerplank?

Jag hoppas kommunen kan se till sina invånares bästa och bevara vår fina landsbygd
istället för att låta industrier och andra verksamheter sprida ut sig i vår fina natur.
Lägg verksamheter längs med E18 istället- Även om det är ett kostsammare alternativ för
de som vill etablera sig.
Låt inte miljön förstöras och människor må dåligt !

Bifogar våra synpunkter som jag också mailat in till berörda aktörer.

Hälsningar Lena Björklund och Olle Persson
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Lena   Björklund Håbo-tibble   5/5   2020  
Olle   Persson  
Håbo-   Tibblevägen   1  
19793   Bro  
Alby   1:12  
lena.bjoerklund@gmail.com  
0707   943550  
 
Synpunkter   på   NCC   planerade   ansökan   om   tillstånd   för   ny   deponi   för   inert   avfall   och  
återvinningsverksamhet   i   Upplands-Bro   kommun.  
 
Vi   som   en   av   de   närmaste   grannarna   till   den   planerade   deponin   vill   att   NCC   väljer   en   annan  
placering   för   sin   verksamhet.   Varför   anlägga   en   verksamhet   som   ni   själva   skriver   bedöms  
medföra   betydande   miljöpåverkan   på   grund   av   exploateringens   nuvarande   planerade  
omfattning   ?   Det   vore   lämpligare   att    välja   en   plats   tex   längs   med   E18    i   närhet   av   Eons  
verksamhet.  
 
Bullerstörning   
Ni   skriver   att   bullernivåerna   kommer   öka   i   området   pga   ökning   av   tung   trafik   och   även   att  
deponeringen   och   återvinnings   verksamheten   kan   öka   bullerstörning.   
 
Vi   är   redan   idag   bullerstörda   av   verksamheten   från   Jehanders   och   även   ibland   från   Högbytorp.  
Från   Högbytorp   drabbas   vi   även   av   luktstörning   emellanåt.   Dessa   verksamheter   ligger   på   ett  
längre   avstånd   från   oss   än   den   planerade   deponin   så   man   kan   räkna   med   att   vi   skulle   bli  
mycket   störda   av   deponins   verksamhet.   Det   som   är   alarmerande   är   att   verksamheten   planeras  
att   hålla   på    dygnet   runt.    Vinden   går   ofta   åt   vårt   håll   och   vinden   för   lätt   med   sig   lukt   och   ljud.  
Vem   bygger   bullerplank   ?  
Den   ridån   av   skog/träd   som   finns   idag   förhindrar    inte    en   bullerstörning   -   vi   blir   störda.  
Vissa   dagar   hör   vi   även   trafiken   från   E18.   
 
Föroreningar   i   mark   och   grundvatten  
Hur   garanterar   ni   att   ett   ev.   läckage   från   drivmedelstankar,   spill   och   annat   farligt   avfall   som   kan  
finnas   i   massorna   inte   förorenar   vårt   dricksvatten   ?  
Hur   kontrolleras   att   massorna   ej   innehåller   giftiga   kemikalier/ämnen?   
Vår   brunn   ligger   500   meter   från   det   planerade   verksamhetsområdet.Hur   ofta   kommer   ni   ta  
vattenprover?   Vi   är   djupt   oroade   över   detta.  
 
 
Luktstörning  
Ni   skriver   att   verksamheten   inte   kommer   medföra   luktstörning-   vad   baserar   ni   det   på?  
Finns   direktiv   på   att   illaluktande   massor   ej   får   tas   emot?   Hur   kontrolleras   det?  
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Nedsmutsning   av   väg   269  
Hur   kommer   ni   se   till   att   vägen   ej   blir   förorenad   av   massor,   jord,   sten   mm?  
Kommer   det   att   anläggas   en   hjultvätt   som   de   gjort   på   Högbytorp?   Det   har   blivit   bättre   vid   in   och  
utfarten   vid   Högbytorp   men   det   fungerar   inte   alltid,   vägen   är   smutsig   till   och   från.  
Om   deponin   läggs   vid   Eon/   Högbytorp   kanske   även   er   verksamhet   kan   använda   den   tvätten?  
 
 
Trafiksituationen   på   väg   269  
Belastning   på   redan   ansträngda   väg   269   oroar   oss   enormt.  
När   är   de   siffror   ni   anger   på   den   totala   trafik   belastningen   uppmätta   ?  
Vi   upplever   det   som   en   massiv   ökning   på   tunga   transporter   de   senaste   åren.  
I   oktober/november   2019   fick   jag   följande   siffror   på   fordonsrörelser   från   Högbytorp   och   Eon.  
Sannolikt   kommer   dessa   att   öka   när   deras   verksamhet   ökar.  
Högbytorp   400-600   fordonsrörelser   per   dag  
Eon   60-80   fordonsrörelser    per   dag  
Jehanders   kunde   ej   lämna   ut   några   siffror   .  
Som   ni   säkert   vet   planerar   Jehanders   en   stor   utökning   av   sin   verksamhet   om   detta   blir  
verklighet   kommer   det   innebära   många   fler   fordonsrörelser   /   dygn  
Även   mellanlagret   för   rötslam   som   Käppala   vill   bygga   innebär   många   fler   fordonsrörelser/   dygn   
 
Ni   skriver   att   ett   maxår   skulle   er   verksamhet   generera   128   transportrörelser/   dygn   -   är   även  
transport   rörelserna   kopplade   till   försäljning   av   massor   och   transporter   kopplade   till  
bränsletransporter   inräknade   i   denna   siffra?  
 
Sannolikt   måste   väg   269   byggas   ut/om-   nya   infarter   ,    för   att   klara   alla   nya   planerade  
verksamheter   och   det   skulle   störa   landskapsbilden   och   den   ökade   trafiken   påverka   miljö   och  
säkerheten   i   området   negativt.  
Vill   även   påpeka   att   den   ombyggda   infarten   som   gjorts   vid   Högbytorp    utan   refuger   och   bra  
belysning    är   mycket   trafikfarlig.  
När   vägen   är   smutsig   av   jord   och   vägskyltarna   helt   täckta   av   damm   och   smuts   från   alla   fordon  
som   åker   in   och   ut   så   är   det   mycket   svårt   att   se   vägskyltarna   med   de   blå   påbuds   pilarna   -  
särskilt   under   den   mörka   tiden   på   året   (   höst   och   vinter)  
 
 
Med   detta   som   bakgrund   vore   en   placering   av   Deponin   längs   med   E18   att   föredra.  
 
 
Hälsningar   Lena   Björklund   &   Olle   Persson  
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Lena Björklund Dnr 2019/68
Ole Persson
Håbo-tibblevägen 1
19793 Bro
Alby 1:12
lena.bjoerklund@gmail.com
0707-943550  

Synpunkter gällande elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna

Vår synpunkt är att ni korsar väg 269 ännu längre bort  från oss än föreslaget som finns på er 
hemsida - för att minimera magnetfältspåverkan samt för att att landskapsbilden inte ska störas 
av ledningar och stolpar. Alternativt väljer en annan korridor där vi inte påverkas.

Hälsningar Lena Björklund och Olle Persson
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Lena Björklund Håbo-Tibble 2020-04-20
Olle Persson
Håbo-tibblevägen 1
19793 Bro
lena.bjoerklund@gmail.com
Alby 1:12                                                    

Synpunkter på Sand och Grus AB Jehanders fortsatta och utökade verksamhet i Bro.

Vi föreslår att Jehander ser över placeringen av Asfaltverk och Betongtillverkning inom området.
Vi bor väldigt nära den tilltänkta platsen för dessa verksamheter och är redan idag störda av 
ljud/buller från Jehander. 
Topografin, Luft och vindströmmar gör att vi tyvärr även upplever störning även från Högbytorp 
Avfallsanläggning gällande lukt och ljud som ju ligger på ett längre avstånd från oss än Bergtäkten.

Med bakgrund av detta föreslår vi att ni hittar an annan placering så långt söderut i området som 
möjligt ,så att störningen minimeras. Samt även så långt ner i marken för att förhindra att ljud/lukter
sprids till de närboende och så att landskapsbilden inte påverkas på ett negativt sätt.

Har i er information läst att både asfaltverk och betongtillverkning är tänkta att vara igång dygnet 
runt vilket skulle leda till en daglig störning för oss om dessa verksamheter eller andra ljudstörande 
verksamheter placeras i den norra delen av området.

Jag åberopar Miljöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3 §, som innebär att risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och miljö gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. 
Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Hälsningar Lena och Olle



66 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt - BMN 20/0001-105 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt : 6_MIL_2020_411_E-post, synpunkter allmänheten

Lena Björklund Olle Persson Håbo Tibble  2020-02-20
Håbo-Tibblevägen 1
197 93 Bro
0707 943550

lena.bjoerklund@gmail.com

Till: Stuctor
Jenny Lindgren

Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm

jenny.lindgren@structor.se

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 meter från 
bebyggelse. 
Jag som fastighetsägare i  Håbo Tibble  vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin utbyggnad. 
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en 
anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av Lejondalssjön som kommer att 
passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På andra sidan Lejondalssjön finns Svea 
Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket 
kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi 
har redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.
Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av Svea 
Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den 
tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro
med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga 
som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta 
Brukshundsklubb.
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och återvinning av 
massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl:

• Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom Höbytorps 
avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs kraftvärmeverk och 

biogasanläggning i detta område.
• Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm som 

påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.
• Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. Redan 

idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 
• Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i området 
och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i 

området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar 
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Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt 

område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 

näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 
sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

• Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad 
olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik begränsar 

rörligheten för oss i området. 
• Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation som 

tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

• Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan en 
utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. 

Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf

Vänliga hälsningar

Lena Björklund & Olle Persson
Alby 1:12
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Näshagen i Upplands Bro 

Synpunkter 
2020-05-03 

Till: Bygg och miljönämnden 
Cc Ordförande Börje Wreden 

Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 

 
 

Synpunkter till samråd för Täktansökan, Svenska kraftnäts planer på 
nydragning av 400 kV luftledning samt NCC´s utökade deponi i Bro. 
 
Som boende i Näshagens samfällighet sedan 1964, har vi haft förmånen att få vistas i ett 
naturskönt område som innehåller både skog, ängsmark och sjö. Sedan etableringen av 
Högbytorp för många år sedan, har olika intressenter velat förlägga sin miljöfarliga 
verksamhet här i närheten. Under flera år förde vi en kamp mot Käppalaförbundet som ville 
lägga ett mellanlager för slam här på Häradsallmänningen. Nu är det dags igen att agera! 
 
Vi fick information om den planerade utökade verksamheten vid Jehanders bergstäkt i ett 
brev daterat 2020-03-30. Det var Structor som inbjöd till att lämna synpunkter. I samma brev 
står det ”Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. 
avgränsningssamråd.” Där kan man läsa om mottagning, mellanlagring och återvinning av 
massor samt produktion av asfalt och betong. Även bortledande av grundvatten som 
täktverksamheten medför. Vi har därför formulerat våra synpunkter i ett brev till Structor.    
Vi mycket oroade av denna utökade verksamhet, både till yta, en femdubblering av dagens yta 
och den miljöfarliga verksamhet man planerar för. Vi oroas över ständigt buller, vibrationer 
med inslag av sprängningar, förorenad luft med damm och lukt, föroreningar i marken.         
Vi oroas över att man planerar för 1,3 milj ton/år i 30 år framåt med uttag och leveranser av 
bergmaterial, samtidigt som kross- och sorteringsanläggning är igång och asfaltverk och 
betongfabrik producerar på samma ställe. Man ska motta rivningsjord och schaktmassor för 
att mellanlagra och återvinna på platsen. Det ska förädlas och sedan säljas vidare. Vi förstår 
att det är mycket stora vinstintressen i denna produktion. Även skogsägaren kommer att 
kunna tjäna stora pengar på denna exploatering.  
Vi oroas mycket över miljöaspekterna i den utvidgade verksamheten. Redan idag påverkas vi 
av den verksamhet som utförs vid Jehanders bergskross, 100 000 ton/ år från mars till 
december, som körs fram till dryga kl.22. 
 Den stora grundvattensänkningen på 6 meter man talar om, oroar oss mycket eftersom vi har 
egna brunnar med dricksvatten i Näshagen, som ligger mindre än 1 km från detta område. 
Gällande tung trafik på vägen, kommer den markant att öka med ständig produktion. 
  

 Vi vill kunna se på framtiden med tillförsikt för oss, våra barn och barnbarn, därför 
vill vi inte ha någon utökad verksamhet i Jehanders bergstäkt. Vi vill kunna finnas 
kvar här i närheten! Häradsallmänningen ska inte ha industriell verksamhet. Den ska 
vara en tillgång för bygden och inte säljas av för att tjäna pengar på. Vem har rätten att 
utnyttja den, de som vill driva jord- och skogsbruk eller de som vill nyttja den för egen 
vinning?   

 
Hur ställer sig nämnden till förslaget? 
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Vi fick information om planer på ny dragning av högspänningsledning genom en notis i 
Lokal-tidningen under senare delen av april. Svenska kraftnät har planer på att dra en ny  
400 kVs luftburen högspänningsledning genom skogen mellan Näshagen och Långvreten. 
Den kommer att vika av från nuvarande kraftnätsgata och utökas till det dubbla från tidigare 
som ligger på 220 kV.  
Vi förstår inte hur man kan ha dessa planer att dra en ny högspänningsgata i befintligt 
fritidshusområde. Nuvarande gata har ju legat där under längre tid, att de som bosatt sig i 
närheten har vetat om riskerna med kraftledningen och kunnat kalkylera med dessa.              
Är det här något som görs för att förbättra miljön i Kyrkbyn på bekostnad av oss som bor i 
Långvreten och Näshagen? Det är högspänning som ska passera förbi vår kommun från 
Överby till Hamra. Det inget som tillför Upplands Bro någonting. Vi däremot kommer att få 
en försämrad miljö med högspänningspåverkan på människor, djur och natur.  
  

 Vi föreslår att den planerade högspänningsledningen grävs ner i nuvarande sträckning. 
Det är fullt möjligt och naturligtvis en kostnadsfråga, men den får Svenska kraftnät ta.  

 
Hur viktig är den planerade utökningen av nätet för elförsörjningen i Upplands Bro? Om den 
är nödvändig för oss, kommer ni i kommunen att kräva att den grävs ner? 
 
 
Vi har också under denna period fått veta att NCC planerar en utökad deponi vid Höbytorp. 
De har skickat ut en inbjudan till samråd för ny anläggning av avfall. Vi har svårt att se att det 
kan vara den rätta platsen när Högbytorp redan har vuxit så mycket i omfång och yta.  
 

 Vi anser inte att man kan lägga mer avfall på den här platsen, även om stor del av ytan 
ligger inom översiktsplanen.  

 
Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden se om den verkligen 
behövs på just den platsen? Hur resonerar ni gällande deponins påverkan på marken, yt- och 
grundvatten? 
 
 
Slutligen vill vi att ni politiker i Bygg- och Miljönämnden tar ett samlat grepp kring detta vid 
ert nämndmöte den 20 maj 2020.  
Vi är människorna som blir påverkade av era beslut. Ni har Jehanders utökade 
bergtäktsverksamhet, Svenska kraftnäts planerade nya kraftledningsdragning på 400 kV och 
NCC med utökad deponi att ta ställning till. Vi bor intill och blir verkligen miljöpåverkade!    
Nu står vår förhoppning till att ni kommunpolitiker i Upplands Bro fattar kloka beslut kring 
detta. Då kan vi fortsätta att kämpa tillsammans och överklaga så långt det går! 
 
Högaktningsfullt 
 
 
Birgitta och Anders Fröberg 
Soldathustruns väg 7   Jädra 1:32 
197 92 Upplands Bro 
 
 Tel. 070-3736513 
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Vi anser att den planerade verksamheten är mycket olämplig av följande skäl: 
 
 

 Vi anser att denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande 
verksamhet genom Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders bergtäkt och galoppbanan. 
Dessutom har E-ON ett nybygge sen 2016, av kraftvärmeverk och biogasanläggning i 
detta område.  
 

 Stor risk för luftproblem med damm och partiklar i luften som uppstår även lukt som 
påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

 
 Ständig bullerstörning från verksamheten. Redan idag har vi störning från Jehanders 

bergstäkt. 
 

 Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i området, samt badsjöar i Lejondal och Mälaren. 

 
 Transporter av tung trafik ökar på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för övriga trafikanter utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området. 

 
 Skogsmarken intill planerad utökad bergtäkt kommer inte att kunna användas till 

rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av oss bär- och svampplockare.   
Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

 
 Som stugägare intill den planerade utökade verksamheten är vi mycket oroade för den 

naturpåverkan som Jehanders industriella verksamhet kommer att utföra med både 
asfaltsverk och betongfabrik. 

 
 Upplands Bro tar redan idag ett mycket stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 

ytterligare. Övriga grannkommuner till Stockholm måste också ta sitt ansvar. 
 

 Vi vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip ( 2 kap 3§) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att 
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön. 

 
 

Högaktningsfullt 
 
 
 
Birgitta och Anders Fröberg 
 
Soldathustruns väg 7   Jädra 1:32 
197 92 Upplands Bro 
 
Tel. 070-3736513 
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Hässelby den 4 maj 2020 

Eva-Maria Dufva 
Soldathustruns väg 9 /Knäckepilsgränd 118 
197 92 Bro /165 77 Hässelby 
Telefon: 070- 588 72 88 
Mail: emdufva@gmail.com 

Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro 
Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden 
 

Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av 

Högbytorp 

 

Sammanfattning och frågor: 

Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden 
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj: 

1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 
750 meter från bebyggelse.  
Som fastighetsägare (sedan 1964 när mina föräldrar köpte fastigheten som jag för många år 
sedan övertagit) så är jag helt emot förslaget. Under många år har ett antal 
miljöförsämrande faktorer smugit sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i 
skrivelsen. Min uppfattning är att det är dags för andra kommuner att ta sin del av ansvaret.  
 
Hur ställer sig nämnden till förslaget? 
 

2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i 
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning 
som idag sträcker sig mellan stationerna. 
Det nya nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på alla sätt, jag 
har inte satt mig in alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar av landet gräver 
man ner den här typen av nät i allt större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför 
Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs. 
 
Är den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om så 
är fallet, kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner? 
 

3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på 
gällande översiktsplan. 
Även det en verksamhet som kommer att påverka våra omgivningar negativt.  
 
Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu  (om de tre förslagen går igenom) på alla 
sidor omgivna av olika verksamheter som kraftigt försämrar livskvalitet och trivsel. 
 
Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden tänka sig att låta 
exploateringen gå åt ett annat håll? Inte minst med tanke på grundvatten och brunnar för oss 
som inte har kommunalt vatten och avlopp? 
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Övriga synpunkter 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även 
den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns 
Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och 
annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa 
perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten 
kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i 
området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att nämnden tar del av: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare.  
Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder? Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
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åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

Jag och min stora familj, med bland annat tre barn och sju barnbarn (fjärde generationen i 
Näshagen) ser fram mot många fler härliga stunder här. Vi ser fram mot att ganska snart få 
tillgång till kommunalt vatten och avlopp, att kanske kunna bygga om och bygga till för att 
anpassa huset till nya tider och nya behov. Vi håller tummarna för att nämnden förstår vilken 
negativ påverkan de tre förslagen har för vår fina kommun. Privata intressen av att sälja och 
exploatera fina naturområden ska inte få gå före vanliga innevånares behov av tillgång till natur 
och rekreation.  

Vänligen, 

Eva-Maria Dufva 

Jädra 1:31   
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Ang samråd Jehanders bergtäkt i Bro
Datum: den 11 maj 2020 09:56:47
Bilagor: Samråd Bro Jehander - Inlaga Gröna Gången.docx

 
 

Fr�n: soren.fridman@telia.com <soren.fridman@telia.com> 
Skickat: den 11 maj 2020 09:37
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Kopia: Jan J�rnstad <jan.jarnstad@gjensidige.se>
�mne: Ang samr�d Jehanders bergt�kt i Bro
 
Hej
 
Ang�ende samr�d om Jehanders fortsatta och ut�kade t�ktverksamhet i Bro.
 
Vi, boende i n�rheten av Jehanders bergt�kt i Bro, har skickat bifogade dokument till Struktor.
Beg�r att Bygg och milj�n�mnden beaktar v�ra synpunkter i sin handl�ggning av �rendet.
 
med v�nliga h�lsningar
 
 
 

S�ren Fridman
Gr�na g�ngens v�g 6
197 91 Bro
070 650 68 08
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Classified: Internal 

 

Till        

Structor Miljöbyrån e-post: jenny.lindgren@structor.se 
cc Jehander e-post; niklas.skoog@heidelbergcement.com 
 
 
Bro 2020-05-08 
 

 

 

Samråd Bro Jehander 

 

Hej, 

Vi samlade fastighetsägare runt och kring Gröna Gången känner stor oro kring den kraftiga påverkan 
som ett eventuellt utökande av föreslagen bergtäktverksamhet etc innebär för oss, när det gäller 
buller, lukt samt påverkan av våra enskilda vattentäkter och miljö- och risker omständigheter i övrigt. 

Redan idag påverkas vi av buller från befintlig täktanläggningen. I kombination med störning från 
övriga redan idag befintliga anläggningar såsom; Högbytorp, EON: s-anläggning samt I1 Kungsängen 
kraftiga utbyggnad av sin verksamhet, kommer vår miljö att starkt påverkas negativt på såväl kort som 
långsikt, vid ett godkännande till en utvidgning av verksamheten. Den samlade buller- och 
vibrationsnivån kommer få en mycket stor negativ påverkan på såväl oss boende samt djurlivet. 
Utöver detta ökar risken för grundvattensänkning på sikt. 

Även tungtrafik på E18 resp. väg 269 stör in till våra fastigheter redan idag och med en utökning av 
verksamheten och därtill kommande tungtrafik, kommer detta faktum att öka påtagligt. Även Arlandas 
nuvarande trafik och kommande expansion påverkar bullernivån i aktuellt område.   

Det nu aktuella förslaget innebär en mycket stor förändring av verksamhetens inriktning i den nu 
aktuella täkten. Förutom en större bergtäkt samt utökande av tillhörande produktionsmoment, 
mottagning återvinning av schaktmassor samt återvinning generellt, så vill Jehanders även bygga en 
produktionsanläggning för betong och asfalt.  

Tillverkningskapaciteten beräknas till minst 200 000 ton asfalt årligen. I sakens natur ingår även 
mottagning av rivningsasfalt för återvinning i asfaltsprocessen. Anläggningen är tänkt drivas 7/24, 
vilket ytterligare adderar buller och kraftig miljöpåverkan i stort. 

Till detta kommer också byggnation för service- och verkstadsbyggnader samt uppställningsplatser för 
olika typer av tunga lastmaskiner och fordon. Risken för allvarliga kemikalieolyckor ligger oxå för 
handen.   

Hela utökningen och förändringen är helt förkastligt enligt vår argumentering och synsätt, 
däremot ser vi inget som hindrar att fortsatt brytning i befintlig täkt sker till 1 juni 2028.  

 

Om anläggningen enligt ansökan trots allt blir ett faktum, även i begränsad omfattning, så kräver vi att 
nyttjaren förpliktigas och ställer fullständiga garantier för att: 

• Tillgången av vatten i enskilda brunnar säkerställs och blir intakta över tid. 
• Vibrationsmätare monteras på de privatfastigheter som ligger inom en milsradie  
• Bullernivåer ej överstiger de mätetal som föreligger redan med befintlig täkt idag. 
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Classified: Internal 

 
• Kraftiga bullerplank/skydd monteras runt och kring den aktuella fastigheten. 
• Verksamheten bedrivs endast under helgfria mån-fredagar mellan 07.00 – 16.00. 
• Jehanders tillsätter en fond, som hanteras av Upplands-Bro kommun, för genomförande av 

miljöåtgärder hos berörda påverkande enskilda fastigheter. 
 
För fastigheterna enligt nedan gm Jan Järnstad; jjarnstad@gmail.com 
 
• Bro-Råby1:6 m fl Lejondals Gård 
• Lejondal1:2  Sören & Susanne Fridman 
• Lejondal1:4  Fredrik & Maria Söderström 
• Lejondal1:6  Beth Adams-Ray, Gr G v 5 
• Lejondal1:10 Stig Engqvist, Lou Talamo 
• Lejondal1:11 Malin Högberg, Ola Öberg 
• Lejondal1:12 Eva & Jan Järnstad 
• Lejondal1:13  Lilian Thil 
• Lejondal1:17 Arne & Elisabeth Henriksson 
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Synpunkter från SNF i Upplands-Bro
Datum: den 11 maj 2020 12:09:43
Bilagor: Samråd Jehanders c.doc

 
 

Från: Per-Ola Björn <p-o.bjorn@telia.com> 
Skickat: den 11 maj 2020 11:49
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Kopia: carin.enfors@telia.com
Ämne: Synpunkter från SNF i Upplands-Bro
 
Hej,
 
Här kommer våra synpunkter på utökad grustäkt i Bro.
 
/mvh Per-Ola Björn
  070-3236709
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SNF Upplands-Bros synpunkter på Samråd Täktansökan Bro               Bro 2020-05-11  
 

Till: 
Bygg-och miljönämnden  
Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen  

 

Inledning 
Kommunen har redan många, stora miljöpåverkande verksamheter. Samtidigt har kommunen 
ett av stockholmsregionens största sammanhängande skogsområden och flera skyddsvärda 
sjöar.  
 
Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 

 
Naturvärden  

Regionens kanske största sammanhängande skogsområden finns i Upplands-Bro kommun 
samt två skyddsvärda sjöar; Mälaren och Lejondalssjön. 

Dessa områden är viktiga för rekreation. De används flitigt av naturälskare, det rörliga 
friluftslivet, scouter, svamp- och bärplockare, hundägare, jägare, med flera.  
De anses vara värdefulla för hela Stockholmsregionen.  

Den för hela regionen mycket viktiga, så kallade, Gröna kilen finns också i kommunen. Den 
påverkas negativt av dessa planer. 

Naturen i kommunen har flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i det aktuella området 
rapporterades det under 2000-talet 516 arter (mest kärlväxter) varav 22 stycken är rödlistade!  

Vi är emot att dessa värdefulla marker mer och mer naggas i kanterna eller att det görs intrång i 
dem av miljöpåverkande verksamheter.  

Mälaren är dricksvattentäkt för cirka 1,5 miljoner invånare i regionen. Flera miljöförbättrande 
åtgärder görs för att bevara vattenkvaliteten. Mälaren ska inte tillåtas förorenas av flera 
verksamheter. Sätrabäcken som finns i det aktuella området, rinner ut i Mälaren 

Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område).  
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 
näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 
sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Lejondalssjön kommer att restaureras under 2020 
för att återställa god vattenkvalitet. 

 

Mijöpåverkande verksamheter 

I närområdet finns Högbytorps avfallsanläggning och EON med kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Svea Livgarde ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med 
vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat.  
Dessutom planeras också en anläggning för mellanlagring av rötslam, en kraftledning genom 
norra delen av kommunen en deponi för inert material (NCC), ny bergtäkt (Swerock) och en 
avsevärd utökning av befintlig bergtäkt (Jehander) 
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Vi anser att vi redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. Och gör 
anspråk på stora arealer både direkt fysiskt och indirekt bland annat genom luftföroreningar och 
buller. 
 
Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig. 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. Planområdet är lika stort som hela tätortsområdet Bro! 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  
I närområdet finns redan Högbytorps avfallsanläggning och E-ON:s kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En 
planerad kraftledning kommer att passera norra delen av Lejondalssjön. Vidare finns Svea 
Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar 
och annat. Miljön för de boende i närområdet kommer att kraftigt försämras. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för 
många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är 
även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina 
hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. Redan idag störs boende av 
buller, damm och tät tung trafik från Jehanders anläggning.  
Naturskyddsföreningen oroar sig för hur ändrade grundvattenförhållanden kommer att påverka 
naturen på ett negativt sätt.  
 
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av 
följande skäl: 

• Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt och E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 

• Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

• Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag är det stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

• Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. 

• risk för att närboendes brunnar kommer att påverkas av den planerade sänkningen av 
grundvattennivå på 6 m.  

• Vattenkvaliteten i Lejondalssjön som är en populär badsjö utpekas i sin helhet som ESKO 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Resultaten av restaureringsåtgärderna, som kommer att genomföras under år 2020, kan 
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påverkas negativt av belastning från Jehanders planerade verksamhet. Den långsamma 
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.  

• Mälaren är förutom en uppskattad badsjö, dricksvattentäkt för hela Storstockholm. 
Avvattning från Jehanders anläggning rinner genom Sätrabäcken till Mälaren.  

• Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för boende och besökande i området.  
(EON själva uttryckte, i planeringsstadiet, med tanke på den ökade trafiken, att det var självklart med 
en separat gång och cykelväg mellan Bro och Håbo-Tibble, men den lyser med sin frånvaro) 

• Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Storstockholm. 

• Naturskyddsföreningen är mycket oroad både för den naturpåverkan en utökad 
täktverksamhet kommer att medföra. Och för ytterligare begränsning av kommunens 
rekreationsvärde. 

 
 
 
 
Naturskyddsföreningen Upplands-Bro 
c/o Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23 
197 91 Bro 
Tel: 070-536 26 15 
carin.enfors@telia.com 
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Från: Lars-Göran Lagge Gabrielsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Synpunkter Jehanders, utbyggd kraftledning och NCC/Högbytorp
Datum: den 11 maj 2020 22:02:49
Bilagor: Brev Uppl Bro 11 maj 2020.pdf

Hej!
Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till  de tre förslag som
nämnden ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj, vänligen se bifogad skrivelse. 

Många hälsningar

Lars-Göran Gabrielsson
0769-458452
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden; kommunstyrelsen
Ärende: VB: Synpunkter planerad verksamhet Håbo häradsallmänning
Datum: den 12 maj 2020 07:56:05
Bilagor: Upplands.pdf

Hej
Önskar få detta vidarebefodrat till Samhällsbyggnadskontoret och Bygg och Miljönämnden Går det att få ett ok
när det är gjort?
mvh
Inger Löfstedt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej,
Jag har meddelat Inger att jag vidarebefordrat hennes mail till er.

Med vänliga hälsningar
Linda Air
Kontaktcenter



66 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt - BMN 20/0001-105 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt : 8_MIL_2020_411_Sammanställning av yttranden 11_15_maj_2020

1 
 

Upplands-Bro kommun  
Bygg o Miljönämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Planerade verksamheter på Håbo Häradsallmäning S:1 
Jehander bergtäkt, Asfaltsverk, Betongfabrik, NCC  deponi  och  Käppala slamlager 

Den del inom Håbo Häradsallmänning och Håbo-Tibble, i vilket de planerade verksamheterna är tänkt 
att placeras är av gammal hävd en välvårdad skog och där fanns tidigare goda möjligheter till 
rekreation och friluftsliv.  Håbo Häradsallmänning har köpt området Alby/Aske skog och Hammarby 
fjäll. Detta skedde i modern tid och uppfattningen är att förvärvet av dessa skogar inte ses som en 
naturlig del av den övriga stora Håbo häradsallmänning, som sträcker sig ned till Bålsta, utan mer 
som en avsides skog som kan exploateras. Skogen har historiskt ägts av de på sin tid de större 
gårdarna Alby och senare Aske. Hammarby fjäll, där bergtäkten förväntas utökas ägdes av 
Håtunaholm. Området har behållit sin uråldriga karaktär av bland annat äldre skogsvägar.  
 
Riksintresse 
Håbo-Tibble är också ett i Stockholms län utpekat riksintresseområde för kulturmiljö (AB 35) och hela 
tanken om ett riksintresseområde försvinner om man bara några hundratal meter från områdets 
gräns placerar bergtäkter, asfaltsverk, betongfabrik, sprängmedelsförråd, deponier och 
slamanläggningar. En del av traktens kulturarv försvinner och förstörs. Alby är ett av bygdens äldsta 
bosättningsområde (järnålder) och många kulturminnen finns på området. Skogen var/är en del av 
detta område.  Om denna del av Håbo-Tibble får fortsätta att exploateras och förstöras går mycket 
förlorat av det kulturhistoriska sammanhang som riksintresset representerar. Vår förhoppning vilar 
nu på de kloka rader som går att läsa i i Upplands-Bro kommuns fördjupade landsbygdsplan ÖP 2016 
att ”skogsmark bör prioriteras före industriella näringar på landsbygden” Lägg då i detta fall till att 
skogen är förknippad med riksintresset.  
 
 Närboende 
Som enskild individ är det svårt att sätta sig emot de stora ekonomiska intressena  
men vår uppfattning är att Håbo Häradsallmänning bör vårda skogen inte förstöra den.  
Verksamheterna som planeras kommer med all sannolikhet bli störande för oss närboende i form av 
lukt, buller, trafik och annan miljöpåverkan. Vi störs redan av den nuvarande bergtäkten i form av 
buller och sprängningar. Vi känner så gott som dagligen lukt från Högbytorpsanläggningen och 
verksamheter omkring denna, vilka ligger längre bort från bygden än vad all annan planerad 
verksamhet kommer att befinnas. Ibland upplevs det som vi befinner oss i ett krigsområde genom 
militärens verksamhet som dessutom ska utökas och vi anser att det kan räcka med dessa 
ovannämnda störningar.  Vi vill inte bli ”kommunens bakgård” som många uttrycker det. Det kan 
upplevas att vi som befinner oss på andra sidan av E18 och längst norrut inte tas på allvar och att här 
kan den smutsiga, miljöförstörande industrin placeras. Från 2012 har bygdens folk protesterat mot 
Käppalas tilltänkta slamlager. Protesterna strömmande in dels med skrivelser och dels med ca 800 
namnunderskrifter.  Fram till idag 2020 har detta ärende inte avgjorts. Samtliga instanser har 
negligerat folkets vilja och detta har överklagats gång på gång.  Under resans gång har det, visat sig, 
planerats för ytterligare verksamheter och år 2020 blev det tydligt för oss alla att Håbo 
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häradsallmänning återigen vill arrendera ut till miljöförstörande verksamheter. Som tillägg till detta 
ska Svenska Kraftnät dra nya ledningar vilket innebär att de också kommer att fälla skog i området. 
Detta betyder att bullernivån och andra olägenheter ökar betydligt. Vi som i denna skrivelse klagar 
över denna galenskap bor alla på historisk Alby jord. Det är bara ett fåtal av oss som har ansetts var 
nära granne, men vi är så klart, starkt oroade över vår landsbygd, vår hälsa och miljö. Vi har alla egna 
brunnar.  Några av oss har/är aktiva i slamfrågan sedan åtta år tillbaka.

.  

Planerade verksamheter 

JEHANDER 
Utvidgning av bergtäkten med uttag av 1,3 miljoner ton/ år under 30 års tid.  
Mottagning, mellanlagring och återvinning av rivnings-jord-och schaktmassor 500 000 ton/år 
Mottagning av 50 000 kbm(kubikmeter) skogsavfall /  år  
Tvättning av krossat berg.  
Bortledande av läckande grundvatten och dagvatten från täkten  
Uttag av grundvatten för användning i verksamheten 

ASFALTSVERK OCH BETONGFABRIK / Jehander/ Produktionsanläggningar 
Tillverkning av 200 000 ton asfalt per/år samt mottagning av rivningsasfalt.  Norra delen.  
Tillverkning av fabriksbetong om 85 000 kbm betong/ år . Norra delen. 
I samrådsunderlaget finns ingen beskrivning hur dessa anläggningar ska se ut och var de ska byggas. 
Norra delen nämns, men det vore en god sak att ange var och också beskriva hur stora dessa 
anläggningar förväntas bli och hur stor påverkan i form av buller, lukt mm det har på boende runt 
omkring? 
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NCC – deponi 
NCC har enligt deras samrådsunderlag skrivit arrendeavtal med Håbo Häradsallmäning till och med 
31 december 2048 med rätt att bedriva deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet, inklusive 
vattenverksamhet. Inert deponi innebär mottagning av jord-schaktmassor, betong, tegel, kakel och 
klinker.  Ett normalår skulle innebära 300 000 ton med högst 400 000 ton vid stor efterfrågan. 
De skriver att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av exploateringens 
omfattning. Området omfattar 43 ha där 26 ha utgör deponiområde och resterande 17 ha utgör ytor 
för återvinningsverksamhet.  Ytan kommer att bli ca 1 km lång efter väg 269 och ca 400-500 m bred. 
Detta ska till stor kallhuggas om vi tolkar det rätt. Inom det sistnämnda området kan en del komma 
att användas för mellanlager av rötslam från Käppala ( den verksamhet som överklagats sedan 2012) 

KÄPPALA Slamlager  Se mål P 5155-19 och M5156-19 
Av kartor från NCC framgår att Käppalas slamlager och NCC deponi kommer att ligga i anslutning till 
varandra.  NCC  beskriver att deras  verksamhet kommer att medföra betydande miljöpåverkan på 
grund av exploateringens omfattning. Hur går detta ihop med kommunens tidigare ställda miljökrav 
inför Käppalas slamlager?  

TRAFIK – på- och avfart från Väg 269.  

Väg 269 är en smal landsväg och är en av Sveriges 50 farligaste vägar och klassas som en primär 
landsväg enligt Trafikverket. Det innebär att det är Trafikverket som ansvarar för vägen, men vi utgår 
från att Upplands-Bro kommun tar sitt ansvar och har dialog med Trafikverket. Det kan och ska inte 
ligga på enskilda personer i en sådan tung fråga som denna. Vid de planerade verksamheterna finns 
sedan några år en hastighetskamera uppmonterad. Denna kamera ligger i topp avseende 
registrerade hastighetsöverträdelser av alla kameror i Stockholms län. Det understryker platsens 
farlighet och det visar att Trafikverket redan bedömt att den aktuella platsen är trafikfarlig.  Ett par 
av verksamheterna kommer att göra vänstersväng, vilket det med all sannolikhet kommer bli kö samt 
utgöra stor fara, på denna redan farliga väg.   
 
Jehander, bedömmer antal transporter per dag till 200 (in/ut från täkten) och betonar att inte så 
många kommer att gå vidare norrut på väg 269 (ca 10%)  utan går tillbaka till E 18. Det är 
ovidkommande för oss som bor i bygden som bara har väg 269 att färdas på. Vi kommer oavsett hur 
vi åker på denna livsfarliga landsväg möta tung trafik. Jehander planerar fordonsrörelser på upp till 
50000/ år  
Forcit Sweden AB har byggsprängmedelslager inne på Jehanders område för leverans till hela 
Stockholms län. Hur ser trafiken ut kring den verksamheten ? 

NCC In och utförsel av material kommer att ske dygnet runt alla dagar och merparten av 
verksamheten kommer att bedrivas mellan 06.00 -22.00 vilket kommer att ske med ett stort antal 
arbetsmaskiner. Transportrörelserna kommer enligt NCC bli mellan 96-128 /dygn (in/ut) ökar 10 % 
med tung trafik enligt deras beräkningar. Detta innebär ca 35000 – 47000 fordonsrörelser/  år.  

Käppala 
Slamlagret bidrar enligt Käppala till 1000-2000 fordonsrörelser/ år 

Sammantaget skulle det kunna röra sig kring upp till 100.000 fordonsrörelser med tung trafik bara 
vid dessa verksamheter. Sedan har vi trafiken till och från Högbytorp där många även kommer 
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norrifrån.  I flera år har det transporterats jordmassor till Bärmö i Sigtuna via 269 och norrut. Vad 
händer om tillstånd ges till Swerocks bergtäkt i Håtuna?   
Vi som bor i bygden är tvingade till att ge oss ut på denna väg för att komma till det övriga samhället. 
Detta måste ske med bil, då vägen är livsfarlig att gå och cykla på. Vi är också sedan lång tid tillbaka 
avskurna från Upplands-Bro kommun genom körförbud via militärområdet. Om det fortfarande hade 
varit möjligt att ta sig vidare till Västra Ryd/Kungsängen hade vi troligtvis även känt oss som en del av 
kommunen. 

Övrig miljöpåverkan 
Genom att läsa Jehanders och NCCs miljöbeskrivningar kan även vi som lekmän förstå  
att verksamheterna kommer att innebära en stor fara för människor, djur, skog och mark, vatten 
m.m.  Om käppalas slamlager etableras ökar naturligtvis riskerna.  
Utöver en stor mängd transporter och vad det innebär kommer vi få ökade bullernivåer, stor risk för 
föroreningar genom ytvattnet till grundvattnet, minskade grundvattenmagasin, utsläpp till luft, buller 
och framför allt en stor förödelse på skog och mark.  
För att verksamheterna ska kunna utökas/ startas krävs en massiv skogsavvekning.  Detta innebär 
också att verksamheterna och Käppalas ev. slamlager ligger i öppen dager för lukt och luftpåverkan.  
Vi ser en stor förödelse som inte kan beskrivas med några få ord och vi är bestörta över hur Håbo 
Häradsallmänning säljer ut vår fina bygds skog och natur och inte tar hänsyn till människor och djur i 
omgivningarna.  Vårt hopp är nu att Upplands-Bro kommun inte tillåter dessa verksamheter utmed 
väg 269 och att vi får behålla och rädda den miljö som finns idag. 

Alby i  Håbo-Tibble  2020-05-12 

Nils-Erik och Inger Löfstedt 
Alby byväg 7 

Ulf och Maria Andersson 
Alby byväg  5 

Ronny och Marie Jonsson 
Alby byväg 1 

Stefan och Pia Wahberg 
Alby byväg 3 

Elin Holmgren 
Alby byväg 9 

Nils o Jeanette Åkerlindh 
Alby byväg 2 

Andreas  och Catrin Maliks 
Tallbacken 1 

Ronny Norén och 
Anna-Cari Nordling  
Tallbacken 3 

Per Gustafson och  
Monica Stavenborn 
Tallbacken 4 

Erik Dolk och  
Louis Dolk Torebrand 
Tallbacken 6 

Mikael och Annika Johansson  
Tallbacken 2 

Håkan och Annika Redig 
Johan och Josefine Redig 
Stenhagsvägen 2 

Grevelund och fastigheter 
däromkring räknas som 
närmaste granne och har haft 
egen dialog  
 

Albylund, två fastigheter räknas 
som närmaste granne och har 
haft egen dialog  
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Från: Therese Pettersson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av Högbytorp
Datum: den 12 maj 2020 08:03:25
Bilagor: Brev Upplands Bro.pdf

Hej,

vänligen se bifogat  brev.

mvh
Therese Pettersson
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Näshagen  den 11maj 2020 

Therese Petterson 
Pigvägen 2 
197 92 Bro  
Telefon: 070- 201829
Mail: petterzzon72@hotmail.com

Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro 
Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden 

Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av 
Högbytorp 

Sammanfattning och frågor: 

Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden 
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj: 

1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än
750 meter från bebyggelse.
Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget. Under många år har ett antal
miljöförsämrande faktorer smugit sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i
skrivelsen. Min uppfattning är att det är dags för andra kommuner att ta sin del av ansvaret.

Hur ställer sig nämnden till förslaget?

2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning
som idag sträcker sig mellan stationerna.
Det nya nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på alla sätt, jag
har inte satt mig in alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar av landet gräver
man ner den här typen av nät i allt större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför
Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs.

Är den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om så
är fallet, kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner?

3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på
gällande översiktsplan.
Även det en verksamhet som kommer att påverka våra omgivningar negativt.

Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu  (om de tre förslagen går igenom) på alla
sidor omgivna av olika verksamheter som kraftigt försämrar livskvalitet och trivsel.

Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden tänka sig att låta
exploateringen gå åt ett annat håll? Inte minst med tanke på grundvatten och brunnar för oss
som inte har kommunalt vatten och avlopp?

Övriga synpunkter 
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I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även 
den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns 
Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och 
annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa 
perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten 
kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i 
området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att nämnden tar del av: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och
biogasanläggning i detta område.

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid.
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning.
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp.
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik
begränsar rörligheten för oss i området.

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.

Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare.  
Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder? Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 



66 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt - BMN 20/0001-105 Remiss, avgränsningssamråd med underlag inför tillståndsansökan för täkt- och vattenverksamhet Bro Bergtäkt : 8_MIL_2020_411_Sammanställning av yttranden 11_15_maj_2020

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

Jag ser fram mot att ganska snart få tillgång till kommunalt vatten och avlopp, att kanske 
kunna bygga om och bygga till för att anpassa huset till nya tider och nya behov. Jag håller 
tummarna för att nämnden förstår vilken negativ påverkan de tre förslagen har för vår fina 
kommun. Privata intressen av att sälja och exploatera fina naturområden ska inte få gå före 
vanliga innevånares behov av tillgång till natur och rekreation.  

Vänligen, 

Therese Pettersson
Jädra 1:33
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Från: Maria Hagström
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Kulturlandskap eller industrimark (Bergtäkten - Kraftledning & Utökad deponi).
Datum: den 12 maj 2020 10:54:53

Hej,
Synpunkter inför sammanträde i Bygg- och miljönämnd 20/5 avseende exploatering
avmarker kring Håbo-Tibble/Håtuna.

Jag skriver till er men anledning av alla de miljöförstörande verksamheter som planeras
kring Håbo-Tibble/Håtuna.  I Landsbygdsplanen talas det om en utveckling som ska ta
hänsyn till att området har natur- och kulturhistoriskt värde men nu finns planer att
området mellan motorvägen och mälarviken ska exploateras väldigt hårt.
Slamlager, bergtäkt, jorddeponi, asfaltverk och utökad brytning av Jehanders är alla
aktiviteter som är oreparerbara - det som förstörs förblir förstört för alltid+ då
kraftledningen som i teorin kan rivas och återställas även om det inte är realistiskt.
Vi vet att flera av dessa ingrepp var och en för sig påverkar tex grundvattnet, både nivå och
kvalité utan att hänsyn tas till vi går mot mer extremt väder och att torkan från 2018 kan
komma att upprepas – hur påverkar sänkta grundvattennivåer och föroreningar från alla
verksamheter jordbruket och naturen inklusive naturaområden?
Det räcker inte att se ingreppen separat eller bygga kommunalt vatten och avlopp utan man
behöver se problemet större än så.
Samma sak gäller att vi ser fler stormar. När så stora arealer avverkas och för all framtid
blir öppna hur kommer kvarvarande skog och odlad mark påverkas?
Det finns ingen samlad riskanalys trots dessa stora ingrepp planeras att genomföras
samtidigt i samma område.
 
Samtidigt pågår flera privata initiativ som fått ok från kommunen med containerlager och
tung trafik genom gårdar och småvägar runt Håbo-Tibble.
Militären har blivit generösare i sina tillstånd till privat trafik vilket resulterat i att vi har
fått genomfartstrafik i motorvägshastigheter på Håbo-Tibblevägen och Tranbyggevägen.
 
Det saknas en samlad bild av hur allt detta påverkar miljön på lång och kort sikt. Det är att
ändra inriktningen det som framförs i Landsbygdsplanen till att göra om stora delar av
området kring Håbo-Tibble/Håtuna till industrimark i konkurrens med
jordbrukslandskapet. Det blir inte hälsosam plats att leva och bo på.
 
Den övergripande landsbygdsplanen från 2016 är inte alls i den andan och ger inte en bild
av att landskapsutveckling endast kan ske genom att skövla. Tvärt om så är det en
systematisk plan som kommunen kan vara stolt över bör beakta och prioritera.
Några citat för att friska upp minnet för tonaliteten i Landsbygdsplanen.
” I tillämpningen av strategierna och planeringsinriktningarna blir det viktigt att både
markägare och kommunen tar ansvar för att det tas stor hänsyn till tillgångar och kvaliteter
i form av naturresurser såväl som värdefulla natur- och kulturmiljöer.”
”De areella näringarna består av jordbruk, skogsbruk jakt och fiske. De kallas också
de gröna näringarna”
” På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras och ges förutsättningar för
att kunna fortleva och utvecklas. Det är en absolut förutsättning för en levande
landsbygd”
 
Med vänlig hälsning
 
Maria Hagström
Kyrkbyvägen 30
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197 93 Bro
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Från: Carina Ryde
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Vb: Synpunkter till samråd täktansökan Bro
Datum: den 12 maj 2020 12:50:12
Bilagor: Näshagen Täktansökan.docx

Hej! 
Jag vill starkt protestera mot rådande förslag, vilket kommer förstöra för många boende
och gäster som söker sig ut i den fina omgivningen. 
Med vänlig hälsning Carina Ryde 
Bondmoransväg 11  Jädra 1:8 

Sent from my Huawei Mobile

-------- Originalmeddelande --------
Från: Carina Ryde <rydecarina63@gmail.com>
Datum: sön 3 maj 2020 20:15
Till: jenny.lindgren@structor.se
Ämne: Synpunkter till samråd täktansökan Bro

Hej Jenny!
Här kommer mina synpunkter angående Täktansökan i Bro, som jag absolut är
emot.

Med vänlig hälsning Carina Ryde
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Namn Carina Ryde                                                     Ort och datum Bro 20200504 

Adress Bondmoransväg 11 

Pnr och postadress  197 92 Bro 

Telefon: 0737-7108668 

Mail: rydecarina63@gmail.com 

 

Till: Stuctor 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 

jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, 
mindre än 750 

meter från bebyggelse. 

Jag som sommarboende i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan 
kommun för sin 

utbyggnad. 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. 
Alldeles intill 

planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen 
av 

Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på 
förslag. På 

andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med 
två 

skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt 
mycket mer 

störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten 
med 

anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder 
störs vi även av 

Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att 
påverkas. 
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Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året 
om för många 

som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området 
är även 

populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar 
sina hundar i 

området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring 
och 

återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av 
följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 

kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm 

som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och 
nattetid. 

Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt 
vatten 

 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om 
vattnet i 

våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten 

hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka 
ekologiska 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare 
belastning. 

Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 
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- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för oss i området. 

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till 
rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett 
välbesökt 

rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan 

en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare. 

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att 

vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser- 

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

Carina Ryde 

Fastighetsbeteckning: Jädra 1:8 
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Från: Sandra Nordin
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Alf Tumble Borgman
Ärende: Inför sammanträde 20 maj - Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad 

av Högbytorp
Datum: den 13 maj 2020 11:05:34

Näshagen den 13 maj 2020 

Avsändare: Alexandra Nordin & Alf Borgman, Bondmorans väg 35, 197 92 Bro
Tel Alexandra: 0706-973959
Tel Alf: 0708-592458

Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro
Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden 

Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av 
Högbytorp 

Sammanfattning och frågor: 
Som fastighetsägare i Näshagen vill vi lämna följande synpunkter till de tre förslag som 
nämnden ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj: 

1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, 
mindre än 750 meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är vi helt emot förslaget. 
Under många år har ett antal miljöförsämrande faktorer smugit sig in i kommunen, som 
beskrivs närmare längre fram i skrivelsen. Vår uppfattning är att det är dags för andra 
kommuner att ta sin del av ansvaret. 
Hur ställer sig nämnden till förslaget? 

2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i 
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning 
som idag sträcker sig mellan stationerna. Det nya nätet kommer att passera över stora delar 
av området. Vi har inte satt oss in alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar 
av landet gräver man ner den här typen av nät i allt större utsträckning. Ett exempel är på 
Lovön utanför Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs. Är 
den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om 
så är fallet, kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner? 

3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på 
gällande översiktsplan. Även det en verksamhet som kommer att påverka våra 
omgivningar negativt. Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu (om de tre 
förslagen går igenom) på alla sidor omgivna av olika verksamheter som kraftigt försämrar 
livskvalitet och trivsel. Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan 
nämnden tänka sig att låta exploateringen gå åt ett annat håll? Inte minst med tanke på 
grundvatten och brunnar för oss som inte har kommunalt vatten och avlopp? 

Övriga synpunkter 
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles 
intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen 
av Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på 
förslag. Även den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra 
sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket 
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mer störningar i form av skjutövningar och annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin 
verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med anläggningar 
som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung 
trafik. Långa perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur 
brunnar och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är 
planerad är ett populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med 
omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även populärt för scouter, en 
scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i området från 
närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Här följer ytterligare några punkter som vi önskar att nämnden tar del av: 
- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 
- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 
- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och 
nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 
- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt 
vatten finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om 
vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som 
ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion 
och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för 
ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för 
föroreningspåverkan. 
- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna 
tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området. 
- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 
- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare. Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som 
innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att 
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder? Den ska förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

Vi håller tummarna för att nämnden förstår vilken negativ påverkan de tre förslagen har för 
området och ser fram emot återkoppling efter ert sammanträde den 20 maj.

Vänligen, 
Alexandra Nordin & Alf Borgman
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Jädra 1:56
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Från: Björn Jacobson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Åsikter för Bygg- och miljönämndens sammanträde 20/5
Datum: den 12 maj 2020 20:33:41
Bilagor: näshagen-kommun.pdf

Hej,

Bifogat finner ni ett brev med åsikter angående Jehanders, Svenska kraftnäts samt NCCs
planer för utökad verksamhet i Upplands-Bro kommun.

Vänligen ta hänsyn till mina åsikter vid beslut angående dessa.

Björn Jacobson
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Från: Solveig Hornbeck
Till: Bygg- och miljönämnden
Datum: den 12 maj 2020 22:27:27

Näshagen den 12 maj 2020
Solveig Hornbeck Bondmorans väg 29, 197 92 Bro
Telefon: 070- 2424722 Mail: solveig.hornbeck@gmail.com
Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro
Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden
Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av Högbytorp
Sammanfattning och frågor:
 Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden ska yttra sig
om på sammanträdet den 20 maj:
 1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 meter från
bebyggelse.
Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget. Under många år har ett antal miljöförsämrande faktorer smugit
sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i skrivelsen. Min uppfattning är att det är dags för andra
kommuner att ta sin del av ansvaret.
Hur ställer sig nämnden till förslaget?
2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och
Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna.
Det nya nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på alla sätt, jag har inte satt mig in
alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar av landet gräver man ner den här typen av nät i allt
större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl
till att det görs.
Är den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om så är fallet, kommer
kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner?
3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på gällande översiktsplan.
Även det en verksamhet som kommer att påverka våra omgivningar negativt.
 Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu (om de tre förslagen går igenom) på alla sidor omgivna av
olika verksamheter som kraftigt försämrar livskvalitet och trivsel.
Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden tänka sig att låta exploateringen gå åt ett
annat håll? Inte minst med tanke på grundvatten och brunnar för oss som inte har kommunalt vatten och
avlopp?
 Övriga synpunkter

 I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en
anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av Lejondalssjön som kommer att
passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även den kommer att ha stor påverkan på miljön
i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med
två skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i
form av skjutövningar och annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med
andra ord, vi har redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.
Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder
störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att
påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även populärt för
scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna
Bro-Bålsta Brukshundsklubb.
Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att nämnden tar del av:
- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom Höbytorps
avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.
- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm som påverkar oss
boende och andra som rör sig i omgivningarna.
- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. Redan idag har vi
stora störningar från Jehanders bergstäkt.
- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i
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området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och
Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan
motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och
starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den
långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.
- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad olycksrisk
för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området.
- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation som tidigare.
Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor
Stockholm.
- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan en utökad
täktverksamhet kommer att medföra.
Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.
Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för negativ
påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder? Den ska
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön.

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser- 2019/remiss-
vagledning-2-kap-miljobalken.pdf

Vänligen Solveig Hornbeck

 

Skickat från min iPad
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Från: MoS Jacobson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Ang Jehander, Svenska kraftnät o NCC
Datum: den 12 maj 2020 18:02:38
Bilagor: nasa-kommun2020.pdf

till ordf Börje Wreden

se bif skrivelse ang planer vid Näshagen Långvreten Mariedal
Vänligen 
Marianne Jacobson
St Näshagenvägen 64
19792 Bro

Virusfritt. www.avast.com
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Marianne Jacobson Spånga 12 maj 2020
Tallstubbsbacken 7, 16354 Spånga
Telefon: 0707-163543 Mail: jacobson.ms@gmail.com

Till: Bygg- och Miljönämnden Upplands-Bro
cc ordförande Börje Wreden

Synpunkter angående utbyggnad bergtäkt, kraftledning och Högbytorp 

Jag, som fastighetsägare i Näshagen, vill lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj.

1. Jehanders vill femdubbla bergtäkten, starta asfaltsverk och betongfabrik mindre än 750 
meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget.
- Hur ställer sig kommunen till förslaget?
2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400kV mellan stationerna Hamra i 
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning 
som i dag sträcker sig mellan stationerna.
- Kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner där den passerar bebyggda 
områden?
3. NCC palnerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på 
gällande översiktsplan. 
- Kommer kommunen att se till att vår vattenförsörjning säkras och att Lejondalssjön får 
fortsatt skydd?

Jag upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Jag är orolig för hur brunnar
och grundvatten kommer att påverkas. Marken där utbyggnaderna är planerade är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands-Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i 
området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.

Jag anser att den fortsatta och utökade verksamheterna är mycket olämpliga av följande skäl:
– Denna del av Uppland Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet
– Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken
– Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda och borrade brunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vattentillgången måste kunna 
garanteras

– Intilliggande Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt
område). Utpekandet motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en 
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma 
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Sjön är också 
reservvattentäkt för Upplands-Bro kommun.

Jag anser inte att den planerade utbyggnaden är i överensstämmelse med Miljöbalkens
försiktighetsprincip (2 kap 3 §) och riskerar att ge stora negativa konsekvenser för oss och för min
fastighet och motsätter mig därför utbyggnaden.
Vänliga hälsningar
Marianne Jacobson, Jädra 1:43
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Från: Carina Ryde
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Protester mot miljöpåverkan i kommunen
Datum: den 12 maj 2020 20:00:05
Bilagor: Näshagen den 12maj 2020.docx

Hej!
Jag och min familj önskar protestera mot de tre miljöpåverkande projekten som ligger till
förslag i kommunen.

Med vänlig hälsning  Per-Arne Ryde genom Carina Ryde
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Näshagen den 11maj 2020 

Carina ryde 

Bondmorans Väg 11 

197 92 Bro  

Telefon: 073-7108668 

rydecarina63@gmail.com 

Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro Cc: Ordförande Börje Wreden, 
Bygg- och miljönämnden  

Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och 
utbyggnad av Högbytorp  

Sammanfattning och frågor:  

Som fastighetsägare i Näshagen vill jag lämna följande synpunkter till 
de tre förslag som nämnden ska yttra sig om på sammanträdet den 20 
maj:  

1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och 
betongfabrik, mindre än  
750 meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är jag helt emot 
förslaget. Under många år har ett antal miljöförsämrande faktorer smugit 
sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i skrivelsen. Min 
uppfattning är att det är dags för andra kommuner att ta sin del av 
ansvaret.  

Hur ställer sig 
nämnden till 
förslaget?  

2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV 
mellan stationerna Hamra i  
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta 
en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna. Det nya 
nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på 
alla sätt, jag har inte satt mig in alla hälsoaspekter kring detta, men vet 
att i andra delar av landet gräver man ner den här typen av nät i allt 
större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför Drottningholm. Det 
kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs.  

Är den planerande utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i 
Upplands Bro? Om så är fallet, kommer kommunen att kräva att 
kraftledningen grävs ner?  

3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det 
som finns angivet på  
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gällande översiktsplan. Även det en verksamhet som 
kommer att påverka våra omgivningar negativt.  

Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu (om de tre förslagen 
går igenom) på alla sidor omgivna av olika verksamheter som kraftigt 
försämrar livskvalitet och trivsel.  

Hur ställer sig nämnden till den planerade utvidgningen? Kan nämnden 
tänka sig att låta exploateringen gå åt ett annat håll? Inte minst med tanke 
på grundvatten och brunnar för oss som inte har kommunalt vatten och 
avlopp?  

Övriga synpunkter  
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av 
rötslam. En kraftledning från norra delen av Lejondalssjön som kommer att 
passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även den 
kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan 
Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära 
avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och annat. Även NCC 
planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.  

Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och 
tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi 
är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. Marken där 
den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för 
många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är 
flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i området från 
närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.  

Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att 
nämnden tar del av:  

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av 
miljöstörandeverksamhet genom  
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. - Stor risk för 
luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm  
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. - 
Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar 
under dag och nattetid.  
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. - Ökad 
risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. - Risk för 
förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i  
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området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. 
Kommunalt vatten finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna 
brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och 
Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt 
särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god 
ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en 
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den 
långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för 
föroreningspåverkan. - Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 
som medför ökat buller och avgasutsläpp.  
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. 
Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området. - 
Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna 
användas till rekreation  
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det 
är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm. - Som 
boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan  
en utökad täktverksamhet 
kommer att medföra.  

Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva 
belastas ytterligare. Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip 
(2 kap 3 §) som innebär att redan risken för negativ påverkan på människors 
hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder? 
Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.  
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser- 2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf  

Min svärmor köpte huset -72 och sedan dess har familjen njutit många fina 
somrar i Näshagen och vi ser fram emot många fler härliga stunder här. Vi 
håller tummarna för att nämnden förstår vilken negativ påverkan de tre 
förslagen har för vår fina kommun. Privata intressen av att sälja och exploatera 
fina naturområden ska inte få gå före vanliga innevånares behov av tillgång till 
natur och rekreation.  

Vänligen 

Per-Arne Ryde 

Carina Ryde 

Johan Ryde  

Daniel Ryde 

Christer Nordlund 

Jädra 1:8  
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Björn Jacobson Auckland 13 maj 2020 
Tallstubbsbacken 7, 16354 Spånga 
Telefon: +64221568091 Mail: jacobson.bjorn@gmail.com 
 
 
Till: Bygg- och Miljönämnden Upplands-Bro 
cc ordförande Börje Wreden 
 
Synpunkter angående utbyggnad bergtäkt, kraftledning och Högbytorp  
 
Jag, som fastighetsägare i Näshagen, vill lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden 
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj. 

 
1.  Jehanders vill femdubbla bergtäkten, starta asfaltsverk och betongfabrik mindre än 750 
meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget. 
- Hur ställer sig kommunen till förslaget? 
2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400kV mellan stationerna Hamra i 
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning 
som i dag sträcker sig mellan stationerna. 
- Kommer kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner där den passerar bebyggda 
områden? 
3.  NCC palnerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på 
gällande översiktsplan.  
- Kommer kommunen att se till att vår vattenförsörjning säkras och att Lejondalssjön får 
fortsatt skydd? 
 

Jag upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Jag är orolig för hur brunnar 
och grundvatten kommer att påverkas. Marken där utbyggnaderna är planerade är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands-Bro med omnejd, inte minst för bär och 
svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i 
området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 
 
Jag anser att den fortsatta och utökade verksamheterna är mycket olämpliga av följande skäl: 

Denna del av Uppland Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken 
Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda och borrade brunnar  i 
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vattentillgången måste kunna 
garanteras 
Intilliggande Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt 
område). Utpekandet motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en 
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma 
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Sjön är också 
reservvattentäkt för Upplands-Bro kommun. 

 
Jag anser inte att den planerade utbyggnaden är i överensstämmelse med Miljöbalkens 
försiktighetsprincip (2 kap 3 §) och riskerar att ge stora negativa konsekvenser för oss och för min 
fastighet och motsätter mig därför utbyggnaden. 
Vänliga hälsningar 
Björn Jacobson, Jädra 1:43 
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Långvreten den 12maj 2020  
Torbjörn Lindquist 
Smedstorpsvägen 5 
197 92 Upplands-Bro 
Telefon: 070- 540 10 08  
Mail: torbjorn@klimatkonsult.com 
  
Till: Bygg- och miljönämnden Upplands Bro Cc: Ordförande Börje Wreden, Bygg- och miljönämnden  
Synpunkter på utbyggnad bergtäkt, utbyggnad av kraftledning och utbyggnad av Högbytorp 
Sammanfattning och frågor:  
 
Som fastighetsägare i Långvreten vill jag lämna följande synpunkter till de tre förslag som nämnden 
ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj:  
 
1. Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget. Under många år har ett antal 
miljöförsämrande faktorer smugit sig in i kommunen, som beskrivs närmare längre fram i skrivelsen. 
Min uppfattning är att det är dags för andra kommuner att ta sin del av ansvaret. Hur ställer sig 
nämnden till förslaget?  
 
2. Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i Enköpings 
kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig 
mellan stationerna. Det nya nätet kommer att passera över stora delar av området. Så sorgligt på alla 
sätt, jag har inte satt mig in alla hälsoaspekter kring detta, men vet att i andra delar av landet gräver 
man ner den här typen av nät i allt större utsträckning. Ett exempel är på Lovön utanför 
Drottningholm. Det kostar lite mer, men finns goda skäl till att det görs. Är den planerande 
utökningen av nätet nödvändig för el-försörjningen i Upplands Bro? Om så är fallet, kommer 
kommunen att kräva att kraftledningen grävs ner?  
 
3. NCC planerar att utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på gällande 
översiktsplan. Även det en verksamhet som kommer att påverka våra omgivningar negativt. 
Näshagen, Långvreten, Mariedal m fl områden är nu (om de tre förslagen går igenom) på alla sidor 
omgivna av olika verksamheter som kraftigt försämrar livskvalitet och trivsel. Hur ställer sig nämnden 
till den planerade utvidgningen? Kan nämnden tänka sig att låta exploateringen gå åt ett annat håll? 
Inte minst med tanke på grundvatten och brunnar för oss som inte har kommunalt vatten och 
avlopp?  
 
Övriga synpunkter  
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även 
den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns 
Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och 
annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.  
Vi som bor i närområdet upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa 
perioder störs vi även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten 
kommer att påverkas.  
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Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.  
Här följer ytterligare några punkter som jag önskar att nämnden tar del av:  
 
- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom Höbytorps 
avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta 
område.  
 
- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm som 
påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.  
 
- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. Redan 
idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  
 
- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
 
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i området 
och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i 
området, vi är helt beroende av våra egna brunnar.  
Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin 
helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka 
ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.  
 
- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad 
olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik begränsar rörligheten 
för oss i området.  
 
- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation som 
tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.  
 
- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan en 
utökad täktverksamhet kommer att medföra.  
 
Upplands-Bro kommun tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 
Är det möjligt att åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken 
för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder? Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.  
 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf  
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Har växt upp i området som barn. Mina föräldrar köpte fritidshus i Näshagen 1964. 
Familjen har till bringat sommar som vinter i underbar miljö med aktiviteter i skog och sjö.  
1988 köpte jag en egen fastighet på Långvreten (Smedstorpsvägen 5) där även mina barn har vuxit 
upp.  
Håller precis på att bygga till mitt hus för att passa kommande behov där mina barn och snart även 
barnbarn ska få plats. Det känns mycket olustigt när området angrips från alla ”håll” som 
presenterats ovan. Särskilt bestört blir jag över Svenska Kraftnäts planer att lägga en 400kV 
kraftledning precis invid min fastighet.  Har sett fram mot en bra och hälsosam framtid i området 
utan negativ miljöpåverkan. 
 
Håller tummarna för att nämnden förstår vilken negativ påverkan de tre förslagen har för vår fina 
kommun. Privata intressen av att sälja och exploatera fina naturområden ska inte få gå före vanliga 
innevånares behov av tillgång till natur och rekreation.  
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 

Torbjörn Lindquist 

Smedstorpsvägen 5 
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Från: Eva-Maria Dufva
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Birgitta Fröberg; Båtbryggan Lejondalssjön Lars-Göran Gabrielsson
Ärende: Namninsamling ang föreslagna projekt
Datum: den 12 maj 2020 18:12:22
Bilagor: Namninsamling mot Jehanders utbyggnad.pdf

Hej,
bifogar namninsamling från arbetsgruppen Ingenskithit2020. 255 personer har skrivit på,
vi är alla överens om att Jehanders får hitta en annan plats för sin utbyggnad av bergtäkt. 
Vänligen skicka vidare till Bygg- och miljönämnden inför sammanträdet den 20 maj när
nämnden ska yttra sig över detta. 

För arbetsgruppen Ingen skit hit, 
Birgitta Fröberg, Lars-Göran Gabrielsson och Eva-Maria Dufva
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Stoppa Jehanders planer att femdubbla verksamheten i Bro. 
Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 
750 m från närmaste bebyggelse. 

Vi vill att Jehanders väljer ett annat område för sin utbyggnad. I närområdet finns redan 
Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning 
för mellanlagring av rötslam. En kraftledningsgata genom Långvreten och Mariedal är på 
förslag. 

På andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära ännu mer buller än 
idag.  

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät trafik. Vi är oroliga för hur brunnar 
och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är 
ett populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte 
minst för bär och svampplockning. 

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Structor (som hjälper Jehanders med samrådet) 

# Namn City E-postadress Comment 
1. Jonas Aronsson Upplands-Bro info@pwabyggisolering.se 

 

2. Bertil Orrby Hässelby bertil.orrby@gmail.com 
 

3. Lars-Göran 
Gabrielsson 

Bromma lagges@gmail.com Redan idag störs vi fastighetsägare 
och boende vid Lejondalssjön 
alldeles för mycket av den bullriga 
verksamheten tidigt som sent. 

4. Therese 
Pettersson 

Bro petterzzon72@hotmail.com 
 

5. Jonathan 
Jansson 

Vällingby jonathan1jansson@gmail.com 
 

6. Eva Dufva Hässelby/Näsh
agen 

emdufva@gmail.com 
 

7. Lena Björklund Bro lena.bjoerklund@gmail.com 
 

8. Jason Jordan Bro (Näshagen) 4jasonjordan@gmail.com 
 

9. Rikard 
Pettersson 

Kungsängen rager_1_@hotmail.com 
 

10. Jennie Ahlin Bro jena.ahlin@outlook.com 
 

11. Birgitta Fröberg Upplands Bro birgitta.frobergs@gmail.com Jag vill stoppa utbyggnaden av 
Jehanders bergstäkt! 

12. Emelie 
Zetterlund 

Hässelby emzetterlund@gmail.com 
 

13. Sandra Fröberg Bromma sandra.frobergs@gmail.com 
 

14. Anders Fröberg Upplands Bro/ 
Näshagen 

anders.frobergs@gmail.com Jag vill Stoppa den femdubbla 
utbyggnaden av Jehanders 
bergtäkt! 

15. Johan Ryde Ängelholm johan.ryde89@gmail.com 
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16. Carina Ryde Stockholm rydecarina63@gmail.com Jag skriver under på grund av att 
jag är rädd om vår fina natur som 
är underbar rekreation för oss som 
bor runt omkring med bär och 
svampställen och avverkningsspår 
där vi motionerar. Men min största 
oro är vad som händer med 
grundvattnet. 

17. Daniel Ryde Bromma daryd002@gmail.com 
 

18. Pia Atonsson Stockholm piaaronsson@hotmail.com 
 

19. Christer 
Nordlund 

Stockholm christer.nordlund@bahnhof.se Jag skriver under på grund av att 
jag tillbringar mycket tid i 
Näshagen. En utbyggnad av 
anläggningen skulle märkbart 
försämra strövområdena, och 
troligen öka bullrandet som redan 
ökat framför allt på militär 
området. Jag godkänner inte en 
utbyggnation. 

20. Anders Boman Bro anders.nashagen@gmail.com Åretrunt boende i Näshagen. 
21. Robin Eriksson Stockholm eriksson_92@hotmail.com 

 

22. Elin Lyrfors Stockholm eelin19@hotmail.com 
 

23. Maria 
Olofsdotter 
Jonsson 

Bro moj62@hotmail.com Bor på Alby gård 

24. Tobias Eriksson Sollentuna tobbe_e_89@hotmail.com 
 

25. Inger Boshag Bro ingerboshag@yahoo.se Störande buller från bergtäckten 
morgon- dag och kvällstid samt 
kraftiga sprängningar då fönster 
skallar, möbler vibrerar. Utökning 
med asfaltsverk påverkar oss 
ytterligare med försämrad 
livskvalitet. 

26. Jonas Jonsson SUNDBYBERG jjonsson67@gmail.com Vi har sommarställe i Näshagen, 
och vill inte att verksamheten 
utökas med mer störningar än vi 
har idag. 

27. Marie Jansson Hässelby tvilling@home.se Fruktansvärd miljöförstöring, för 
nära bebyggelse. 

28. Jesper Ehn 
Wingårdh 

Stockholm jesper.wingardh@gmail.com 
 

29. Martin Stockeld Stockholm martinique_89@hotmail.com 
 

30. Maja 
Gabrielsson 

Stockholm maja.gabrielsson@gmail.com Jag har en stuga i Näshagen och 
tycker att det är viktigt att bevara 
den fina naturen som den är i 
området. Jag vill heller inte bli mer 
störd av pågående arbete. 

31. Emil Wrede Bro emilwrede@gmail.com 
 

32. Frida Backlund Håbo-tibble frida_lind82@hotmail.com 
 

33. Helena Adler Bro helena.adler@gmail.com 
 

34. Emelie 
Aldebring 

Bro emmut-85@hotmail.com 
 

35. Lina Carlholm Håbo Tibble carolina_carlholm@hotmail.com 
 

36. Eva Lynn Håbo Tibble cruttehund@gmail.com 
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37. Evelina 
Weckström 

Tullinge evelina.weckstrom@gmail.com 
 

38. Pierre Wahlberg Stockholm pierre.wahlberg@gmail.com Väldigt mycket av den natur vi har 
bygga bort och jag upplever att vi 
har mycket tung trafik och en 
massa påverkan från de upplag och 
industrier som redan verkar idag. 

39. Carina 
Westman 

Bro connytb@hotmail.com 
 

40. Henry Nieminen Bro henry.nieminen@live.se 
 

41. Niclas Odin Bro niclas.r.petersen@gmail.com 
 

42. Emma 
Danielsson 

Bro emma1234@live.se 
 

43. Lotta Lejdström Stockholm lottalejdstrom@gmail.com 
 

44. Caroline Haaga Bålsta caroline_johansson85@hotmail.co
m 

 

45. Lisen Karlsson Bro lisenkarlsson1973@gmail.com Jag bor i området och tycker att det 
räcker nu!! Låt naturen vara. 

46. Pia Granzell Bro pgranzell@gmail.com 
 

47. Joakim 
Lundemo 

Upplands-Bro jocke_lundemo@hotmail.com Jag skriver under på grund av att 
jag vill varken ha någon lukt eller 
oväsen i närheten av mig eller mitt 
barn. 

48. Elin Peet Bro elinpeet@hotmail.com 
 

49. Marie Hyllander Håbo-Tibble 
kyrkby, Bro 

hylalalander@me.com 
 

50. Sara Törnkvist Bro sarat.saratornkvist@gmail.com 
 

51. Michael Edslöv Stockholm michael.edslov@gmail.com Jag skriver under för att vi redan 
fått tillräckligt med störande och 
illaluktande moment i vår 
omgivning samt för att skydda den 
unika scoutverksamhet som 
bedrivs i den absoluta närheten till 
detta påhitt 

52. Johan Baldestig Stockholm baldestig@hotmail.com Jag skriver under för att vi har 
sommarhus i Näshagen och rör oss 
mycket i skog och mark. Själva och 
dels med hund. Ljudet från 
Jehanders är redan störande och 
ekar rakt ner till bebott område. 
Även orolig för hur grundvattnet 
påverkas av omledning. Tycker att 
det är en väldigt dålig idé att bygga 
ut så nära bebott område. 

53. Jacob Wicksell Håbo-Tibble jacob.wicksell@gmail.com Vi behöver inte trafik och buller i 
Håbo-Tibble 

54. Emelie 
Andersson 

Upplands 
Väsby 

emelie@mejla.eu 
 

55. Klinne Olsson Håbo-Tibble klinne@klinne.se 
 

56. Monika 
Bjerkerot 

Bro monika.bjerkerot@bredband.net 
 

57. Ann Skog Bro k.ann.skog@gmail.com 
 

58. Jenny Lundkvist Stockholm lundkvist.jenny@gmail.com 
 

59. Åaa Karlsson Bro asa.av.karlsson@gmail.com 
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60. Roger 
Mickleson 

Håbo Tibble rog-mic@hotmail.com Min familj och jag bor alldeles in till 
allt det som planeras, och vi vill 
verkligen inte ha mer industri än 
vad vi redan har i närheten! 

61. Håkan Karlsson Bro hoggekarlsson67@gmail.com 
 

62. Wenche 
Gissberg 

Stockholm wenche.gissberg@outlook.com 
 

63. Jesper Stråth Bro j.strath@outlook.com Jag vill inte ha mer industri i våran 
fina omnejd. Buller och lukt. 

64. Helena Olsso Bro heklan@hotmail.com 
 

65. Anette 
Lindstedt 

Bro nettan_04@hotmail.com Vi som gjort ett aktivt val att bo på 
landet ska inte behöva utsättas för 
denna typ av verksamhet. 
Dessutom kommer det på ett 
negativt sätt påverka värdet på 
våra fastigheter. 

66. Malin 
Fornander 

Bro malin@cmredovisning.se 
 

67. Mona Persson Bro mona.be.persson@gmail.com 
 

68. Tina Thorsell Bro thorselltina@gmail.com 
 

69. Therese 
Ohlsson 

Bro tessan1979@gmail.com 
 

70. Ulrica Jonsson Sundbyberg ullis.jonsson@gmail.com 
 

71. Petter Ehn 
Wingårdh 

Stockholm petter.ehn.wingardh@gmail.com 
 

72. Annika 
Johansson 

Bro annikamaria20@hotmail.com 
 

73. Marielle 
Hammarstam 

Bro mimmihammarstam@telia.com 
 

74. Elin Holmgren Håbo-Tibble smari_81@hotmail.com 
 

75. Peter Lindström Håbo Tibble 
kyrkby 

peter.l.lindstrom@hotmail.com 
 

76. Mikael Höglund Bro mickeh61@gmail.com 
 

77. Lena Nystedt Bro lenamartintrekking@gmail.com Jag bor i Näshagen 
78. Per Olof 

Hertegren 
Skokloster burman.hertegren@telia.com 

 

79. Annette 
Eriksson 

Sollentuna erikssonannette@tele2.se 
 

80. Pia Skoglund Bro pia-skoglund@hotmail.com 
 

81. Kerstin 
Heinonen 

Bro kerstinheinonen@hotmail.com 
 

82. Kerstin Cazorla Marbella kercaz@hotmail.com 
 

83. Synlve B Dufva Bro solbakken1@hotmail.com 
 

84. Wictor 
Andersson 

Bro wic.andersson@gmail.com Naturen är viktigast 

85. Daniel 
Scheidegger 

Upplands-Bro daniel.scheidegger@edu.upplands-
bro.se 

 

86. Anders Friberg Stockholm af.andersfriberg@gmail.com 
 

87. Peter 
Öfverstedt 

Bro peppe2144@gmail.com 
 

88. Emma Norin-
Öhman 

Kungsängen emmper08@hotmail.com 
 

89. Håkan Wicksell Håbo-tibble hakan_wicksell@hotmail.com 
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90. Cecilia 
Lannermo 

Bålsta mrscelan@gmail.com 
 

91. Alice Kloch Bro alicekloch@gmail.com 
 

92. Maninna Råland Stockholm maninnaraland63@gmail.com Jag är jävligt less på att all skitig 
stinkande, störande verksamhet i 
kommunen ska lämpas över på 
vårat närområde!!! I vår ände av 
kommunen får vi bokstavligt talat 
bara SKIT för skattepengarna!!! 

93. Lillan Nedermo Stockholm lillanka@yahoo.se 
 

94. Andrée Wright kungsängen wright_light@hotmail.com värnar om våran miljö 
95. Rickard 

Nyström 
Bro rock_hard_photo@hotmail.se 

 

96. Samuel Wendt-
Karlsson 

Bro wendtkarlsson99@gmail.com 
 

97. Louise 
Pettersson 

Bro loupet460@gmail.com 
 

98. Barbro 
Svensson 

Bro babban46.bs@gmail.com 
 

99. Sofie Loberg Bro sofie.loberg@nelisse.se Jag bor i Bro och vill att skog och 
natur sparas av samma anledning 
som uppropet anger. Nu är gränsen 
nådd för fler stora naturingrepp i 
Upplands-bro kommun!!! 

100. CHRISTINA 
RYDAHL 

BRO kicki_rydahl@hotmail.com Jag vill behålla den fina naturen 
och det rika djurlivet . 

101. Anna Dannvall Kungsängen annadannvall@hotmail.com 
 

102. Linda Irebrand Bro linda@fiaab.se 
 

103. Anki Jernberg Stockholm anki_jernberg@hotmail.com Vi är många som bor permanent 
här i Näshagen. Detta innebär stor 
inverkan på våran boende miljö. 

104. Lena Hager Bro, Stockholm lela72@hotmail.se 
 

105. Birgitta 
Albinsson 

Upplandsbro bigganalbin@hotmail.com 
 

106. Martina Sonfors Enköping martina-sonfors@hotmail.com 
 

107. Robert 
Holmqvist 

Bro holmqvist.robert@gmail.com 
 

108. Mikaela 
Magnusson 

Upplands bro mikaelamagnusson91@gmail.com 
 

109. Elisabeth 
Persson 

Bro typsnitz@hotmail.com 
 

110. Patrick Nilsson Kungsängen patricknilsson123@gmail.com 
 

111. Ulf Hedlund Bro ulf.hedlund@gmail.com 
 

112. Daniela Paroli 
Tanda 

Bro daniela_paroli@hotmail.com 
 

113. Γαβριεπα 
Γαβριεπα 

Stockholm gabriela.alistar@yahoo.se 
 

114. Georgios 
Savvidis 

Upplands-Bro georgios_savvidis@hotmail.com 
 

115. Magnus Eklöf Bro magnus@curtmagnus.se 
 

116. Birgitta Baunge Kungsängen tusse.bb@gmail.com På grund utav att jag utnyttjar 
detta friluftsområde flitigt både till 
fots och till häst. 
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117. Therese 
Rudebrand 

Bro tessheinrichs@hotmail.com 
 

118. Jeanette 
Utriainen 

Bålsta utter87@gmail.com 
 

119. Tobias Ronig Näshagen tobiasronig@gmail.com Jag bor i anslutande område, Natur 
och fauna kommer drabbas 
negativt av detta. Buller kommer 
påverka oss boende i området. 
Många av oss bor här ute för att ha 
en lugn och stillsam tillvaro med 
närhet till natur och detta kommer 
inskränkas om detta går igenom! 

120. Peter Karlsson Bro peter.b.karlsson@gmail.com 
 

121. Marita Lindqvist Bålsta marita_lindqvist@hotmail.com Området används i stor 
utsträckning som 
rekreationsområde av många 
människor, otroligt viktigt att det 
inte försvinner!!! 

122. Marianne 
Jacobson 

Spånga jacobson.ms@gmail.com Har bostad i Näshagen 

123. Sten Jacobson Spånga ms.jacobson@outlook.com Bor tidvis i Näshagen 
124. Leif Karlsson Vallbyvik zelma.karlsson@gmail.com 

 

125. Susanne 
Lindqvist 

Bålsta siesus@gmail.com Jag använder skogen för 
rekreation, och det är redan 
tillräckligt mycket mark som är 
förstörd i området. 

126. Kjell Jansson Kungsängen stenbro@msn.com 
 

127. Therese 
Utriainen 

Upplands bro therese099@gmail.com 
 

128. Pysse Johansson Bro pysse_@hotmail.com 
 

129. Monica Celper Kungsängen celper2@gmail.com Jag skriver under på grund av att 
jag känner STARK oro att våra 
brunnar i området skall sina och att 
tillgången på dricksvatten 
äventyras. Jag är även orolig för att 
de septiska tankar som en stor del 
av fastigheterna har skall skadas 
och läcka ut i sjön. 

130. Anneli 
Emanuelsson 

Bro anneli_emanuelsson@hotmail.com 
 

131. Marie Lindqvist Bålsta marie-lindqvist@hotmail.com Jag rider nästan dagligen på den 
härliga skogsslingan som går 
bakom stallet i Grevelund. Ett 
måste att detta område bevaras för 
promenader och ridning 

132. Per-Arne Ryde Stockholm pa.ryde62@gmail.com 
 

133. Malena Hede Sala malenahede@gmail.com 
 

134. Denise Monique Bro denise123@hotmail.se 
 

135. Jane Karlsson Vallbyvik roddan.carlsson@gmail.com 
 

136. Martin Zweng BRO martin_lena@yahoo.com Bor i Näshagen 
137. Madeleine 

Bonow 
Upplands Bro maddebonow.71@gmail.com Miljöhänsyn 
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138. Birgitta Edström Bro birgitta_edstrom@hotmail.com Jag bor nära och ser detta som ett 
ingrepp i vår fina natur med väldigt 
mkt tung trafik på redan 
olycksdrabbade vägsträckor. 

139. Mats AnderSon Bro gronavagen11@hotmail.com Vår lantliga miljö är hotad 
140. Annica 

Snellman 
Bro tillanci@hotmail.com Jag bor i Bro och älskar att ha nära 

till naturen runt omkring oss, vi 
behöver den!!! 

141. Tuija Hanski Bro tuija.hanski@gmail.com 
 

142. Pontus Lindman Bro pontus_lindman@hotmail.com Jag vill inte att nuturen ska 
förstöras för att någon ska tjäna en 
massa pengar. 

143. Andreaz 
Garinge 

Bro zleepy@zleepy.se Jag bor här ute i näshagen och vill 
ha lugn och ro! 

144. Christina 
Svärdkvist 

Järfälla csvardkvist46@gmail.com 
 

145. Chanda Nystedt Kungsängen chanda.nystedt@gmail.com 
 

146. Astrid 
Burgmann 

Bro astrid.burgmann@svenskakyrkan.se 
 

147. Annika 
Björkman 

Bro annika@bjorkmans.net 
 

148. Bjorn Jacobson Auckland jacobson.bjorn@gmail.com Har sommarhus i trakten 
149. Mårten 

Zimmerman 
Hägersten skrivunder@mzi.se 

 

150. Emmelie 
Nordeng 

Göteborg e.nordeng@gmail.com 
 

151. Wayne 
Storgårds 

Bro wayne.storgards@gmail.com 
 

152. Jens Rathsman Stockholm jens.rathsman@gmail.com 
 

153. Kerstin Ahlin Bro kerstin.ahlin@telia.com Vägen är väldigt olycksdrabbade. 
Då behövs i te mer tung trafik! 

154. Nils-Erik 
Löfstedt 

Håbo-Tibble, 
Bro 

nisse@alby.nu 
 

155. AnneBritt N 
Kilgren 

Coín Malaga annebrittnk@gmail.com 
 

156. Torbjörn 
Lindquist 

Bålsta torbjorn@klimatkonsult.com 
 

157. Nina Rudebrand Bro nina@azentas.se 
 

158. Fredrik 
Gustafsson 

Bro info@mariedalstak.se 
 

159. Maria 
Hagström-
Blomqvist 

Bro maria.hagst@gmail.com 
 

160. Marie Ahlin Stockholm marie.ahlin@live.com 
 

161. Annie 
Johansson 

Östersund annie56@telia.com 
 

162. Maria Törrönen Håbo-Tibble maria.torronen@hotmail.com 
 

163. Alexander 
Troilert 

Näshagen alexandertroilert89@gmail.com Jag skriver under pga att det 
förstör friden ytterligare 

164. Pernilla Nilsson Bro 73pernilla-nilsson@telia.com 
 

165. Eva Ljung Kungsängen eva.goran@hotmail.com 
 

166. Andreas Brykt Göteborg abrykt@gmail.com 
 

167. Catharina Odin Stockholm catharina.odin@gmail.com 
 

168. Annie Stråt Stockholm anniestrat66@gmail.com 
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169. Mikael Svegare Stockholm vmpbab@hotmail.com 
 

170. Virpi Heikkuri Stockholm virpan3@hotmail.com Vi ska värna om naturen inte 
skälpa....se vad bara corona viruset 
har orsakat....ska vi skada maturen 
ännu mer och se till att djur natur o 
människor dör??? 

171. Carina Jernberg Näshagen cruckes.cj@gmail.com Jag bor i Näshagen sedan 15 år 
tillbaka. Bullret å spänningarna har 
gått hårt åt mitt lilla hus som har 
sprickor i källaren. Det som det är 
idag.. 

172. Bartosz Petryk Johanneshov bartoszpetryk@yahoo.se 
 

173. Taylor C Lawson Stockholm taylorlawson30@gmail.com 
 

174. Fredrik Dufva Enköping fredrikdufva@gmail.com 
 

175. Eva Jansson Stockholm janssoneva@outlook.com 
 

176. Benny Boshag Upplands-Bro bennyboshag@hotmail.com 
 

177. Anders 
Aftonfalk 

Bro anders.aftonfalk@gmail.com 
 

178. Marlene 
Adolfsson 

Näshagen Bro bjorn.marlene@telia.com Jag är helt emot Jehanders 
utbyggnad samt asfaltsverk. 

179. Regina 
Forsström 

Bro forsstrm.regina@gmail.com 
 

180. Mattias Dufva Stockholm mattias.dufva@icloud.com 
 

181. Suzanne Stråt stockholm suzannestrat@gmail.com 
 

182. Bo Sällberg Stockholm hundfritt@yahoo.se Instämmer med Bertil Orrbys 
skrivelse. Det blir för mycket tung 
och besvärande miljöpåverkan 
inom området. Måste stoppas nu. 

183. Jan Sällberg Stockholm waytogo@bredband.net Spenderar mycket tid i mitt 
fritidshus i Håbo-Tibble. 

184. Lotten Säfström Malmö aimlotten@hotmail.com 
 

185. Anders 
Brännström 

Bro brempa71@hotmail.com Man hör redan idag buller på sena 
kvällar. 

186. Östen Karlsson Bro ostenkarlsson@telia.com 
 

187. Tony Barkerud Bro ynot67@live.se Jag vill inte att det ska bli mer 
oväsen än vad det är nu och att det 
blir mer föroreningar i luften 

188. Kristina 
Johansson 

Bro johkia-3@hotmail.com Jag vill ha kvar våran fina natur, 
inte mera buller och tung trafik. 

189. Britta Lindblom Uppsala britta_lindblom@hotmail.com 
 

190. Tommy 
Johansson 

Bålsta ivartojo52@outlook.com Har tillgång till sommar/fritidsstuga 
i Näshagen som min syster äger. Vi 
kan vistas där och ta 
skogspromenader och känna 
lugnet där. 

191. Birgitta 
Hagström 

Bro m.birgitta.larsson@gmail.com Vill inte att fina grönområden 
förstörs och minskas av buller, 
sjunkande grundvatten och 
försämrade levnadsförhållanden 
för djurlivet 

192. Lars Bondsäter Solna lars.bondsater@ownit.nu Jag har sommarställe i Näshagen 
och störs av redan idag befintlig 
verksamhet och oroar mig därför 
mycket för konsekvenserna av en 
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ytterligare expansion och 
utbyggnad av verksamheten. 

193. Mira Ernkvist Stockholm ernkvist.mira@gmail.com 
 

194. Malin Khoso Hägersten malin.khoso@gmail.com Vi har fritidshus med egenborrad 
brunn i näshagen och är oroade 
över vattenpåverkan, buller och 
naturvärdesförstörelse. 

195. Michelle 
Larsson 

Bro larssonmichelle@hotmail.com 
 

196. Martin 
Gabrielsson 

Sundbyberg mr.martin.gabrielsson@gmail.com 
 

197. Eva Fröberg Sundsvall eva.froberg@home.se 
 

198. Lena Bagger Stockholm l_bagger@hotmail.com 
 

199. Ellinor Rask Stockholm brev.ebr@gmail.com 
 

200. Anita Bagger Stockholm anita.bagger@telia.com 
 

201. Ragnar Bagger Stockholm ragnar.bagger@telia.com 
 

202. Anna Jansson Vällingby anna.k.jansson68@gmail.com 
 

203. Britt Boman Sundbyberg britt.bohman@hotmail.com Jag skriver under för att miljön och 
grundvatten kommer att förstöras. 
Vi vill helt enkelt inte få hit det och 
då ska vi inte tala om allt buller det 
kommer att bli. Buller är det redan 
idag. 

204. Louise 
Torebrand Dolk 

Bro louisetorebrand@hotmail.com Jag bor in närheten och hör redan 
buller från Jehanders. Det vore 
också mycket tråkigt att mer av 
den vackra naturen blir förstörd då 
vi tar mycket promenader i 
området. 

205. Helena 
Johansson 

Kungsängen skreptunnan@gmail.com Miljöskäl så klart! 

206. Johan Langerak Kungsängen johanlangerak7@gmail.com Tycker det vore fel att hugga ner en 
av de finaste skogar vi har i 
upplands-bro. Anser att all större 
skog i upplands-bro bör försöka 
bevaras. 

207. Markus Fröberg Stockholm m.froberg@live.com 
 

208. Linda 
Pettersson 

Sthlm viking_27@hotmail.com Bor i Näshagen och vill inte ha fler 
störande verksamheter än rötslam 
Jehanders som redan stör i den 
omfattning de finns idag. 

209. Christina 
Sandberg 

Stockholm christinasandberg56@gmail.com 
 

210. Tommy Jansson Stockholm lt_jansson@yahoo.com 
 

211. Mattias Schmidt Stockholm schmidtmattias@hotmail.com Bullerproblem! 
212. Louise 

Lindbladh 
Bro liindbladh@hotmail.com Jag skriver under detta för att jag 

bor i området och är starkt emot 
detta!! 

213. mika Heinonen bro mika.heinonen@ramirent.se jag vill ha ett grönare upplands bro. 
det finns ingen plats för detta 
miljöförstörande. 
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214. Alexandra 
Nordin 

Stockholm sandranordinpr@gmail.com 
 

215. Alf Borgman Stockholm mail@alftumble.com 
 

216. TOMMI 
Heinonen 

Hässelby heinonentommi@hotmail.com 
 

217. Anneli 
Gustafsson 

Bro anneli.gustafsson@upplands-bro.se 
 

218. Sophia Göth Bro sophia@breathe.se jag är orolig för den ökade tunga 
lastbilstrafiken verksamheten 
medför, ökad bullernivå och 
potentiell negativ inverkan på 
traktens grundvattennivå. 

219. Barbro 
Gernandt 

Bro barbro.gernandt@hotmail.com Oro för grundvatten och annan 
miljöpåverkan. Ännu mer buller i 
en redan utsatt region. 

220. Kjell Fagerstrom Bro kallhall.akeriab@gmail.com Oro för grundvattnet & 
miljöpåverkan. Ytterligare buller i 
ett redan utsatt område. 

221. Inger Nyberg Enköping inger2.nyberg@gmail.com 
 

222. Christoffer 
Lindquist 

Solna christoffer.lindquist@klimatkonsult.
se 

 

223. Per-Olov 
Jansson 

Stockholm pomaj@telia.com 
 

224 Solveig 
Hornbeck 

Upplands Bro solveig.hornbeck@gmail.com  

225 Anita 
Gabrielsson 

Upplands Bro 
och Bromma 

anita.gabrielsson@gmail.com Jag är emot utbyggnaden! 

226 Lena Moseley Upplands Bro moseleylena@gmail.com  
227 Caisa Nilsson Bollnäs caisa-nilsson@hotmail.se Jag är uppväxt där. Mamma o 

pappa och många vänner bor kvar. 
228 Mikael 

Johansson 
Bro snickarmicke64@hotmail.com  

229 Sonny Backlund Bro legoclone0101@gmail.com Att jag personligen kommer störas 
av detta 

230 Tom Backlund Bro rock-a-bops@hotmail.com  
231 Åke Schenström Stockholm ake@bilskadeforum.se  
232 Joakim 

Engstrand 
Stockholm joenjoen63@gmail.com  

233 Daniel Kosa Bro punkportaldan@gmail.com  
234 mija derdour Bro bengtssonderdour@outlook.com  
235 Sylvia Mangano Enköping sylvia.mangano@gmail.com  
236 Marie Jonsson Bro marie_jonsson60@hotmail.com Vill ej ha ngt asfaltsverk och 

betongfabrik i närheten av där vi 
bor. Jehanders ska inte utöka sin 
verksamhet 

237 Tage Koverberg Järfälla tage.koverberg@comhem.se  
238 Fia Olsson Stockholm josefinolsson80@gmail.com  
239 Lisa Ekström upplands-Bro lisa.ekstrom84@hotmail.com  
240 Leif Laiback Sundbyberg leiflaiback@hotmail.com Inget mer industriellt i vårt 

närområde 
241 Hanna 

Johansson 
Bro hanjo688@gmail.com  

242 Camilla 
Ejestrand 

Bro ejca@live.se För att jag vill bevara den fina 
naturen som jag har i min närhet 
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243 Helena Töyrä Bro helena.t75@gmail.com  
244 Ingela 

Pettersson 
Bro ingelacatarina@hotmail.com Arbetsplatsen kommer alldrles för 

nära bebyggelse och kommer att 
störa de boende 

245 Nick Moseley Bro nick@nickwake.com  
246 Linda Fidjeland Bro jadragard@hotmail.com Jag skriver under för nu räcker det 
247 Benny Noren Bro benna@tolle-engineering.se  
248 Linda Johansson Upplands bro blogg@lindaviktoria.se  

Jag inte vill bo i skit. 
249 Gunnel 

Fredriksson 
Bålsta gunnel_fredriksson@hotmail.com  

250 Björn 
Simonsson 

Håtuna bjorn@fairmedia.se  

251 Martin Olsson Stockholm martin.olsson.93@gmail.com  
252 Sofia Enskog Stockholm enskog.sofia@gmail.com  
253 Tore Kalmeborg Bro tore@kalmeborg.com  
254 Johanna 

Bjurefors 
Bro j.bjurefors@hotmail.com Förstör omgivningen för de som 

bor i närområdet! 
255 Linda Heikkuri Bro linda_heikkuri@live.se Jag bor här och störs redan av 

bullret. Det är fusk att de har fått 
godkänt man behöver bra 
kontakter tydligen . Hört många 
säga att de har fått igenom detta 
med kontakter och säkert lite 
pengar i mellan. Inteoke 
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Från: Anita Gabrielsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: synpunkter till sammanträde i Bygg- och miljönämnden 20/5 från Anita Gabrielsson
Datum: den 13 maj 2020 16:42:15
Bilagor: brev Upplands Bro Kommun 200512.pdf

Hej!

Här i bifogat brev kommer mina synpunkter gällande de tre miljöpåverkande

projekten; Jehander, Ny Kraftledning samt utökad Deponi Högbytorp. 

Vänliga hälsningar
Anita Gabrielsson
073-901 53 70
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Från: Marie Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Expansionsplaner i Upplands Bro
Datum: den 12 maj 2020 09:04:18
Bilagor: Synpunkter1.pdf

Hej,

Se bifogade brev fr�n mig ang. era expansionsplaner i Upplands Bro.

Hälsningar
Marie Jansson
Bondmorans väg 37
070-487 85 75
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	Näshagen	den	11maj	2020		

Marie	Jansson	
Bondmorans	väg	37	
197	93	Bro		
Telefon:	070-487	85	75,		Mail:	tvilling@home.se	

		
Till:	Bygg-	och	miljönämnden	Upplands	Bro	Cc:	Ordförande	Börje	Wreden,	Bygg-	och	miljönämnden		

Synpunkter	på	utbyggnad	bergtäkt,	utbyggnad	av	kra7 ledning	och	utbyggnad	av	Högbytorp	
Sammanfa? ning	och	frågor:		

Som	fasOghetsägare	i	Näshagen	vill	jag	lämna	följande	synpunkter	Oll	de	tre	förslag	som	nämnden	ska	yRra	
sig	om	på	sammanträdet	den	20	maj:		

1.	Jehanders	vill	femdubbla	verksamheten	i	Bro,	starta	asfaltsverk	och	betongfabrik,	mindre	än	750	meter	
från	bebyggelse.	Som	fasOghetsägare	är	jag	helt	emot	förslaget.	Under	många	år	har	eR 	antal	
miljöförsämrande	faktorer	smugit	sig	in	i	kommunen,	som	beskrivs	närmare	längre	fram	i	skrivelsen.	Min	
uppfaRning	är	aR 	det	är	dags	för	andra	kommuner	aR 	ta	sin	del	av	ansvaret.	Hur	ställer	sig	nämnden	1ll	
förslaget?		
2.	Svenska	kraUnät	planerar	en	ny	elförbindelse	för	400	kV	mellan	staOonerna	Hamra	i	Enköpings	kommun	
och	Överby	i	Sollentuna	kommun.	Den	ska	ersäRa	en	220	kV-ledning	som	idag	sträcker	sig	mellan	
staOonerna.	Det	nya	nätet	kommer	aR 	passera	över	stora	delar	av	området.	Så	sorgligt	på	alla	säR,	jag	har	
inte	saR 	mig	in	alla	hälsoaspekter	kring	deRa,	men	vet	aR 	i	andra	delar	av	landet	gräver	man	ner	den	här	
typen	av	nät	i	allt	större	utsträckning.	ER 	exempel	är	på	Lovön	utanför	DroRningholm.	Det	kostar	lite	mer,	
men	finns	goda	skäl	Oll	aR 	det	görs.	Är	den	planerande	utökningen	av	nätet	nödvändig	för	el-försörjningen	i	
Upplands	Bro?	Om	så	är	fallet,	kommer	kommunen	aB 	kräva	aB 	kraCledningen	grävs	ner?		

3.	NCC	planerar	aR 	utvidga	verksamheten	på	Högbytorp	utöver	det	som	finns	angivet	på	gällande	
översiktsplan.	Även	det	en	verksamhet	som	kommer	aR 	påverka	våra	omgivningar	negaOvt.	Näshagen,	
Långvreten,	Mariedal	m	fl	områden	är	nu	(om	de	tre	förslagen	går	igenom)	på	alla	sidor	omgivna	av	olika	
verksamheter	som	kraUigt	försämrar	livskvalitet	och	trivsel.	Hur	ställer	sig	nämnden	1ll	den	planerade	
utvidgningen?	Kan	nämnden	tänka	sig	aB 	låta	exploateringen	gå	åt	eB 	annat	håll?	Inte	minst	med	tanke	på	
grundvaBen	och	brunnar	för	oss	som	inte	har	kommunalt	vaBen	och	avlopp?		

Övriga	synpunkter		
I	närområdet	finns	redan	Högbytorp	med	kraUvärmeverk	och	biogasanläggning.	Alldeles	inOll	planeras	en	
anläggning	för	mellanlagring	av	rötslam.	En	kraUledning	från	norra	delen	av	Lejondalssjön	som	kommer	aR 	
passera	Långvreten	och	Mariedal	och	sen	vidare	är	på	förslag.	Även	den	kommer	aR 	ha	stor	påverkan	på	
miljön	i	våra	närområden.	På	andra	sidan	Lejondalssjön	finns	Svea	Livgarde,	som	ska	förstärka	sin	
verksamhet	med	två	skyRebataljoner	med	vardera	800	personer,	vilket	kommer	aR 	innebära	avsevärt	
mycket	mer	störningar	i	form	av	skjutövningar	och	annat.	Även	NCC	planerar	en	utvidgning	av	sin	
verksamhet	vid	Högbytorp.	Med	andra	ord,	vi	har	redan	fyllt	kvoten	med	anläggningar	som	kraUigt	
försämrar	vår	närmiljö.		
Vi	som	bor	i	närområdet	upplever	redan	idag	aR 	vi	störs	av	buller,	damm	och	tät	tung	trafik.	Långa	perioder	
störs	vi	även	av	Svea	Livgardes	verksamhet.	Vi	är	oroliga	för	hur	brunnar	och	grundvaRen	kommer	aR 	
påverkas.	Marken	där	den	Olltänkta	utbyggnaden	är	planerad	är	eR 	populärt	friluUsområde	året	om	för	
många	som	bor	i	Upplands	Bro	med	omnejd,	inte	minst	för	bär	och	svampplockning.	Området	är	även	
populärt	för	scouter,	en	scoutstuga	som	är	fliOgt	använd	finns	i	området.	Många	rastar	sina	hundar	i	
området	från	närbelägna	Bro-Bålsta	Brukshundsklubb.		
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Här	följer	yRerligare	några	punkter	som	jag	önskar	aR 	nämnden	tar	del	av:		
-	Denna	del	av	Uppland	Bro	redan	är	hårt	belastad	av	miljöstörande	verksamhet	genom	Höbytorps	
avfallsanläggning,	Jehanders	nuvarande	bergtäkt,	E-ONs	kraUvärmeverk	och	biogasanläggning	i	deRa	
område.		
-	Stor	risk	för	luktproblem	och	parOklar	i	luUen	som	uppstår	i	form	av	hälsofarligt	stendamm	som	påverkar	
oss	boende	och	andra	som	rör	sig	i	omgivningarna.		
-	Stark	bullerstörning	från	verksamheten	med	inslag	av	sprängningar	under	dag	och	naReOd.	Redan	idag	har	
vi	stora	störningar	från	Jehanders	bergstäkt.		
-	Ökad	risk	för	föroreningar	som	sprids	på	och	ner	i	marken.		
-	Risk	för	förorening	av	yt-	och	grundvaRen.	Vi	har	egna	grävda	brunnar	och	bergbrunnar	i	området	och	
oroar	oss	för	planerad	sänkning	av	grundvaRennivå	på	6	m.	Kommunalt	vaBen	finns	inte	i	området,	vi	är	
helt	beroende	av	våra	egna	brunnar.	Vi	värnar	också	om	vaRnet	i	våra	badsjöar	Lejondalsjön	och	Mälaren.	
Lejondalssjön	utpekas	i	sin	helhet	som	ESKO4	(ekologiskt	särskilt	känsligt	område).	Utpekandet	kan	
moOveras	av	aR 	vaRenförekomsten	hyser	rödlistade	arter,	har	höga	naturvärden,	god	ekologisk	funkOon	och	
starka	ekologiska	samband.	Sjön	är	utsaR 	för	en	hög	näringspåverkan	och	känslig	för	yRerligare	belastning.	
Den	långsamma	vaRenomsäRningen	gör	sjön	särskilt	känslig	för	föroreningspåverkan.		
-	Transporter	av	tung	trafik	ökar	starkt	på	väg	269	som	medför	ökat	buller	och	avgasutsläpp.	Ökad	olycksrisk	
för	cyklister	och	gående	uteUer	den	smala	vägen.	Denna	tunga	trafik	begränsar	rörligheten	för	oss	i	
området.		
-	Skogsmarken	inOll	utökad	täktverksamhet	kommer	inte	aR 	kunna	användas	Oll	rekreaOon	som	Odigare.	
Marken	där	är	oUa	besökt	av	bär-	och	svampplockare.	Det	är	eR 	välbesökt	rekreaOonsområde	för	hela	Stor	
Stockholm.		
-	Som	boende	inOll	den	planerade	verksamheten	är	vi	mycket	oroade	för	den	naturpåverkan	en	utökad	
täktverksamhet	kommer	aR 	medföra.		

Upplands-Bro	kommun	tar	redan	idag	eR 	stort	miljöansvar	och	ska	inte	behöva	belastas	yRerligare.	Är	det	
möjligt	aR 	åberopa	Miljöbalkens	försikOghetsprincip	(2	kap	3	§)	som	innebär	aR 	redan	risken	för	negaOv	
påverkan	på	människors	hälsa	och	på	miljön	gör	aR 	verksamhetsutövaren	är	skyldig	aR 	vidta	åtgärder?	Den	
ska	förebygga,	hindra	eller	motverka	aB 	verksamheten	eller	åtgärden	medför	skada	eller	olägenhet	för	
människors	hälsa	eller	för	miljön.		
hBps://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yBranden/remisser-2019/
remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf		

Jag	och	min	familj,	med	bland	annat	två	gamla	föräldrar	och	två	barn	och	eR 	barnbarn	ser	fram	mot	många	
fler	härliga	stunder	här.	Vi	ser	fram	mot	aR 	ganska	snart	få	Ollgång	Oll	kommunalt	vaRen	och	avlopp,	aR 	
kanske	kunna	bygga	om	och	bygga	Oll	för	aR 	anpassa	huset	Oll	nya	Oder	och	nya	behov.	Vi	håller	tummarna	
för	aR 	nämnden	förstår	vilken	negaOv	påverkan	de	tre	förslagen	har	för	vår	fina	kommun.	Privata	intressen	
av	aR 	sälja	och	exploatera	fina	naturområden	ska	inte	få	gå	före	vanliga	innevånares	behov	av	Ollgång	Oll	
natur	och	rekreaOon.		

Med	vänlig	hälsning	
Marie	Jansson	
Bondmorans	väg	37	
Jädra	1:57
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Från: Magnus Jacobson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Synpunkter och frågor kring Jehander samt NCC
Datum: den 14 maj 2020 14:16:27

Till: Bygg- och Miljönämnden Upplands-Bro 

Synpunkter angående utbyggnad bergtäkt samt Högbytorp.
Jag, som fastighetsägare i Näshagen, skulle villja lämna följande synpunkter till de förslag
som nämnden ska yttra sig om på sammanträdet den 20 maj. 

1. Jehanders vill femdubbla bergtäkten, starta asfaltsverk och betongfabrik mindre än 750
meter från bebyggelse. Som fastighetsägare är jag helt emot förslaget.  2. NCC palnerar att
utvidga verksamheten på Högbytorp utöver det som finns angivet på gällande
översiktsplan. 

Jag upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Hur kommer
brunnar och grundvatten påverkas? Hur kommer vattnet i Lejondalssjön att  påverkas?
Marken där utbyggnaderna är planerade är ett populärt friluftsområde året om för många
som bor i Upplands-Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Många barn
använder  området och en scoutstuga som är flitigt använd finns i området.
Hundarägare använder också området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb bland
annat. 
Jag anser att den fortsatta och utökade verksamheterna är olämpliga av följande skäl: 
1. Denna del av Uppland Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
2. Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken 
3. Risk för förorening av yt- och grundvatten. 
4. Risk för ytterligare vattenbrist. Vi har egna grävda och borrade brunnar i området och
oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i
området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vatten måste finnas.
5. Oron hos de boende som redan störs av verksamheten idag ökar ytterligare.
6. Bullret och störningarna på natten kommer öka ytterligare.
7. Intilliggande Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt
område). Utpekandet motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 
8. Lejondalssjön är också reservvattentäkt för Upplands-Bro kommun. 
Jag anser inte att den planerade utbyggnaden är i överensstämmelse med Miljöbalkens
försiktighetsprincip (2 kap 3 §) och riskerar att ge stora negativa konsekvenser för oss och
för min fastighet och motsätter mig därför utbyggnaden. 

Mvh
Magnus, Jädra 1:43  

Magnus Jacobson
Valborgsstigen 5, 
163 47 Nälsta 
Telefon: 0730-82 50 14
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-03-20 - 2020-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475

Femstenavägen 5

2020-03-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 46: BeviljatBYGG.2020.19

Anmälan för installation av eldstad

BRUNNA 7:137

Trombonstigen 7

2020-03-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 47: BeviljatBYGG.2018.174

Bygglov för fasadändring, (byte av fönster,fönsterdörrrar samt karm),  på fastigheten BRUNNA 7:137 och 7:138,
Trombonstigen 1-13, och 2-20

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av

Ringvägen 5-15

2020-03-26 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 48: BeviljatBYGG.2018.277

Ändring av bygglov, bygg 2017.30  på fastigheten tidigare KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av, Ringvägen 5-15, nu
Kungsängens Kyrkby 2:305

HÄRNEVI 6:69

Begoniaslingan 88

2020-03-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 49: BeviljatBYGG.2017.58

Bygglov för nybyggnad av parhus och carport på fastigheten HÄRNEVI 6:69, Begoniaslingan 88

HÄRNEVI 6:70

Begoniaslingan 92

2020-03-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 50: BeviljatBYGG.2017.59

Bygglov för nybyggnad av bostadshus (kedjehus med carport) på fastigheten HÄRNEVI 6:70, Begoniaslingan 92

HÄRNEVI 6:140

Begoniaslingan 90

2020-03-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 51: BeviljatBYGG.2017.60

Bygglov för nybyggnad av bostadshus  (kedjehus med carport) på fastigheten HÄRNEVI 6:140, Begoniaslingan 90

2020-05-08 Sida 1 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 2 och 4

2020-03-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 52: BeviljatBYGG.2017.304

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

VÄST-TIBBLE 2:6

Knappervägen 4

2020-03-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 53: BeviljatBYGG.2020.39

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 12:1

Rönnbärsvägen 23

2020-03-31 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 54: BeviljatBYGG.2020.21

Bygglov för inglasning av balkong

BRO-ÖNSTA 2:10

Högbytorp

2020-04-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 55: BeviljatBYGG.2017.126

Bygglov för uppställning av blandarstation på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:10, Högbytorp/Håtunavägen

JÄDRA 1:5

Bondmorans väg  12

2020-04-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 56: BeviljatBYGG.2015.308

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten JÄDRA 1:5, Bondmorans väg  12

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-04-07 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 57: BeviljatBYGG.2020.106

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar

HÅTUNAHOLM 3:7

Hertig Eriks backe  1

2020-04-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 58: BeviljatBYGG.2015.493

Bygglov för ändrad användning av konferenslokaler till bostad samt fasadändring (2 byggnader) på fastigheten
HÅTUNAHOLM 3:7, Hertig Eriks backe  1

2020-05-08 Sida 2 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:104

Mätarvägen 29A

2020-04-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 59: BeviljatBYGG.2019.32

Bygglov för delvis ändrad användning av industri för produktion av snus

EKEBY 2:74

Ringuddsslingan 31

2020-04-14 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 60: BeviljatBYGG.2020.45

Bygglov för fasadändring av bostadshus

BROGÅRD 1:59

Enbodavägen 6

2020-04-15 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 61: BeviljatBYGG.2017.122

Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten BROGÅRD 1:59, Enbodavägen 6

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av

Ringvägen 5-15

2020-04-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 62: BeviljatBYGG.2018.277

Ändring av bygglov, bygg 2017.30  på fastigheten tidigare KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av, Ringvägen 5-15, nu
Kungsängens Kyrkby 2:305

HÄRNEVI 1:25

Härnevi skolväg 16

2020-04-30 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 63: BeviljatBYGG.2018.157

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten HÄRNEVI 1:25, Härnevi skolväg 16

LÖVSTA 1:96

Markörvägen 7

2020-03-23 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 68: NekatBYGG.2020.28

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

BRO-SKÄLLSTA 1:38

Ullevivägen 7

2020-03-23 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 69: BeviljatBYGG.2020.55

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

2020-05-08 Sida 3 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10

2020-03-24 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 70: BeviljatBYGG.2020.69

Bygglov för uppställning av byggbodar

LENNARTSNÄS 2:27

Lennartsnäsvägen 17

2020-03-24 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 71: BeviljatBYGG.2020.47

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

EKHAMMAR 4:171

Ängsvägen 24

2020-03-24 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 72: NekatBYGG.2018.438

Anmälan för ombyggnad av källarplan till bostad på fastigheten EKHAMMAR 4:171, Ängsvägen 24

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-03-26 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 73: BeviljatBYGG.2020.106

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar

BROGÅRD 1:141

Lärkbodavägen 4

2020-03-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 74: BeviljatBYGG.2020.88

Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum

ÖRNÄS 1:13

Garpebodavägen 7

2020-03-30 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 75: BeviljatBYGG.2020.54

Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen 158

2020-03-30 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 76: BeviljatBYGG.2020.64

Tidsbegränsat bygglov tom 2021-08-31 för uppförande av byggbodar

2020-05-08 Sida 4 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ASPVIK 1:9

Morotsvägen 29

2020-03-31 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 77: BeviljatBYGG.2020.84

Bygglov och rivningslov för rivning och tillbyggnad av kolonistuga

SYLTA 1:105

Högnäsvägen 2

2020-03-31 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 78: BeviljatBYGG.2020.60

Bygglov för nybyggnad av carport

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10

2020-04-01 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 79: BeviljatBYGG.2020.78

Tidsbegränsat bygglov tom 2020-07-31 för uppställning av byggbodar

FINNSTA 2:53

Buxbomsvägen 13

2020-04-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 80: BeviljatBYGG.2020.85

Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:117

Torget 5A

2020-04-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 81: BeviljatBYGG.2020.59

Bygglov för inglasning av balkong

SJÖHAGEN 3:11

Sjöhagenvägen 17

2020-04-02 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 82: BeviljatBYGG.2020.86

Anmälan för tillbyggnad av uterum

EKHAMMAR 4:519

Bergvägen 25

2020-04-07 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 83: BeviljatBYGG.2019.259

Bygglov för uppförande av stödmur

2020-05-08 Sida 5 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-SKÄLLSTA 1:170

Ullevivägen 16B

2020-04-07 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 84: BeviljatBYGG.2020.57

Bygglov för nybyggnad av industri

SYLTA 8:8

Lillsjöbacken 17

2020-04-08 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 85: BeviljatBYGG.2020.107

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:168

Landbovägen 2

2020-04-08 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 86: BeviljatBYGG.2020.123

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod

FINNSTA 1:269

Norrgrindsvägen 4

2020-04-15 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 87: BeviljatBYGG.2020.122

Rivningslov för rivning av förskola

KVARNNIBBLE 2:50

Killinge gårdsväg 3

2020-04-15 Avvisning Bygglovschef, § 61: AvvisningBYGG.2017.368

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

BRUNNA 5:1

Artistvägen

2020-04-16 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 89: AvskrivetBYGG.2020.98

Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation

TIBBLE KYRKBY 17:5

Gråbovägen 8A

2020-04-16 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 90: BeviljatBYGG.2020.108

Bygglov för återställning av 2 lägenheter och förskola efter brand

2020-05-08 Sida 6 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:526

Klostervägen

2020-04-16 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 91: BeviljatBYGG.2020.104

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorp

2020-04-16 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 92: BeviljatBYGG.2020.29

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 3st silor

BERGA 3:2

Sältlösavägen 7

2020-04-20 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 93: AvskrivetBYGG.2019.227

Bygglov för nybyggnad av poolhus

KVARNNIBBLE 3:13

Håbo häradsväg 29

2020-04-20 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 94: BeviljatBYGG.2020.74

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage

KVARNNIBBLE 3:32

Skogshuggarvägen 1

2020-04-20 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 95: NekatBYGG.2020.70

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport samt installation av eldstad

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen

2020-04-20 Upphävande och omprövning av marklovvBygglovschef, § 96: AvslagBYGG.2020.82

Marklov för anläggning av dagvattendamm

BROGÅRD 1:154

2020-04-20 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 97: BeviljatBYGG.2019.316

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

2020-05-08 Sida 7 av 10
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:140

Rankhusvägen 41

2020-04-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 98: BeviljatBYGG.2020.132

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum

BROGÅRD 1:220

2020-04-21 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 99: BeviljatBYGG.2019.312

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

KUNGSÄNGENS KYRKBY 1:37

Granhammarsvägen

2020-04-21 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 100: BeviljatBYGG.2020.65

Tidsbegränsat bygglov tom 2021-08-31 för uppförande av fristående skyltar

HÄRNEVI 3:16

Snickartorpsvägen 9

2020-04-21 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 101: BeviljatBYGG.2020.77

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av enbostadshus och garage

ALHOLMEN 1:102

Alholmen 94

2020-04-22 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 102: BeviljatBYGG.2020.91

Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

SYLTA 2:34

Sandgrindsvägen 15

2020-04-23 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 103: BeviljatBYGG.2020.101

Bygglov för ombyggnad av skärmtak till varmförråd

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:164

Geologivägen 3

2020-04-23 Tidsbegränsat lov Bygglovsarkitekt, § 104: BeviljatBYGG.2020.112

Tidsbegränsat bygglov tom 2025-09-15 för nybyggnad av modulbyggnader

2020-05-08 Sida 8 av 10
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:218

2020-04-23 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 105: BeviljatBYGG.2019.310

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BROGÅRD 1:219

2020-04-23 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 106: BeviljatBYGG.2019.311

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BROGÅRD 1:223

2020-04-23 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 107: BeviljatBYGG.2019.315

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

LEJONDAL 1:17

Gröna gångens väg 8

2020-04-24 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 108:
Beviljat

BYGG.2020.118

Bygglov för installation av solceller

BJÖRKNÄS 2:28

Sågbacken 7

2020-04-24 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 109: BeviljatBYGG.2020.40

Marklov för markförändring

BJÖRKNÄS 2:11

Sågbacken 18

2020-04-24 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 110: BeviljatBYGG.2020.16

Bygglov i efterhand för nybyggnad av bostadshus

EKHAMMAR 4:230

Klostervägen 27

2020-04-27 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 111: NekatBYGG.2020.15

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av en våningplan för bostadshus

2020-05-08 Sida 9 av 10
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HÄRNEVI 9:33

Eksätervägen 12

2020-04-27 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 112: NekatBYGG.2020.119

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum

FINNSTA 1:171

Vitrotsvägen 8

2020-04-28 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 113: BeviljatBYGG.2020.114

Bygglov för inglasning av uterum

KOCKBACKA 2:1

2020-04-28 Rivningslov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 114: BeviljatBYGG.2020.67

Rivningslov för rivning av transformatorstation

BROGÅRD 1:222

2020-04-29 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 115: BeviljatBYGG.2019.314

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BROGÅRD 1:217

2020-04-29 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 116: BeviljatBYGG.2019.309

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

Antal ärenden 67

2020-05-08 Sida 10 av 10
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-03-20 - 2020-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 9

2020-03-25 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB § 22: BATL.2020.10

Ansökan om tobak

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

2020-03-27 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §23: BATL.2019.148

Ansökan om tobak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:431

Pettersbergsvägen 1

2020-03-27 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §24: BATL.2019.119

Ansökan om tobak

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2020-03-27 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §25: REGLIV.2020.43

Anmälan

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2020-03-27 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §26: ÅKLIV.2020.44

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2A

2020-04-01 Utökat tillstånd för servering på uteservering till 23.00, DB § 27: BATL.2020.46

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Norra Svedjesta 1

2020-04-02 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §28: BATL.2019.173

Ansökan om tobak

2020-05-08 Sida 1 av 3
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BRO-SKÄLLSTA 1:8

Norrboda gård 1

2020-04-02 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §29: REGLIV.2020.50

Anmälan

BRO-SKÄLLSTA 1:8

Norrboda gård 1

2020-04-02 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §30: ÅKLIV.2020.51

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 5:1

2020-04-03 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §31: BATL.2019.167

Ansökan om tobak

HÄRNEVI 1:59

Köpmanvägen 2

2020-04-06 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB § 32: BATL.2019.130

Ansökan om tobak

FINNSTA 1:13

Fjärilsstigen 4D

2020-04-07 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelschef, DB §33: REGLIV.2020.53

Anmälan

FINNSTA 1:13

Fjärilsstigen 4D

2020-04-07 Avgiftsbeslut Livsmedelschef, DB §34: BLIV.2020.54

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 6:1

Bergvägen 18

2020-04-08 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §35: BATL.2019.131

Ansökan om tobak
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

Östervägen 3

2020-04-08 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §36: BATL.2019.138

Ansökan om tobak

BRO-RÅBY 3:128

Fågelvägen 11

2020-04-14 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §37: BATL.2020.1

Ansökan om tobak

FINNSTA 1:164

Bro centrum 7

2020-04-15 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §38: BATL.2019.135

Ansökan om tobak

VIBY 19:96

2020-04-15 Beslut om timavgift av klagomål som är befogad Livsmedelsinspektör, DB
§39: UKA

LIV.2020.52

Klagomål

2020-04-20 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §40: REGLIV.2020.58

Anmälan

2020-04-20 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §41: ÅKLIV.2020.59

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 20
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-03-20 - 2020-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2020-03-30 Anställningsbeslut Miljöchef, All §2: AnställALL.2019.342

Rekrytering (2807), Miljöinspektörer (tre vikariat)

2020-03-30 Anställningsbeslut Miljöchef, All §3: AnställALL.2020.209

Rekrytering (3145), miljöinspektör

GRANHAMMAR 5:10

Granhammar Lindesvik 1

2020-03-24 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 52: BEVMIL.2019.682

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

BROGÅRD 1:168

Landbovägen 2

2020-03-24 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 53: BEVMIL.2020.161

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 8

2020-03-26 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 54: AVGMIL.2020.329

Beslut om klassning och fast årlig avgift

HÄRNEVI 6:120

Begoniaslingan 14

2020-03-31 Beslut avfall Bokashi-kompostering Miljöinspektör, § 55: BAVF.2020.352

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

HÄRNEVI 6:120

Begoniaslingan 14

2020-03-31 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 56: BAVF.2020.352

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

STORA TINGSVIKEN 1:1

2020-03-31 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 57: AVGNAT.2020.109

Ansökan om strandskyddsdispens för höghöjdsbana i Hällkana, Lejondals Naturreservat

SKÄLBY 5:2

Kronogårdsvägen 6

2020-04-01 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 58: BEVMIL.2020.282

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:397

Tibble torg 5

2020-04-02 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 59: AVGHAL.2020.255

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Tåtillas medicinska fotvård

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:653

Lillsjö badväg 10

2020-04-02 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 60: AVGHAL.2020.233

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Humana Lillsjö badväg

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:476

2020-04-02 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 61: AVGHAL.2020.232

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Hagtorps äldreboende

SKÄLBY 5:13

Lilla Klodalsvägen 4A

2020-04-06 Tillst minireningsverk Miljöinspektör, § 62: BEVILJAHAL.2019.685

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

VIBY 19:99

Mätarvägen 21

2020-04-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 63: AVGMIL.2020.256

Beslut om klassning och fast årlig avgift
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:14

Mätarvägen 16

2020-04-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 64: AVGMIL.2020.271

Beslut om klassning och fast årlig avgift

EKHAMMAR 4:429

Västra Rydsvägen 109

2020-04-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 65: AVGMIL.2020.277

Beslut om klassning och fast årlig avgift

TÅNG 2:2

Garpebodavägen 4

2020-04-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 66: AVGMIL.2020.275

Beslut om klassning och fast årlig avgift

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10A

2020-04-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 67: AVGMIL.2020.252

Beslut om klassning och fast årlig avgift

SÄBYHOLM 5:30

2020-04-15 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 68: AVGMIL.2020.330

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:16

2020-04-15 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 69: AVGMIL.2020.331

Beslut om klassning och fast årlig avgift

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 70: AVGHAL.2020.138

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Källskolan skola (och förskola)
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 71: AVGMIL.2020.274

Beslut om klassning och fast årlig avgift

SYLTA 3:129

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 72: AVGHAL.2020.392

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan Växthuset ( och Kungsskolan)

HÄRNEVI 1:73

Lärarvägen 3

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 73: AVGHAL.2020.218

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Allégårdens äldreboende

BRO-ÖNSTA 2:11

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 74: AVGMIL.2020.242

Beslut om klassning och fast årlig avgift

HÄRNEVI 1:72

Norrgårdsvägen 13

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 75: AVGHAL.2020.219

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Norrgårdens äldreboende

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2020-04-16 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 76: AVGHAL.2020.140

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Almare Stäket konferens

HÄRNEVI 1:63

2020-04-16 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 77: AVGHAL.2020.246

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Bro fot och kroppsvård
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 1:165

2020-04-16 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 78: AVGHAL.2020.251

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Brunnas fot och Muskelpraktik

BROGÅRD 1:84

2020-04-16 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 79: AVSKRMIL.2020.157

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

VIBY 19:1

Mätarvägen 31

2020-04-21 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 80:
FÖREL

MIL.2019.656

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KVARNNIBBLE 3:14

Enebacken 1

2020-04-23 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 81: AVGMIL.2019.81

Klagomål på avgaser från tomgångskörning, utläggning av asfaltsfräs och vall med avfallsmassor

BRO-SKÄLLSTA 1:169

Ullevivägen 16A

2020-04-23 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 82: AVGAVF.2020.118

Klagomål på eldning

FRÖLUNDA 6:5

Frölundavägen 5

2020-04-27 Tilst torrtoalett Miljöinspektör, § 83: BAVL.2020.300

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:654

Lillsjö badväg 8

2020-04-27 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 84: AVGHAL.2020.469

Beslut om klassning och fast årlig avgift. Förskolan Kristallen.
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Ärendebeskrivning

Lejondal 1:1

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 85: AVGHAL.2020.139

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Lejondals slott

GRANHAMMAR 2:5

Gällöfstavägen 70

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 86: AVGHAL.2020.148

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Gällöfsta konferens

LINDORMSNÄS 1:2

Smidövägen 17

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 87: AVGHAL.2020.141

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Drakudden

TORESTA 2:2

Toresta Ören 2

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 88: AVGHAL.2020.222

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Thoresta Herrgård

SÄBYHOLM 5:2

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 89: AVGHAL.2020.217

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Mälargården

BRUNNSVIK 1:4

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 90: AVGHAL.2020.216

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Tammsvik konferens

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 91: AVGHAL.2020.234

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Kungsgården
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HÄRNEVI 1:63

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 92: AVGHAL.2020.250

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Phia´s naglar och skönhet

ASKE 1:2

Aske allé 2

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 93: AVGHAL.2020.244

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Villa Aske

ASPVIK 1:4

2020-04-28 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 94: BEVILJANAT.2020.301

Ansökan om tillstånd för parkeringsplats i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:273

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 95: AVGHAL.2020.267

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Christina Tägtström medicinska fotvård

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:397

Tibble torg 7

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 96: AVGHAL.2020.258

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Loanelle Beauty & Wellness

EKHAMMAR 4:102

Rankhusvägen 27

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 97: AVGHAL.2020.257

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Wellness Sthlm Skin Clinic

SYLTA 7:8

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 98: AVGHAL.2020.367

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Urfjälls montessoriskola
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Kungsängens-Tibble 10:3

Skolvägen 33

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 99: AVGHAL.2020.423

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Hårstudion A-CA, solarieverksamhet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:393

2020-04-28 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 100: AVGHAL.2020.436

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Upplands-Bro gymnasium Kungsängen och Brunna

VIBY 19:40

2020-04-29 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 101: AVGMIL.2020.270

Beslut om klassning och fast årlig avgift

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:393

2020-04-29 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 102: AVGMIL.2020.261

Beslut om klassning och fast årlig avgift

EKHAMMAR 4:405

2020-04-30 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 103: AVGHAL.2020.137

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan Pärlan

JURSTA 3:14

2020-04-30 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 104: AVGHAL.2020.135

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan i Ur och skur Miklagård

SJÖHAGEN 3:5

Sjöhagenvägen 13

2020-04-30 Tillst minireningsverk Miljöinspektör, § 105: BAVL.2020.220

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, Sjöhagen 3:5
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HUSBY 1:2

Husbyvägen 61

2020-04-30 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 106: AVSLUTMIL.2020.230

Misstänkt markförorening gällande gummigranulat

Antal ärenden 57

2020-05-08 Sida 9 av 9
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