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Verksamhetsberättelse 2017 - Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2017.  

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 

resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk 

hushållning. Nämndens resultat visar ett överskott på 3 218 tkr. Intäkterna är 1 

964 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna är 1 254 tkr lägre än budgeterat.  

Det ökande antalet exploateringsföretag har medfört ökad mängd ärenden inom 

samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2016 

 Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 för Bygg- och miljönämnden 

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2017.  

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 

resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk 

hushållning. Nämndens resultat visar ett överskott på 3 218 tkr. Intäkterna är 1 

964 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna är 1 254 tkr lägre än budgeterat.  

Det ökande antalet exploateringsföretag har medfört ökad mängd ärenden inom 

samtliga verksamheter. 

Barnperspektiv 

Beslutet tas med hänsyn till barnens bästa. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt stark tillväxt och ärendemängderna är fortsatt höga inom vårt 

ansvarsområde. Det gäller bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, 

tobak och alkohol. 

Under perioden har nämnden bland annat beviljat tidsbegränsade bygglov för 

bostadsmoduler för nyanlända samt Källskolan, bygglov för flerfamiljshus Ringvägen 

etapp 1 och etapp 2 och äldreboende på Lillsjö badväg. För livsmedel och alkohol har 

en ny tillsynsplan för åren 2018-2020 antagits. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 

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. 

Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden 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. Målsättningen 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-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska 

avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Det är bygg-, livsmedels- och 

miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och 

mätavdelningen utför arbetsuppgifter för nämnden. 

1.3 Verksamheten i siffror 
  2017 2016 2015  

Nämndens nettokostnader 1 904 2 755 3 557  

Nämndens budgetavvikelse 3 219 4 197 3 445  

Antal månadsavlönade personer 19 18 21  

Varav antal tillsvidareanställda personer 18 14 17  

Under verksamhetsåret (2016/12 - 2017/12) har antalet tillsvidareanställda ökat från 

15 till 18 
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1.4 Viktiga händelser under året 
BYGGLOV 

2017 har ändringar i byggreglerna tagits fram för att skärpa energikraven. 2017 har 

också varit första helåret som bygglovsverksamheten har arbetat med kravet om 

handläggningstid på högst fyra veckor efter komplett anmälan enligt Plan- och 

byggförordningen. 

Utredningar som bygglovsavdelningen följer som gäller förändringar för verksamheten i 

framtiden är bygglovskrav för solceller och fasadändringar samt utökade så kallade 

Attefallsregler. 

Bygglovsverksamheten har under 2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovsalliansens 

inspektörsnätverk och kommer att se till att träffar hålls med andra kommuner under 

2018 och framöver för att stärka samsynen gällande handläggning i Stockholms län. 

• Nya bygglovsbeslut har tagits gällande EONs kraftvärmeverk och 

biogasanläggning på grund av att de velat ändra storlek och disposition samt för 

ackumulatortank. 

• Bygg- och miljönämnden har beviljat tidsbegränsade bygglov för boenden i 

Brunna och Lindhagaberg för nyanlända. 

• Bygg- och miljönämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för Källskolan 

• Bygglovsavdelningen har i tre olika ärenden beslutat om bygglov för 282 

lägenheter på Ringvägen, ca 20 parhus i Jursta samt ca 26 lägenheter på Härnevi 

skolväg. 

• Bygglovssavdelningen har skapat en ny tjänst som arbetar med olovligt 

byggande och tillsyn för att kunna hantera dessa ärenden samtidigt som 

ärendemängden för nybyggnad ökat och ställer i sin tur höga krav på fokus i 

verksamheten. Tillsynsansvaret enligt plan- och bygglagen ligger hos 

kommunens byggnadsnämnd enligt lag och dessa ärenden måste handläggas 

rättsäkert för att verksamheten ska klara detta lagkrav och fylla sin 

samhällsfunktion. 

• Bygglov för äldreboendet på Lillsjö badväg 

• Ytterligare exploatering av Brunna handelsområde 

• Ytterligare utbyggnad av logistikområdet i Örnäs och Viby 

• Tidsbegränsat bygglov för uppställningsplatser på Björknäs camping 

MILJÖ 

Under året har miljöavdelningen utökats med en administrativ handläggare för 

administrativt stöd, registrering av inkommande handlingar, arkivvård, kvalitetssäkring 

av data i ärendehanteringssystemet. Registerhållning och ärendehantering i 

avdelningens ärendehanteringssystem administreras av respektive handläggare på 

avdelningen. 

Följade händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2017: 

• E.ONs projektering av kraftvärme- och biogasanläggning samt 

fjärrvärmeledningar. 

• E.ONs arbete med utbyte av äldre elledningar som inneburit remisser från 

länsstyrelsen angående vattenverksamhet och ansökningar om 

strandskyddsdispens. 

• Swedavias har ansökt om ändringar i tillstånd för verksamheten vid Arlanda 
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samt att tillståndet innebär prövotidsredovisningar. 

• Vid Toresta grus- och bergtäkt har NCC Roads AB ansökt om tillstånd enligt 

miljöbalken för tillfällig hamn och masshantering under 10 år. 

• Fresenius Kabi har ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen i 

Brunna. 

• Deltagande i VA-plan i samband med den har en sammanställning av VA-

inventeringar och uppdatering av information om VA på landsbygden 

genomförts. 

• Det ökande antalet exploateringsföretag medför ökad ärende hantering gällande 

bland annat delaktighet vid byggsamråd, anmälan om masshantering, klagomål 

på damm och buller. 

• Det ökande antalet avstyckningar på landsbygden medför ökad ärende hantering 

gällande delaktighet i förhandsbesked, ansökningar om enskilda avlopp och 

bergvärme. 

LIVSMEDEL, ALKOHOL OCH TOBAK 

Under året har verksamheten löpt enligt plan 

• länsstyrelsen har genomfört revision av verksamhetens tillsyn av alkohol och 

tobak. 

• ny tillsynsplan för 2018-2020 har antagits 

• kontroller av ålderskontroller (legitimation) på 16 försäljningsställen (av 18) av 

tobak har genomförts 

• medverkat vid länsstyrelsens projekt för livsmedelsprovtagning vid skolor och 

caféer. 

• en kvällskontroll av restuaranger (serveringstillstånd) har genomförts 

tillsammans med polisen.  

1.5 Omvärld och framtid 
BYGGLOV 

Bygglovsverksamheten följer utredningar som Boverket har fått som regeringsuppdrag. 

Dessa är bland annat utökade möjligheter att bygga i de redan befintliga 

Attefallsreglerna. Boverket har också fått i uppdrag att utreda frågan om det kan tas 

fram föreskrifter för nära-nollenergibyggnader som bygglovsverksamheten följer. Andra 

utredningar som bygglovsverksamheten följer hos Boverket är Loggbok för 

byggprojekt, digitaliseringsprojektet Får jag lov och utredningen kartläggning av 

byggskador. Bygglovsverksamheten har också inlett arbetet med att utreda frågan om 

utökad bygglovsbefrielse gällande installation av solceller på vägg och tak. 

MILJÖ 

Under sommaren 2017 presenterade resultatet från en särskild utredning med översyn 

av organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt 

sanktionssystemet. Den innebär i korthet inga förändringar i miljötillsynsorganisationen 

och innehåller flera förslag på förbättringar av bland annat tillsynsvägledning från de 

nationella och regionala tillsynsmyndigheterna. För sanktionssystemet föreslår 

utredningen en särskild utredning. För att underlätta kompetensförsörjning hos 

kommunerna har en översyn av avtalssamverkan påbörjats. 

Åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten som 
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syftar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen och gäller för 2016-2021. 

Åtgärdsbehovet är fortsatt stort på många områden och det kommer att krävas stora 

insatser och förstärkta resurser för att klara de utmaningar som ligger framför oss. 

Exempel på detta är åtgärder för att få bukt med övergödningssituationen. 

Miljöavdelningen behöver förbättra tillsynen av till exempel enskilda avlopp. 

Återrapportering av kommunernas genomförda aktiviteter sker årligen den 28 februari. 

För närvarande sker en utvärdering av EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel och 

bekämpningsmedelsrester. Eventuella förändringar påverkar miljöavdelningens tillsyn 

på hur brukare handskas med kemikalier uppströms innan det blir ett problem för 

vattentäkter och konsumenter. 

Under 2017 har förändringar i miljöprövningsförordningen lett till att taxan har ett 

behov av översyn. Av miljötillsynsförordningens 6 § framgår att hos 

tillsynsmyndigheten ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens 

hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Befintlig utredning behöver uppdateras och 

SKL har påbörjat ett arbete med stöd till kommunerna. 

Miljöavdelningen behöver höja kunskapen och förbättra tillsynen om bland annat 

industriutsläppsdirektivet och animaliska biprodukter. 

LIVSMEDEL, ALKOHOL OCH TOBAK 

Inga större förändringar förväntas inom lagstiftning under 2018 

För närvarande pågår en statlig översyn av tillsynsverksamheten i syfte att kunna bilda 

kommunalförbund speciellt för kommuner med färre än tre anställda inom 

livsmedelskontrollen. Översynen har målet att förändringar ska genomföras från 1 

januari 2020. Översynen har samtidigt lett till att fler kommuner börjat samverka med 

delad (gemensam) tillsyn. 

Från verksamhetsberättelse 2016 

 Det har också kommit nya regler inom tobaksområdet. I samband med detta 

genomförde Livsmedelsavdelningen många besök för att både kontrollera och 

informera företagarna om de nya reglerna. 

  

Nya förordnanden under 2016 är kravet på fyra veckors handläggning av 

anmälningsärenden inom bygglov. Trots ökad ärendemängder har vi lyckats handlägga 

anmälningsärenden inom 1,9 vecka efter komplett ansökan. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
2.1 En kommun för alla 
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, 

integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. 

Nämndmål: 
2.1.1 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Kundnöjdhet (bygglov)   55  

Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- 
och hälsoskydd     

Kundnöjdhet (NKI företag), 
livsmedel   85  

Kundnöjdhet (NKI företag), 
servering   91  

Bygglov hade NKI 55 2016, mätning för 2017 är ej klar. 

Övergripande mål: 
2.2 En kommun i arbete och företagande 
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen 

ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. 

 

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de 

näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. 

Övergripande mål: 
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare 
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i 

uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett 

gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. 

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån 
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medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. 

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. 

Nämndmål: 
2.3.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas 

utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Kommentar 

Verksamheten följer planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har 

regelbundna arbetsplatsträffar. Därutöver har avdelningen planeringsdagar en gång 

per år som till vissa delar ägnas åt arbetsmiljöarbetet. Den fysiska arbetsplatsen 

anpassas efter individens behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och förebygga 

arbetsrelaterade skador. För medarbetare på avdelningen finns individuella hjälpmedel 

för den fysiska arbetsmiljön. För att säkerställa en rimlig arbetssituation för 

medarbetarna som får ökad ärendemängd, framför allt händelsestyrd, ska den 

psykosociala situationen prioriteras. 

  

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Årlig revidering av 
SAM  (Systematiska 
arbetsmiljöarbetet)   Uppnått  Uppnått 

 

Nämndmål: 
2.3.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet 

 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret har lägre sjukskrivningstal än kommunen som helhet. 

Kontorets ledningsgrupp följer upp sjukskrivningstalen löpande vid 

ledningsgruppsmötena för att kunna agera om det behövs. Nämndens verksamheter har 

precis som övriga kommunen börjat använda programmet Adato för att följa upp 

långtidssjukskrivningar och rehabilitering. 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Vid sjukfrånvaro längre än 14 
dagar ska 
rehabiliteringsutredning upprättas   Uppnått  Uppnått 

 

Nämndmål: 
2.3.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas 

 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Antal tillsvidareanställda heltider i 
förhållande till totala antalet 
tillsvidareanställda  18 18 
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Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Kommentar 
Samtliga anställda är heltidsanställda 

Övergripande mål: 
2.4 En kommun som växer 
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer 

om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Nämndmål: 
2.4.1 Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är 

trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta 
arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs 
rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen. 

 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Handläggningstid för bygglov 
(medelvärde)  3 3  

Antal bygglovsansökningar  517 602  

Antal bygglovsansökningar 2016 var 397 och 2017 inkom 325. Det innebär en nedgång 

om 18 %, Totalt antal ärenden till bygglov var 2016 602 st och 2017 var det totala 

antalet ärenden 517 vilket är en nedgång av totala antalet ärenden med 14 %. 

Året 2016 var ett rekordår vad gäller inkommande ärenden och byggande i kommunen. 

En bidragande orsak till nedgången är att det inte finns lika många småhustomter kvar i 

Norrboda och Kockbacka Istället finns nu nya detaljplaner för flerbostadshus och 

verksamhetsområden vilket kommer att ställa andra krav på verksamheten och kontoret 

i sin helhet. 

Efter komplett handling har vi 2016 haft en handläggningstid från komplett handling till 

expedierat beslut på 3,1 vecka. Vi har samma handläggningstid 2017. 

Övergripande mål: 
2.5 En grön kommun i utveckling 
Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. 

Nämndmål: 
2.5.1 Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % 

 

Nämndmål: 
2.5.2 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa 
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Kommentar 

Under 2017 (T2) genomförde verksamheten totalt 70 tillsynsbesök, vilket är 12 

tillsynsbesök per årsarbetskraft. Antalet tillsynsbesök är något högre jämfört med 

samma period förra året då verksamheten genomförde totalt 51 tillsynsbesök. 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare (miljö och hälsa)  12 12  

Nämndmål: 
2.5.3 Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och 

hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med 
vissa receptfria läkemedel 

 

Kommentar 

Antal årsbesök 2017 - 20 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare (alkohol mm)   22  

Antal årsbesök under 2017 = 20 

Nämndmål: 
2.5.4 Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra 

livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv 
och ändamålsenlig livsmedelskontroll 

 

Kommentar 

Antal årsbesök 2017 - 45 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2016  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare (livsmedel)   25  

Kommentar 
Utfall 2017 - antal årsbesök = 45 

Nämndmål: 
2.5.5 Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och 

vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard 

 

Kommentar 

Under 2017 pågår arbete hos tekniska avdelningen att ta fram en VA-plan. 

Miljöavdelningen deltar i arbetet med kompetens för att få ett bra underlag för tillsyn 

och prövning av enskilda avlopp och enskilda dricksvattentäkter. 
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Nämndmål: 
2.5.6 Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, 

användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation 
samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön 

 

Kommentar 

Bygglovsverksamheten informerar medborgarna vid mottagen anmälan och ansökan om 

att vi ger energirådgivning på energirådgivningen.se som är ett kommunsamarbete. 

Övergripande mål: 
2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning 
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. 

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med 

relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl 

under året. 

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. 

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de 

åtgärder som ska utföras. 

Nämndmål: 
2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står 

i relation till de åtgärder som ska utföras. 

 

Kommentar 

Bygglovsavdelningen 

2015 och 2016 genomförde nämnden en översyn av taxan för de delar i plan- och 

bygglagen som omfattar bygglovs- och mätverksamheten. Sveriges kommuner och 

landsting har arbetat fram en ny modell för utarbetande av taxa som sägs vara mer 

logisk och transparent. Bygglovsverksamheten har under 2017 fortsatt arbetet med att se 

över möjligheterna med att uppdatera den befintliga taxan. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya taxor för miljöverksamheten.Bygg- och 

miljönämnden beslutade i december om att timavgiften ska skrivas upp med 3% vilket 

är beräknat prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som fastställdes av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) under oktober. Timavgiften ändras därmed från 1160 kr 

till 1195 kr den 1 januari 2017. 

Livsmedelsavdelningen 

Taxorna och avgifter anpassades förra året så att de är logiska i relation till åtgärderna 

som vi tar betalt för. 
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Nämndmål: 
2.6.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och 

bolag med relevanta metoder. 

 

Nämndmål: 
2.6.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt 

både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv 

 

2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 
Bygg-och miljönämnden har sammantaget en god uppfyllelse av sina mål och uppdrag. 

NKI-siffrorna har inte kommit än, men om de inte ändrats radikalt sedan förra året 

måste nämndens mål om god service till medborgare och företagare sägas vara uppfyllt. 

Vi är stolta över våra goda relationer till våra intressenter, och arbetar kontinuerligt med 

att förbättra servicen ytterligare. 

Målen som rör kommunen som arbetsgivare har vi uppfyllt om man ser till 

indikatorerna och de relativt låga sjukskrivningstalen. Det finns fortfarande 

utvecklingsområden, särskilt när det gäller den fysiska arbetsmiljön för en del av 

personalen. Men detta är inte något som nämnden ensam rår över, utan en utmaning för 

alla kontor. 

För att nå ytterligare måluppfyllelse behöver nämnden och verksamheterna bli bättre på 

att: 

• utveckla indikatorer för mätning av måluppfyllelse 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 
Avvikelse 

2016 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglov 7 471 7 000 7 233 8 396 238 1 396 1 634 3 108 

Miljö- och 
hälsoskydd 6 177 1 929 5 058 2 635 1 119 706 1 825 1 379 

Livsmedel, 
Alkohol och 
tobak 1 523 1 120 1 626 982 -103 -138 -241 -290 

Summa 15 171 10 049 13 917 12 013 1 254 1 964 3 218 4 197 

3.2 Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett överskott på 3 218 tkr. Intäkterna är 1 

964tkr högre än budgeterat. Kostnaderna är 1 254 tkr lägre än budgeterat. 

Bygglov 

Bygglovsverksamheten visar ett positivt överskott på 1 634 tkr. Det beror på att en 

fortsatt ökande ärendemängd ger högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är beroende av 

konjunkturen och visar ett överskott på 1 396 tkr jämfört med budget. Kostnaderna för 

bygglovsverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och 

ärendehanteringssystem. Personalstyrkan består i dagsläget i början av 2018 av 11 

medarbetare. 

Miljö- och hälsoskydd 

Miljöverksamheten visare ett överskott i förhållande till budget motsvarande 1 825 tkr. 

Resultatet beror dels av högre intäkter än budgeterat (700 tkr) samt av en vakant tjänst 

(1100 tkr). Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader 

och ärendehanteringssystem. Personalstyrkan består i dagsläget av 8 medarbetare. 

Livsmedel, Alkohol, Tobak och receptfria läkemedel 

Livsmedelsavdelningen visar ett underskott på -241 tkr i förhållande till budget. 

Intäkterna visar ett underskott motsvarande -138 tkr. Underskottet beror främst på att 

höjningen av taxan för livsmedelskontroll inte slår igenom på förväntat sätt gällande 

intäkter då antalet detaljhandlare och restauranger är färre än prognostiserat. 

Lönekostnaderna är -103 tkr högre än budgeterat, vilket förklaras av den 

omorganisation som genomförts under 2016. Personalstyrkan är oförändrad. 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Sammantaget visar nämnden ett överskott på 3 218 Tkr. Det visar att Bygg-och 

miljönämndens verksamhet har en god ekonomisk hushållning. Taxorna är föremål för 

kontinuerlig översyn inom nämndens verksamhet. Verksamheten som i huvudsak är 

myndighetsutövning följer gällande lagstiftning och verksamheten bedrivs rättssäkert 
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och med god service. 

3.4 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Förbrukat 
tom 2016 

Redovisat 
2017 

Budget 
2017 

Kvar av 
budget 

2017 

Ombudget
eras till 

2017 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram BMN 70   70 70 70 

Ärendehanteringssystem 900 300 729 600 -129 -129 

E-tjänster 100   100 100 100 

Summa 1 070 300 729 770 41 41 

Under verksamhetsåret har införande av nytt gemensamt verksamhetssystem för 

nämndens avdelningar genomförts. 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 
Av den totala investeringsramen på 770 tkr har vi använt 729 tkr under 2017. 

Kvarvarande investeringsram (40 tkr) föreslås ombudgeteras till 2018. 

Införande av nytt gemensamt ärendehanteringssystem för bygg- och miljönämndens 

samtliga verksamheter har genomförts och driftsättningen skedde under slutet av 2017. 

Digitalisering av arbetsprocesserna inom bygglov fortlöper enligt plan. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygg- och miljöavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2018-01-15 Bygg.2017.451 

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 
telemast och teknikbod på fastigheten Aspvik 
1:4 

Förslag till beslut 

1. Bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad telemast och teknikbod

med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen, PBL.

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglov 11 200 kronor 

Startbesked   5 040 kronor 

Kommunicering   5 376 kronor 

Kungörelse      264 kronor 

Summa  21 880 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 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Det har kommit in en ansökan till bygglovsavdelningen 26 oktober 2017 om att 

bygga en telemast och teknikbod på fastigheten Aspvik 1:4. Sökande har fått 

ett uppdrag av företaget Telia att söka bygglov för denna mast som är 48 m 

hög. 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Under sidan 71 i gällande översiktsplan 

beskrivs prövningsprocessen för höga objekt. Bl.a. framgår det att i 

lovprocessen behöver samråd ske i ett tidigt skede med Försvaret. 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare den 21 december 2017 med 

möjlighet till yttrande till 11 januari 2018. Förutom att ärendet har skickats ut 

till rågrannar så har även myndigheterna Luftfartsverket och Försvaret 



Datum Vår beteckning 2 (4) 
2018-01-15 Bygg.2017.451 

remitterats. Även Trafikverket har remitterats som rågranne. Luftfartsverket 

har svarat på remissen att de har inget att erinra mot förslaget, den 29 december 

2017. Trafikverket har kommit in med ett yttrande att telemasten ska placeras 

med ett visst avstånd från järnvägsspåren. Bygglovsavdelningen gör 

bedömningen att detta avstånd uppfylls med detta förslag. Försvarsmakten har 

meddelat 12 januari 2018 att de har inget att erinra mot förslaget. 

Fastighetsägarna av Aspvik 1:1 har först kommit in med ett yttrande där de 

motsätter sig placeringen av den föreslagna åtgärden. Bland annat framförde de 

att det inkomna förslaget inte är väl lämpligt på grund av kulturmiljön i 

området och landskapsbilden. De hade då skickat in föreslag på ny placering. 

Sökande har tillsammans med kommunen diskuterat alternativa placeringar och 

kommit fram med en ny placering som fastighetsägare av Aspvik 1:1 anser är 

godtagbar. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna platsen för byggnation är väl 

lämpad för detta projekt. Dessutom finns det inga bostadsfastigheter i direkt 

anslutning till platsen, endast en betongfabrik. Åtgärden innebär en förbättring 

av telenätet som därmed tillgodoser ett allmänt intresse av goda 

telekommunikationer inom kommunen. Bygglovsavdelningen bedömer att 

åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 31 §, PBL och föreslår därmed ett positivt 

beslut till Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov som inkom 26 oktober 2017

 Situationsplan som inkom 21 december 2017

 Situationsplan 2 som inkom 21 december 2017

 Ritning mast som inkom 21 december 2017

 Plan- fasad- och sektionsritning teknikbod som inkom 26 oktober

2017

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 6 november 2017

 Samhällsbyggnadskontoretsjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 12 januari 2018

 Yttrande från Luftfartsverket som inkom 29 december 2017

 Yttrande från Trafikverket som inkom 12 januari 2018

 Yttrande från granne som inkom 3 januari 2018

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Det har kommit in en ansökan till bygglovsavdelningen 26 oktober 2017 om att 

bygga en telemast och teknikbod på fastigheten Aspvik 1:4. Sökande har fått 

ett uppdrag av företaget Telia att söka bygglov för denna mast som är 48 m 

hög. 
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Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Under sidan 71 i gällande översiktsplan 

beskrivs prövningsprocessen för höga objekt. Bl.a. framgår det att i 

lovprocessen behöver samråd ske i ett tidigt skede med Försvaret.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare den 21 december 2017 med 

möjlighet till yttrande till 11 januari 2018. Förutom att ärendet har skickats ut 

till rågrannar så har även myndigheterna Luftfartsverket och Försvaret 

remitterats. Även Trafikverket har remitterats som rågranne. Luftfartsverket 

har svarat på remissen att de har inget att erinra mot förslaget, den 29 december 

2017. Trafikverket har kommit in med ett yttrande att telemasten ska placeras 

med ett visst avstånd från järnvägsspåren. Bygglovsavdelningen gör 

bedömningen att detta avstånd uppfylls med detta förslag. Försvarsmakten har 

meddelat 12 januari 2018 att de har inget att erinra mot förslaget. 

Fastighetsägarna av Aspvik 1:1 har först kommit in med ett yttrande där de 

motsätter sig placeringen av den föreslagna åtgärden. Bland annat framförde de 

att det inkomna förslaget inte är väl lämpligt på grund av kulturmiljön i 

området och landskapsbilden. De hade då skickat in föreslag på ny placering. 

Sökande har tillsammans med kommunen diskuterat alternativa placeringar och 

kommit fram med en ny placering som fastighetsägare av Aspvik 1:1 anser är 

godtagbar. 

Utformning och skäl till beslut 

I gällande översiktsplan framgår det inga riktlinjer om byggnation av 

telemaster. Det som framgår är vilka myndigheter denna typ av ärende behöver 

samrådas med. Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna platsen för 

byggnation är väl lämpad för detta projekt. Dessutom finns det inga 

bostadsfastigheter i direkt anslutning till platsen, endast en betongfabrik. 

Åtgärden innebär en förbättring av telenätet som därmed tillgodoser ett allmänt 

intresse av goda telekommunikationer inom kommunen. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 31 §, PBL 

och föreslår därmed ett positivt beslut till Byggnadsnämnden. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 26 oktober 2017

2. Situationsplan som inkom 21 december 2017

3. Situationsplan 2 som inkom 21 december 2017

4. Ritning mast som inkom 21 december 2017

5. Plan- fasad- och sektionsritning teknikbod som inkom 26 oktober 2017

6. Yttrande från Trafikverket som inkom 12 januari 2018

7. Anmälan kontrollansvarig som inkom 6 november 2017

8. Yttrande från Försvarsmakten som inkom 12 januari 2018

9. Yttrande från Luftfartsverket som inkom 29 december 2017

10. 10.Yttrande från granne som inkom 3 januari 2018

11. Samhällsbyggnadskontoretsjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto

 Aspvik 1:1 – delges med delgivningskvitto

 Luftfartsverket – meddelande om kungörelse

 Försvaret – meddelande om kungörelse

 Staten Trafikverket– meddelande om kungörelse

 Aspvik 1:9 – meddelande om kungörelse

 Husby 1:2 – meddelande om kungörelse

 Kungsängens Kyrkby 5:1 – meddelande om kungörelse

 Nygård 2:6 – meddelande om kungörelse

 Sylta 1:21 – meddelande om kungörelse

 Sylta 1:58 – meddelande om kungörelse

 Sylta 1:59 – meddelande om kungörelse

 Sylta 1:61 – meddelande om kungörelse
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 Datum: 2018-01-08  

 

 

 
 

Trafikverket 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
171 54 Solna 
Telefon: 0771-921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket.se 

 
Helen Åsman 
Enhet PLsts 
Direkt: 010-123 14 42 
helen.asman@trafikverket.se 

 

REMISSVAR 
 
 
 
Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2017/125063 Bygg 2017.451 

 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Bygglovenheten 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Kopia: 
Diariet 
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 
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Yttrande angående bygglov för teletorn och bod på 
fastigheterna Aspvik 1:4, Upplands-Bro kommun  
 
Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende gällande nybyggnad av 
ett 48 m högt teletorn och bod på del av fastigheten Aspvik 1:4. Trafikverket har 
tidigare yttrat sig över samma anläggning men nu har läget för mastens placering 
justerats. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men gränsar till Mälarbanan, 
järnvägsfastigheten Kungsängens kyrkby 5:1. Trafikverkets riktlinjer anger att 
master och andra höga anläggningar ska placeras på ett avstånd om minst mastens 
totala höjd plus 10 meter till närmsta spårmitt.  
 
Bifogade handlingar visar att vald placering är 80 m från närmsta spårmitt. 
Trafikverket har därmed inget att erinra mot att bygglov ges.  
 
Detta förutsätter att sökande fått placeringen godkänd av Luftfartsverket genom 
förnyad flyghinderanalys enligt tidigare yttrande.  
  
Vid meddelande om beslut, vänligen uppge Trafikverkets ärendenummer TRV 
2017/125063. 
 
För Trafikverket region Stockholm 
 
Helen Åsman 
Samhällsplanerare 
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Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Certifierad Samordningsansvarig

SamordningsansvarigCertifierad

Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL

Byggnadsarbete i allmänhet

Normal art Komplicerad art 

Utser byggherren flera kontroll- 
ansvariga ska en anmälan lämnas  
för varje kontrollansvarig

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Ansvarsområden

Byggherrens underskrift Kontrollansvarigs underskrift 

Fastighet och sökande/byggherre

Uppgifter om kontrollansvarig Kontrollansvarigs åtaganden, se nästa sida

Övriga kontrollansvariga i projektet (separata anmälan, vid flera- en anmälan/kontrollansvarig)

Övriga upplysningar

Information om "Kontrollansvarigs åtaganden" finns på 
nästa sida

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare: Förnamn (om annan än byggherren)

Fastighetens adress Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Telefax (även riktnr)

Sökande/Byggherre: Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Postort

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

E-postadress

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Personnummer

Personnummer

Telefon kvällstid (även riktnr)Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon dagtid (även riktnr)

EfternamnFörnamn Personnummer Telefon dagtid (även riktnr)

Telefax

Telefax

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort Telefax

Postnummer

CertifieringsorganGäller t o m

Annat ansvarsområde, ange vad

Efternamn

Efternamn

ANMÄLAN  Kontrollansvarig

Tillväxtkontoret, 196 81 KUNGSÄNGEN

Bygg- och miljöavdelningen

Datum

Datum

Datum

För...

För...

E-postadress

Organisations-/Personnummer

Sida 1 (1)

Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBL

Aspvik 1:4 Upplands-Bro Kommun

Hasselbacksvägen

Emil Blomberg 890930-1973

Gjuterigatan 5 582 73 Linköping

/ Telia Sverige AB

emil.blomberg@we-consulting.se

Lennart Lundmark 19501214-8515

Nygatan 52A 931 30 Skellefteå

0910-892 50

lelu.byggrad@telia.com

X 2022-01-07 Kiwa Sverige

XX

X

2017-11-06
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Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar 
de kontrollansvarigas uppgifter. 
  
Den kontrollansvarige ska 
  
1.    biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 
       PBL (2010:900) 10 kap 6 §  
  
2.    i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall 
  
3.    se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna 
       följs samt att nödvändiga kontroller utförs 
  
4.    vid avvikelser från föreskrifter och villkor som  avses i punkt 3 ovan informera 
       byggherren och vid behov byggnadsnämnden 
  
5.    närvara vid 
       *  tekniska samråd,  
       *  besiktningar och andra kontroller samt  
       *  byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 
  
6.    dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid 
       utvärderingen inför slutbeskedet 
  
Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden 
  
 

Den kontrollansvarige 
  
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför 
den åtgärd som ska kontrolleras.

Bilaga 1
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Datum Beteckning  
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(BIV)  

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 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun,  

Tomislav Dragoja 

2017-12-21 BYGG.2017.451 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA, Beata Iverson, 

beata.iverson@mil.se 

                  

Yttrande avseende bygglov för telekommunikationsmast 

med tillhörande teknikbod på fastigheten Aspvik 1:4, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län   
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra mot att bygglov ges för en mast med angivna 

system och tekniska data enligt insänd remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan 

angiven position (RT90 2,5 GonV) och totalhöjd (meter över marken). 

 

X Y Totalhöjd (m) 

6597707 1606890 57 

 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen i 

någon riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten 

få in en ny remiss. 

 

Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 

veckor före resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt 

Luftfartsförordningen 6 kap 25 §. 

 

Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 

 

För frågor i ärendet kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

Bonivart, Laszlo 

Chef Produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Upplands-Bro kommun  bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 
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Upplands-Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

  

 

 

 

LFV:s yttrande angående bygglov för uppförande av telemast med tillhörande 

teknikbod på fastigheten Aspvik 1:4, Hasselbacksvägen 1, Upplands-Bro kommun. 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 
 

 

för Johan Arvik  
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2017-116850 
 
Ärendenummer 
Ä-2017-007066 
 
Ert datum 
2017-12-21 
 
Er beteckning 
BYGG.2017.451 
 
Handläggare 
Carlsson, Gert 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § 



 

2017-12-29 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 
Hindermarkering skall ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, 
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  



 

 



Från: Tesi Aschan
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Telemasten
Datum: den 3 januari 2018 12:42:01

Hej Tomislav,

Avseende BYGG.2017.451 önskar jag först framföra ett stort tack för att ni lyssnat på våra
synpunkter om placeringen. Masten kommer ändå att bli väl synlig från Aspviks gård om
än inte lika påträngande som den först tänkta placeringen. Därför önskar vi att man kunde
undvika varningslampor som blir störande, t.ex. blinkande, starkt sken eller flertalet
lampor. Den mast som redan finns på berget har en röd lampa som inte blinkar, en likadan
sådan vore att föredra. Kan kommunen ha sådana synpunkter på utförandet, för att hindra
onödigt störande moment?

Duger detta som yttrande eller bör jag författa en skrivelse som skickas med post?

Med vänliga hälsningar,
Tesi Aschan
tel. 0736591402



 

YTTRANDE 
  

1 (2) 
  
Datum 
2018-01-25 
  

Beteckning 
525-53117-2017 
  

 
Enheten för naturvård 
Charlotta Linder  
 

  

  We-Consulting AB 
 
Emil.blomberg@we-consulting.se 

 

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

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10  

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

 

Anmälan för samråd uppförande av torn och teknikbodar 
på fastigheten Aspvik 1:4, Upplands-Bro kommun 
 (NB65746 Aspvik) 

Länsstyrelsens bedömning 
 
Nyckelbiotop 
Om det blir nödvändigt att utföra åtgärder i nyckelbiotopen bör utföraren minimera 
påverkan så mycket som möjligt.  
 
Vattenskyddsområde 
Aktuellt område ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Här råder 
bestämmelser för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena vattnet. För 
mer information kontakta Länsstyrelsens enhet för miljöskydd. 
 
Länsstyrelsen har i övrigt, i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot 
de föreslagna åtgärderna. 
 
 
Bakgrund 
We Consulting AB har på uppdrag av Telia Sverige AB anmält uppförande av 
torn och tillhörande teknikbodar på fastigheten Aspvik 1:4, Upplands-Bro 
kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808). Anläggningens 
lokalisering framgår av bilaga 1, 2 och 3. Denna anmälan ersätter den anmälan 
som Länsstyrelsens yttrade sig om 2017-11-17 (525-43948-2017), eftersom 
anläggningen har omlokaliserats. 
 
Enligt anmälan kommer ett 48 meter högt ostagat torn och 1-2 teknikbodar 
uppföras. En yta om 50 m2 kommer att tas i anspråk. Markkabel kommer att 
förläggas enligt bilaga 2. Inga större träd kommer att avverkas. 
 
Andra operatörer kommer att ges möjlighet till sametablering i det planerade 
tornet. Platsen är vald för att förbättra täckning och kapacitet för mobiltelefoni 
och mobilt bredband på järnvägsstråket utefter Mälarbanan samt övriga området. 
Befintligt torn, cirka 270 meter ifrån det planerade tornet, är överbelastat varför 
sökanden inte kan inplacera sig där. 
 
 
 



  2 (2) 
 
  

 
Datum 
2018-01-25 
  

Beteckning 
525-53117-2017 
  

 
Den planerade åtgärden berör en nyckelbiotop, N 361-2014. Anläggningen 
planeras att uppföras på en öppen yta bevuxen endast med sly och småträd. Inom 
nyckelbiotopen kommer kabelförläggning ske på en sträcka om cirka 10 meter, 
och det på öppen mark. 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har framfört 
sina synpunkter. 

Upplysningar 
Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § 
miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, 
kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. Detta samråd omfattar inte eventuella 
tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. Eventuella bygglov söks 
hos kommunen. 
 
Den aktuella anläggningen berör inte någon känd fornlämning. Om en okänd forn-
lämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 
anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 
 
Skulle någon del av anläggningen omlokaliseras krävs en förnyad anmälan enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken. 
 

 

Beslut om detta yttrande har fattats digitalt av miljöhandläggare Charlotta Linder 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta  
2. Mast och kabel 
3. Nyckelbiotop 
 
 

Kopia till 
Upplands-Bro kommun, kommun@upplands-bro.se  
Hi3G Access AB, Erik-Jan Rood: Erik-Jan.Rood@tre.se  
3G Infrastructure Services AB, Johan Lindberg: johan.lindberg@3gis.net 
 

 
 









TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bygg- och miljöavdelningen 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2018-01-15 Bygg.2017.466 

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 och marklov för nybyggnad och 
ombyggnad av Kungsängens torg på 
fastigheten  

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt ansökningshandlingar

med stöd av 9 kap. 30 §.

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

57.

Bygglov: 8 400 kronor 

Kungörelse: 268 kronor 

Totalt: 8 668 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 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Den 10 november inkom en ansökan om bygg- och marklov för nybyggnad och 

ombyggnad av Kungsängens torg. Ansökt åtgärd är en del av ett större arbete 

med att förnya Kungsängens centrala offentliga miljöer som utförs i flera 

etapper. Syftet med åtgärden är att skapa en mer attraktiv torgmiljö som ska 

fungera som en god mötesplats i Kungsängens centrum. 

Förnyelsen av torget kommer enligt förslaget bland annat innebära 

nybyggnation av ett vattenspel, nya planteringar samt nya sittmöbler i form av 

två större trädäck. Ansökan är i enlighet med gällande detaljplan 8305 där den 

berörda marken enligt bestämmelserna avses för torgyta. 



Datum Vår beteckning 2 (5) 
2018-01-15 Bygg.2017.466 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 10 november 2017

 Markritningar som inkom den 10 november 2017

 K-ritningar som inkom den 10 november 2017

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom den 20 november 2017

 Utlåtande gällande tillgänglighet som inkom den 20 november 2017

 Utlåtande gällande brandskydd som inkom den 11 december 2017

 Markritning med redovisning av framkomlighet för utryckningsfordon

som inkom den 14 december 2017

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Den 10 november 2017 inkom en ansökan om bygglov för nybyggnad och 

ombyggnad av torgmiljön i Kungsängens centrum på fastigheten Kungsängens 

Kyrkby 2:1. Ärendet är en del av ett större projekt gällande upprustning av 

Kungsängens centrum som har genomförts och ska genomföras i olika etapper. 

Det ansökta lovet innebär ett antal sammankopplade åtgärder som i sin helhet 

skapar en förnyad och upprustad torgmiljö. 

Centrala delar av den föreslagna åtgärden är dels ett nytt vattenspel i mitten av 

torget och dels två större träkonstruktioner som ska fungera som däck för 

sittplatser och scen. Enligt ansökningshandlingarna kommer torget att få en 

variation av olika markbeläggningsmaterial som bland annat har ett syfte att ge 

en rumsskapande effekt och markera olika uppehållsytor. Förslaget innehåller 

ett flertal nya planteringar samt fler sittplatser på torget. Enligt ansökan 

kommer även en dricksvattenfontän att byggas i torgets sydvästliga ände. 

I dagsläget är marken på torget mer eller mindre jämnt sluttande nedåt i 

sydvästlig riktning mot kommunhuset. Den föreslagna åtgärden innebär att en 

viss nivåskillnad skapas vid vattenleken och träscenen. Som anslutning till 

denna upphöjning kommer en ny trappa att byggas med barnvagnsramp och 

handledare för att säkerställa tillgängligheten. 

Planförutsättningar 

Åtgärden är belägen inom detaljplan 8305. Bestämmelserna innebär att den 

berörda marken är reglerad som torgyta i anslutning till handel och service. 

Därmed innebär den föreslagna åtgärden inga stridigheter gentemot den 

gällande detaljplanen. 
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Tillgänglighet 

Den 20 november kompletterade sökande ärendet med ett utlåtande från 

sakkunnig angående tillgängligheten för den föreslagna åtgärden. I utlåtandet 

konstateras först att den lutande terrängen i området gör att alla föreskrifter och 

allmänna råd enligt ALM 2 6-16 §§ inte kan följas fullt ut. 

Säkerställande av tillgängligheten och framkomligheten för personer med 

rullstol beskrivs i utlåtandet genom redovisande av beläggningsmaterial på 

gångytor och ramper vid nivåskillnader. Utformningen av torget ska tillgodose 

föreskrifter i ALM 2 angående dimensionerade vändmått för större 

utomhusrullstol. Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd 

finns sedan tidigare i anslutning till torget. Dessa kommer inte att påverkas av 

upprustningen av torget. 

Underlättande åtgärder för personer med nedsatt syn och orienteringsförmåga 

kommer att utföras genom kontrastmarkeringar i form av olika 

beläggningsmaterial som ramar in olika ytor på torget. I torgets längdriktning 

kommer en vattenränna att fungera som ledstråk. Trappor kommer att förses 

med handledare samt kontrastmarkeringar. 

Den föreslagna åtgärden kommer även innebära att ett utökat antal sittplatser 

kommer att upprättas i anslutning till gångstråk och uppehållsytor. 

Brandskydd 

Ärendet skickades på remiss till Attunda brandkår den 20 november 2017. Den 

11 december 2017 inkom ett granskningsyttrande från Attunda brandkår. 

Yttrandet innebar ingen direkt erinran mot den föreslagna åtgärden. 

Brandkåren påpekade i sitt yttrande att byggherren har ett ansvar att kolla upp 

vilken typ av utrymningsvägar byggnader i anslutning till torget har samt ifall 

åtgärden eventuellt kan påverka räddningstjänstens möjlighet att assistera vid 

utrymning. 

Sökande kompletterade den 14 december 2017 med markritningar där 

framkomligheten för utryckningsfordon intill huskroppar tydliggörs. Enligt de 

kompletterade handlingarna kommer framkomligheten för utryckningsfordon 

inte att minska av den föreslagna åtgärden. 

Det klargjordes även i Attunda brandkårs yttrande att befintliga brandposter 

inom området ska bibehållas samt att räddningsfordon ska kunna ställas upp 

inom 50 meter från entréer till byggnader vid torget. Utformningen av den 

föreslagna åtgärden uppfyller dessa villkor.  

Parkering 

Den föreslagna åtgärden påverkar inte befintliga parkeringslösningar i 

anslutning till Kungsängens torg. Åtgärden bedöms heller inte medföra ett 

utökat parkeringsbehov. 



Datum Vår beteckning 4 (5) 
2018-01-15 Bygg.2017.466 

Yttranden och remisser 

Den föreslagna åtgärden är i enlighet med gällande detaljplan 8305 och har 

därför inte varit ute på samråd för yttranden från berörda sakägare. 

Ärendet skickades på remiss till Attunda brandkår den 20 november 2017. Se 

rubriken Brandskydd. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskravet i 2 och 8 kap. PBL. Utformningen av åtgärden bedöms vara 

sådan att tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga tillgodoses i enlighet med 8 kap. 1 § p. 3 PBL.  

Föreslagen åtgärd är i enlighet med bestämmelserna i gällande detaljplan 8305. 

Bygglovsavdelningen gör därför bedömningen att den ansökta åtgärden ska 

beviljas bygglov enligt ansökningshandlingar med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte få någon vidare påverkan specifikt för 

barnens livsmiljö. Utformningen av förslaget bedöms göra torget till en mer 

attraktiv mötesplats, vilket kan ge positiva konsekvenser för såväl barn och 

unga som vuxna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 10 november 2017

2. Markritning, L-31-1-01, som inkom den 10 november 2017

3. Markritning, L-31-1-02, som inkom den 10 november 2017

4. K-ritningar som inkom den 10 november 2017

5. Anmälan av Kontrollansvarig som inkom den 20 november 2017

6. Utlåtande från sakkunnig gällande tillgänglighet som inkom den 20

november 2017

7. Utlåtande gällande brandskydd som inkom den 11 december 2017

8. Markritning med redovisning av framkomlighet för utryckningsfordon som

inkom den 14 december 2017

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto
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  – meddelande om kungörelse

 – meddelande om kungörelse

 – meddelande om kungörelse
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 – meddelande om kungörelse

  – meddelande om kungörelse

 – meddelande om kungörelse

  – meddelande om kungörelse





































 
Kungsängen Torg, Upplands Bro kommun 

 

Markplanering  
9150730100 

Utlåtande om tillgänglighet  Datum:  2017-06-14 
  Rev:  

 

Mallnamn: Generell wordmall / version 2  Sid 1(2) 
 

PM OM TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSE- OCH 
ORIENTERINGSFÖRMÅGA 

Förklaringar 
Detta utlåtande omfattar projektets användbarhet för personer med olika funktionshinder och 
beskriver krav och råd för att uppfylla samhällets krav på tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Gällande föreskrifter: 

- Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2013:11) om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och 
på allmänna platser, HIN 3, BFS 2013:9. 
 

- Boverkets föreskrifter och råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienterings-förmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader, ALM 2, BFS 2011:5. 

För befintliga byggnader och allmänna platser finns föreskrifter enligt HIN 2, men eftersom 
upprustningen av torget är genomgripande, har tillgänglighetsgranskning av projektet likställts 
med nyanläggning enligt ALM 3.  

Underlag för bedömning är följande ritningar över Kungängen Torg: 

- Befintlig situation, rivning och bevarande, del 1 L-01.1-01 
- Befintlig situation, rivning och bevarande, del 2 L-01.1-02  

- Markplaneringsplan, del 1   L-31.1-01 
- Markplaneringsplan, del 2   L-31.1-02 

- Plantering/Utrustningsplan, del 1   L-32.1-02 
- Plantering/Utrustningsplan, del 2   L-32.1-02 

I underlaget ingår också ritningar till överbyggnader och detaljlösningar. 

Orientering 
Ett nytt kulturhus har nyligen uppförts i Kungsängen centrum och i samband med nybyggna-
tionen har Upplands Bro kommun rustat upp den allmänna marken i anslutning till kulturhuset i 
en första etapp. 

Detta projekt gäller upprustning av det befintliga torget som ansluter till marken på 
kulturhusets nordvästra sida. 

Kungsängen Torg, som ligger på norra sidan av Enköpingsvägen i anslutning till Kungsängen 
pendeltågstation, är en naturlig förbindelse mellan stationen och bostadsområdet i norr.                
Torget är långsträckt i nordvästlig riktning och har 3 – 5% lutning från kulturhuset och norrut. 
Runt torget finns ett flertal olika fastigheter med butiker, restauranger och verksamheter samt 
anslutning till parkering på västra sidan. 

I upprustningen kommer markbeläggning att bytas och kompletteras med nya planteringar, 
trädäck, sittplatser, vattenlek m m. 



Mallnamn: Generell wordmall / version 2  Sid 2(2) 
 

 

ALM 2 1 § Allmänt 
Den lutande terrängen i området gör att alla föreskrifter och allmänna råd enligt                   
ALM 2 6-16 §§ inte kan följas fullt ut. 

ALM 2 5 § Dimensionering 
Allmänna platser och områden enligt föreskrifter i ALM 2 ska ha dimensionerande vändmått 
som motsvarar användbarheten för person med större utomhusrullstol, dvs en cirkel med 
diametern 2,0 m.    

ALM 2 7 § Gångytor 
Beläggningen på torget kommer att vara naturstensplattor, betongplattor, betongmarksten, 
vilket underlättar för personer i rullstol. 

En del av sitt- och lekytan på övre torget är belagd med stenmjöl, vilket också är lämpligt för 
personer i rullstol. 

ALM 2 9 § Ramper och trappor 
Den sluttande terrängen inom området innebär att det finns en del trappor.                
Nivåskillnaderna utnyttjas som alternativa vägar i stället för ramper, för personer som 
använder rullstol, så att entréer till de olika verksamheterna blir tillgängliga. 

Trappor kommer att förses med kontrastmarkeringar enligt gällande regler.                         
Fristående handledare med olika placering vid trappan på övre torget, går förbi trappornas 
början och slut med 300 mm. 

ALM 2 11 § Kontraster och markeringar 
Beläggning på torget läggs i mönster med olika riktningar, stentyper och kulörer samt med 
friser som inramar de olika ytorna. En vattenränna i torgets längdriktning kommer att utgöra 
ledstråk för personer med nedsatt syn och orienteringsförmåga. 

ALM 2 15 § Sittplatser 
På det upprustade torget kommer ett stort antal sittplatser med olika utformning att finnas i 
anslutning till gångstråk och uppehållsytor. 

ALM 2 16 § Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särsklt tillstånd 
Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder finns på den befintliga parkeringen på västra 
sidan av torget, men ingår inte i upprustningsprojektet. 
 

 

Stockholm 2017-06-14 
 

 
Solveig Sennerholm 
 
Sakkunnig i tillgänglighetsfrågor 
White arkitekter 
 
Direktnr  08-402 2664 
Mobil 070-342 2664 



Från:  
Skickat: den 29 november 2017 10:17 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Ang.: Vbf: Remiss Attunda brandkår 

 
Hej! Vi har gått igenom ärendet nedan. Den känsligaste punkten i ombyggnaden, gällande 
brandsäkerhet och möjlighet till räddningsinsats, är ifall berörda byggnader innehåller 
bostäder eller kontor där utrymningslösningen bygger på att räddningstjänsten kan assistera 
med utrymning via våra bärbara stegar eller stegbilar. Vi har inte något särskilt register över 
sådana byggnader. Det bör vara upp till byggherren/projektet att kolla upp detta i erforderlig 
omfattning. 

 
I övrigt vill vi upplysa att det fortsatt ska gå att ställa upp våra räddningsfordon (utöver de 
särskilda förutsättningar som stegbilar kräver) inom 50 meter från entréer till byggnader. 
Brandposter inom området vill vi förstås ska bibehållas. 

 
Mvh 

 

 
----- Ursprungligt meddelande ----- 
Från: Byggprocess/Attunda 
Sändes av: Pontus Olsson/Attunda 
Till: Pontus Olsson/Attunda@Attunda 
Kopia: 
Ärende: Vbf: Remiss Attunda brandkår 
Datum: tis 28 nov 2017 11:46 

 

 
 
 



 
Brandkåren Attunda 
Postadress: 
Brandkåren Attunda 
Box 464 
191 24 SOLLENTUNA 

 
Växel: 08 - 594 696 00 

 



 
-----Vidarebefordrat av Pontus Olsson/Attunda 2017-11-28 11:45 ---
-- Till: Attunda Brandkår <byggprocess@brandkaren-attunda.se> 
Från: Bygg- och miljönämnden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se> Datum: 2017-11-20 12:43 
Ärende: Remiss Attunda brandkår 

 
(Se den bifogade filen: MarkritningL31101_212886.pdf) 
(Se den bifogade filen: 
KritningSektiontrappa_212888.pdf) 

 
Hej. 

Med anledning av inkommer bygglovsansökan på fastigheten Kungsängens 
Kyrkby 2:1 gällande förnyelse av Kungsängens torg skickar vi ärendet 
härmed för remiss. Detta dels gällande eventuell påverkan på 
tillgänglighet för utryckning samt avstånd mellan planerade trädäck 
(markerade T1 och T2 i markritningen) och befintliga huskroppar och 
hur detta eventuellt kan påverka risken för brandspridning. Ärendet är 
under handläggning hos oss. 

Hör av er om ni önskar ytterligare underlag. 

När remissvar skickas ska detta skickas till bygg- 
ochmiljonamnden@upplands-bro.se med diarienummer BYGG.2017.466 
och fastighetsbeteckning Kungsängens kyrkby 2:1. 

Var vänligen inkom med yttrande senast 2017-12-

19. Med vänliga hälsningar 

Erik Sandqvist 
Bygglovshandläggare 

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



08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se www.upplands-bro.se 

 

Pontus 
Olsson 
Brandingenjö
r 

 

 
 
Brandkåren Attunda 
Postadress: 

 
Brandkåren Attunda 

Box 464 
191 24 SOLLENTUNA 

 

Växel: 08 - 594 696 00 

Direkt: 08 - 584 301 22 

Mobil: 070-421 21 87 
 

Besök oss på www.brandkaren-attunda.se eller www.facebook.se/attunda 

Org. nr: 222000-0976 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemensam räddningstjänst för kommunerna 

Järfälla • Knivsta • Sigtuna • Sollentuna • Upplands-Bro • Upplands Väsby 
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bygg- och miljöavdelningen 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2018-01-15 Bygg.2017.470

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Förhandsbesked för nybyggnad av två 
lagerbyggnader på fastigheten  

Förslag till beslut 

1. Meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av två

lagerbyggnader med placering i enlighet med bifogad orienteringskarta

på fastigheten Toresta 6:1 med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ plan- och

bygglagen (PBL).

2. Villkor för åtgärden:

- För att den föreslagna åtgärden ska kunna beviljas bygglov ska

byggnaderna utformas och färgsättas på så vis att de ger en god

helhetsverkan och passar in i landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § PBL.

- Innan bygglov kan ges ska en godkänd redovisning av anläggning

för vatten och avlopp inkomma till bygg- och miljönämnden.

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige

Förhandsbesked: 9 240 kronor 

Kommunicering: 1 820 kronor 

Kungörelse: 268 kronor 

Summa: 11 328 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 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Den 16 november inkom en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

lagerbyggnad och förråd på fastigheten  Den föreslagna åtgärden 

innehåller två byggnader med byggnadsarea på cirka 475 respektive 200 
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kvadratmeter. Syftet med åtgärden är att byggnaderna ska fungera som lager 

till verksamhet som tillverkar skjutdörrar och fönster för uterumspartier samt 

utför reparation av lås och smide. 

Fastigheten är berörd av riksintressen för kulturmiljövård och rörligt friluftsliv. 

Åtgärden är även belägen inom område prioriterat för rekreation, natur- och 

kulturmiljö enligt kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att föreslagen åtgärd inte går emot det 

allmänna intresset gällande natur- och kulturmiljövärden förutsatt att 

byggnaderna utformas med anpassning till omgivande bebyggelse enligt 2 kap. 

6 § 1 p. PBL. Det enskilda intresset av föreslagen åtgärd bedöms väga tyngre 

än det allmänna intresset utifrån hur fastigheten tidigare har tagits i anspråk. 

Förutsättningarna på fastigheten leder an till att föreslagen åtgärd innebär att 

marken används till det den bäst är lämpad för i enlighet med 2 kap. 2 § PBL. 

Sökande bör därför ges ett beslut positivt förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 

17, 18 §§ PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 16 november 2017

 Orienteringskarta som inkom den 16 november 2017

 Nybyggnadskarta som inkom den 16 november 2017

 Planritning A30:1 som inkom den 6 december 2017

 Planritning A30:8 som inkom den 6 december 2017

 Fasadritningar A30:4 som inkom den 6 december 2017

 Fasadritningar A30:11 som inkom den 6 december 2017

 Sektionsritningar A30:3 som inkom den 6 december 2017

 Fotografier från platsbesök den 8 december 2017

 Utlåtande från översiktsplanerare den 21 december 2017

 Utlåtande från tekniska avdelningen , VA, den 6 december 2017

 Utlåtande från kommunekolog den 20 december 2017

 Utlåtande från miljöavdelningen den 20 december 2017

 Verksamhetsbeskrivning som inkom den 15 januari 2018

Ärendet 

Den 16 januari 2007 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att ge positivt 

förhandsbesked för två verksamhetslokaler på fastigheten  Då 

sökande inte ansökte om bygglov inom två år efter att beslutet om 

förhandsbesked vunnit laga kraft har det tidigare beslutet om förhandsbesked 

inte längre någon verkan enligt 9 kap 18 § PBL. Den 16 november 2017 inkom 

en ny ansökan om förhandsbesked för etablering av två lagerbyggnader på 

fastigheten  med likvärdig placering och utformning som vid 

tidigare prövning 2007. 
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Ansökt åtgärd 

Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnation av två verksamhetsbyggnader 

med byggnadsarea på cirka 475 respektive 200 kvadratmeter på fastigheten 

 De två byggnaderna ska fungera som lagerlokaler kopplat till 

verksamhet som tillverkar skjutdörrar och fönster för uterumspartier samt utför 

reparation av lås och smide. Ansökan gäller bebyggelse i en våning utan inredd 

vind. I enlighet med ansökningshandlingar kommer den föreslagna 

byggnationen utformas med byggnadshöjd på cirka 5,5 respektive 5 meter. 

Förutsättningar 

Fastigheten har en areal på 22,8 hektar och är belägen utanför detaljplanerat 

område och sammanhållen bebyggelse. Marken är sedan tidigare anspråkstagen 

både på den berörda och angränsande fastigheter. Fastigheten består till stor del 

av en inaktiv grustäkt. Täkten, som ännu inte vuxit igen, sträcker sig över två 

fastigheter;  På den angränsande fastigheten 

 som även innefattar den inaktiva täkten bedrivs nu verksamhet med 

upplag av massor från byggnationen av förbifart Stockholm. Den nämnda 

verksamheten är bulleralstrande och ger en väsentlig påverkan på omgivning 

och landskapsbild. 

Den omgivande landskapstypen varierar vad gäller karaktär och 

markanvändning. Bebyggelsen är glest utspridd, ofta i form av gårdar, och 

landskapet domineras av odlad åker. Annan markanvändning i närområdet är 

bete, främst för hästar, och golfbanor. Det öppna odlingslandskapet bryts delvis 

av med skogspartier. Området som fastigheten är belägen inom omfattas av 

bestämmelser och riktlinjer gällande natur- och kulturmiljövärden. Fastigheten 

är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård, Låssa, enligt 3 kap 6 § 

Miljöbalken (MB) samt riksintresse för rörligt friluftsliv, Mälaren med öar och 

strandområden, enligt 4 kap 2 § MB. I kommunens fördjupade översiktsplan 

för landsbygden prioriteras området fastigheten är belägen inom för rekreation, 

natur- och kulturmiljö. Naturvärden i området bedöms även vara av 

länsintresse enligt kommunens naturvärdesinventering. 

Enligt yttrande från kommunekolog hyser den mark där åtgärden föreslås att 

placeras inga högre naturvärden eftersom ytan redan är anspråkstagen och 

består av en grusad yta. Den föreslagna åtgärdens inverkan på omgivningen 

gäller framförallt kulturmiljön. Placeringen av den föreslagna åtgärden på en 

mindre upphöjning mellan den inaktiva täkten och Horshagsvägen innebär en 

viss exponering av lagerbyggnaderna i landskapsbilden. Den föreslagna 

bebyggelsens storlek är inte något i sig som bryter av rådande 

bebyggelsestruktur eftersom det i närområdet finns byggnader i likvärdig skala 

tillhörande jordbruket. Det är därför önskvärt att lagerbyggnadernas yttre 

utformning anpassas till att efterlikna dessa befintliga byggnader. 

Översiktsplanen, ÖP 2010, att kraven på anpassning till befintlig miljö är högre 

inom områden med höga natur- och kulturmiljövärden. 
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Vatten och avlopp 

Fastigheten  ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt 

vatten och avlopp. Enskild försörjning av vatten och avlopp behöver därför 

redovisas. Sökande lämnades beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning 

den 13 maj 2015 enligt delegationsbeslut från handläggare på 

miljöavdelningen. I den föreslagna åtgärden har dock inte redovisats hur 

anläggning för vatten och avlopp kommer att utformas. Med anledning av detta 

bör beslut om förhandsbesked villkoras med att godkänd utformning av 

anläggning för vatten och avlopp måste redovisas innan bygglov kan ges. 

Yttranden och remisser 

Ärendet skickades den 15 december 2017 ut på samråd till berörda sakägare 

enligt 9 kap 25 § PBL. De fastigheter som ansågs vara berörda är Toresta 3:1, 

3:3, 3:4 och 4:1. Berörda sakägare gavs möjlighet att yttra sig i ärendet fram till 

den 10 januari 2018. Inga yttranden inkom under den givna perioden. 

Ärendet har även remitterats internt till avdelningarna på 

samhällsbyggnadskontoret.  

Utformning och skäl till beslut 

I den lokaliseringsprövning som en ansökan om förhandsbesked innebär ska en 

avvägning göras mellan rådande allmänna respektive enskilda intressen enligt 

2 kap 1 § PBL. Den föreslagna åtgärden ligger inom området där allmänna 

intressen regleras genom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB 

och riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Utifrån hur 

fastigheten tidigare har använts och i vilket skick fastigheten är idag gör 

bygglovsavdelningen bedömningen att marken är bättre lämpad för det 

enskilda intresset av nybyggnation för verksamhet. Detta eftersom fastigheten 

redan är anspråkstagen på ett sådant vis att några högre natur- eller 

kulturmiljövärden inte finns där. 

Vid bedömning av en åtgärds lämplighet i samband med prövning av 

förhandsbesked ska hänsyn bland annat tas till landskapsbilden enligt 2 kap 6 § 

1 p. PBL. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att beslut om att ge positivt 

förhandsbesked till den föreslagna åtgärden ska villkoras med att byggnadernas 

yttre utformas med anpassning till närliggande bebyggelse för att uppnå en god 

helhetsverkan med omgivningen. Efter genomfört platsbesök bedömer 

förvaltningen att en sådan anpassning kan ske genom att de föreslagna 

byggnaderna målas i en röd kulör som passar in med närliggande bebyggelse. 

Den ansökta åtgärden kräver enskild anordning för försörjning av vatten och 

avlopp. Tillstånd för anordnande av enskild anläggning för vatten och avlopp 

finns på fastigheten efter delegationsbeslut av handläggare på miljöavdelningen 

den 13 maj 2015. Sökande har i ärendet angett att enskild anläggning för vatten 

och avlopp kommer att anordnas men har inte redovisat en fullständig lösning 

av detta. Bygglovavdelningen gör bedömningen att beslut om positivt 

förhandsbesked kan ges med villkor om att godkänd vatten- och 
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avloppsanläggning ska redovisas innan beslut om bygglov och startbesked kan 

tas. 

Med hänsyn till ovan nämnda villkor gällande byggnadernas utformning och 

anläggning för vatten och avlopp bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden 

uppfyller kraven i 2 kap. 2, 5 och 6 §§ PBL. Sökande bör därför ges ett beslut 

om positivt förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17, 18 §§ PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 16 november 2017

2. Orienteringskarta som inkom den 16 november 2017

3. Nybyggnadskarta som inkom den 16 november 2017

4. Planritning A30:1 som inkom den 6 december 2017

5. Planritning A30:8 som inkom den 6 december 2017

6. Fasadritningar A30:4 som inkom den 6 december 2017

7. Fasadritningar A30:11 som inkom den 6 december 2017

8. Sektionsritningar A30:3 som inkom den 6 december 2017

9. Fotografier från platsbesök den 8 december 2017

10. Utlåtande från översiktsplanerare den 21 december 2017

11. Utlåtande från tekniska avdelningen, VA, den 6 december 2017

12. Utlåtande från kommunekolog den 20 december 2017

13. Utlåtande från miljöavdelningen den 20 december 2017

14. Verksamhetsbeskrivning som inkom den 15 januari 2018

Beslut sänds till 

  delges med delgivningskvitto

  med meddelande om kungörelse
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Svar	i	arbetssamråd	om	förhandsbesked	på	fastigheten	 	
Sökanden önskar förhandsbesked för nybyggnad av två lagerbyggnader på cirka 450 respektive 200 

kvadratmeter på fastigheten  

Förslaget ligger inom riksintresset för kulturmiljövården (Låssa) och i den regionalt utpekade 

grönkilen, Görvälnkilen. Föreslagen nybyggnad är placerad utanför strandskydd men inom del av en 

större grusås (Uppsalaåsen) som är känslig ur grundvattensynpunkt och som här även pekas ut som 

potentiell grundvattenförekomst i ÖP 2010. Enligt kommunens naturvärdesinventering ingår 

fastigheten i område med naturvärden av länsintresse. Fastigheten ligger också inom det som i 

kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden är prioriterat för rekreation, natur‐ och 

kulturmiljö samt inom riksintresset för Rörligt Friluftsliv, MB 4:2. Mälaren med öar och 

strandområden.  

I översiktsplanens strategier och inriktningar för mark‐ och vattenanvändning slås fast att utöver 

Plan‐ och bygglagens generella regler vill kommunen särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och 

terräng samt områdets karaktär och lokala byggnadstradition. Inom områden med höga naturvärden 

och kulturhistoriskt värdefulla miljöer är kraven på anpassning till den befintliga miljön högre. 

Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden.  

Förtydligande av vad ” hänsyn till befintlig natur‐, kulturmiljö och landskapsbild” betyder just här: 

Aktuell landskapstyp (mosaikartat odlingslandskap) är ett variationsrikt landskap, både vad gäller 

markanvändning, bebyggelse, topografi och vägnät. Sprickdalarna har en nordsydlig riktning. 

Bebyggelsen består ofta av gårdar och byar med anor från järnåldern och som är lokaliserade till 

större skogbeklädda höjdpartier i odlingsmarken eller till dalgångskanterna. Den huvudsakliga 

markanvändningen i landskapstypen är odlad åker, men här finns även ett stort inslag av bete, främst 

av hästar, samt i närområdet flera golfbanor. 

I förslaget placeras lagerbyggnaderna mellan branten till en inaktiv täkt och vägen ner mot Toresta. 

Läget som föreslås för byggnaderna är delvis exponerat mot det öppna landskapet i öster. För att 

nybyggnationen ska bli ett tillskott i miljön utan att skada berörda riksintressen bedömer vi därför att 

hänsyn bör tas till befintlig natur‐, kulturmiljö och landskapsbild när det gäller byggnadernas 

material, färg och form. I landskapet runt omkring finns redan idag stora byggnadsvolymer placerade 

som tillhör jordbruket. Förslagsvis anpassas dessa nya byggnader för att likna dem. 

Förslag till villkor:  

1. Byggnader gestaltas och utformas med stor hänsyn till befintlig natur‐, kulturmiljö och 
landskapsbild vad gäller placering, material, färg och form. 

2. Kommande markarbeten ska vara försiktiga. Nivåskillnader hanteras varsamt och större 
ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas.  
 
 

Vänliga Hälsningar, 

Ulrika Gyllenberg 
Översiktsplanerare, arkitekt SAR/MSA 



              2017‐12‐21 
    Dnr: BYGG.2017.470 

 

	
	

Hänvisningar:	
ÖP 2010: Se karta ”Teknisk försörjning” sidan 35 samt texter sidan 37, kartorna ”Vattenplanering 2” 

sid 45, ”Kultur” sid 51, ”Naturskydd” sid 55 och ”Naturvärden 2” sid 59. 

Landsbygdsplanen FÖP 2016: Planeringsinriktningar generellt i del 3 och specifikt strategikartan 

”Areella näringar” sidan 39, kartan ”Landskapsanalys” på sidan 91 och text om mosaikartat 

odlingslandskap på sidan 95. Se även riktlinjer för utformning och placering av ny bebyggelse från 

sidan 99 och framåt. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms län (AB län) enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken: Låssa [AB 34] Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna 

vattenleden Birka‐Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga 

kultplatsen Rösaring och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till 

vikingatid. Det öppna, sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag 

av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa 

medeltidskyrka, som uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum).  

Uttryck för riksintresset: Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. 

processionsväg samt längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora 

järnåldersgravfält med storhögar. De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med 

tillhörande anläggningar. […] 

 



Från:
Till: Erik Sandqvist
Ärende: SV: Förhandsbesked , BYGG.2017.470
Datum: den 6 december 2017 06:40:07

Hej Erik,
 
Jag har inga synpunkter, fastigheten ligger långt utanför kommunalt verksamhetsområde för VA
så det behövs enskild VA-försörjning.
 
Mvh Henrik
 
Henrik Kristensson

VA-chef

 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska avdelningen

Upplands-Bro Kommun

Besöksadress: Furuhällsplan 1 Kungsängen

 

08-518 377 18

henrik.kristensson@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se

 
 
 

Från: Erik Sandqvist 
Skickat: den 4 december 2017 09:11
Till: Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se>; Åsa Bergström
<asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Sven-Olof Näslund <Sven-Olof.Naslund@upplands-bro.se>;
Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se>; Henric Carlson
<Henric.Carlson@upplands-bro.se>; Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Magnus
Sundström <Magnus.Sundstrom@upplands-bro.se>; Henrik Kristensson
<Henrik.Kristensson@upplands-bro.se>
Ämne: Förhandsbesked  BYGG.2017.470
 
Hej,
 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om
förhandsbesked. Ansökan gäller nybyggnad av två lagerbyggnader på cirka 450 respektive 200
kvadratmeter på fastigheten  Du ingår i detta samråd för att vi anser att din
kompetens kan bidra till utredningen och lokaliseringsprövningen.
 
Bifogade handlingar:

·          Situationsplan
·          Fasad-, plan- och sektionsritningar
·          Orienteringskarta

 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e-post
internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och



föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde.
 
Samtidigt som detta arbetssamråd skickar bygglovsavdelningen detta ärende på samråd med
grannar till fastigheten. Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 22/12 2017.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 



Från:
Till: Erik Sandqvist
Ärende: SV: Förhandsbesked , BYGG.2017.470
Datum: den 20 december 2017 13:05:07

Hej Erik!
 
Nu har jag varit ute och tittat på området.
 
Området hyser inga högre naturvärden i och med det redan är ianspråktaget och utgöras av en
grusad yta.
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Johan Björklind Möllegård
Kommunekolog
 
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 692 13
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

Från: Erik Sandqvist 
Skickat: den 4 december 2017 09:11
Till: Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se>; Åsa Bergström
<asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Sven-Olof Näslund <Sven-Olof.Naslund@upplands-bro.se>;
Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se>; Henric Carlson
<Henric.Carlson@upplands-bro.se>; Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Magnus
Sundström <Magnus.Sundstrom@upplands-bro.se>; Henrik Kristensson
<Henrik.Kristensson@upplands-bro.se>
Ämne: Förhandsbesked  BYGG.2017.470
 
Hej,
 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om
förhandsbesked. Ansökan gäller nybyggnad av två lagerbyggnader på cirka 450 respektive 200
kvadratmeter på fastigheten  Du ingår i detta samråd för att vi anser att din
kompetens kan bidra till utredningen och lokaliseringsprövningen.
 
Bifogade handlingar:

·         Situationsplan
·         Fasad-, plan- och sektionsritningar
·         Orienteringskarta

 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för



samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e-post
internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde.
 
Samtidigt som detta arbetssamråd skickar bygglovsavdelningen detta ärende på samråd med
grannar till fastigheten. Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 22/12 2017.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 



Från: Maria Mellander
Till: Erik Sandqvist
Kopia: Åsa Bergström
Ärende: SV: Förhandsbesked  BYGG.2017.470
Datum: den 20 december 2017 16:03:12

Hej Erik,
För att kunna yttra oss över detta förhandsbesked behöver vi få in mer information om
planerade byggnader.

Miljöavdelningen har dessa frågor:
Det är svårt att fastställa exakt vart byggnaderna kommer att placeras utifrån bifogade
kartor. Kommer lagerbyggnaderna att placeras inom det efterbehandlade täktområdet
inom ? Är det i så fall förenligt med efterbehandlingsplanen?
Hör lagerbyggnaderna till NCC:s masshanteringsanläggning?
Vilken verksamhet kommer att bedrivas inom byggnaderna? Du nämnde muntligt
någonting om smide (eller hörde jag fel?) men i detta mail framgår det bara att det ska
vara lager och förråd i byggnaderna.
Hur kommer de att lösa avlopp och vatten? Kommer de att ha dusch, toalett och/eller
kök?
Planerar sökande att ha golvbrunnar i lagret? Miljöavdelningen ser helst att denna typ av
verksamhet (lager) är avloppslös. Om de ska ha golvbrunnar ska dessa då ha
oljeavskiljare? Kommer de i så fall att kopplas på kommunalt spillvattennät?

 

Med vänliga hälsningar,
 
Maria Mellander 
Miljöinspektör 
  
Miljöavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 377 35
maria.mellander@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se
 

 
 

Från: Erik Sandqvist 
Skickat: den 4 december 2017 09:11
Till: Ulrika Gyllenberg; Åsa Bergström; Sven-Olof Näslund; Johan Björklind Möllegård; Henric
Carlson; Olof Forsberg; Magnus Sundström; Henrik Kristensson
Ämne: Förhandsbesked  BYGG.2017.470
 
Hej,
 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om
förhandsbesked. Ansökan gäller nybyggnad av två lagerbyggnader på cirka 450 respektive 200
kvadratmeter på fastigheten  ingår i detta samråd för att vi anser att din
kompetens kan bidra till utredningen och lokaliseringsprövningen.



 
Bifogade handlingar:

·          Situationsplan
·          Fasad-, plan- och sektionsritningar
·          Orienteringskarta

 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e-post
internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde.
 
Samtidigt som detta arbetssamråd skickar bygglovsavdelningen detta ärende på samråd med
grannar till fastigheten. Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 22/12 2017.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
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