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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-03-12 Bygg.2019.17 

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 
maskinhall på fastigheten Bro-Önsta 2:11 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall med stöd av 9

kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglovsprövning 22 320 kronor 

Summa  22 320 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 33 § 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 Bro Galopp har kommit in med en ansökan om bygglov till Bygg- och 

miljönämnden den 21 januari 2019 om att bygga en maskinhall på fastigheten 

Bro-Önsta 2:11. Byggnaden har en byggnadsarea på 464 kvadratmeter och 

byggnadshöjd på 5,5 meter.  

Det inkomna förslaget avviker från den högsta tillåtna byggnadshöjden i 

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

bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 
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från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56).  

I detaljplanen finns ett område som kallas D2 i planbeskrivningen som är tänkt 

för maskinhallar. De skäl som sökande uppger väger inte tillräckligt tungt för 

att frångå en ny detaljplan.  

Bygglovshandläggare har varit på plats och gör bedömningen att 

landskapsbilden påverkas marginellt enligt sökandes föreslagna placering av 

maskinhallen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av maskinhall på den angivna fastigheten. Med hänvisning till 

att åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 21 januari 2019

 Översiktskarta som inkom 14 mars 2019

 Situationsplan som inkom 14 mars 2019

 Planritningar som inkom 14 mars 2019

 Sektionsritning som inkom 14 mars 2019

 Fasadritningar som 14 mars 2019

 Projektbeskrivning som inkom 14 mars 2019

 Tjänsteskrivelse upprättad 12 mars 2019

 Motivering för åtgärden från sökande som inkom 10 april 2019

 Mail från sökande om kulör som inkom 23 april 2019

 Yttrande från sökande som inkom 25 april 2019

 Skrivelse från Arbetsmiljöverket som inkom 25 april 2019

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande Bro Galopp har kommit in med en ansökan om bygglov till Bygg- och 

miljönämnden den 21 januari 2019 om att bygga en maskinhall på fastigheten 

Bro-Önsta 2:11. Byggnaden har en byggnadsarea på 464 kvadratmeter och 

byggnadshöjd på 5,5 meter.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 1201. Genomförandetiden 

för detaljplanen upphör 7 mars 2024. På platsen där byggnaden planeras att 

uppförs gäller bestämmelsen om byggnadshöjd på fyra meter. Övriga 

bestämmelser i detaljplanen bedöms vara uppfyllda.  



Datum Vår beteckning 3 (5) 
2019-03-12 Bygg.2019.17 

Planbeskrivningen 

I planbeskrivningen finns det ett område som kallas D2, intill järnvägen, 

nordväst om galoppbanan. Där ges möjlighet till 

ekonomibyggnader/maskinhallar för bandrift. Byggnaderna är där dolda för 

publik och deltagare men ligger i nära anslutning till banan. Byggrätten medger 

2000 m2 byggnadsarea uppdelat på två ytor (à 1000 m2). Högsta byggnadshöjd 

är nio meter. Bebyggelsen ska i huvudsak utföras med träfasader målad med 

röd slamfärg. Taktäckning ska vara röda tegelpannor, pannplåt eller falsad 

plåt(f3). Dessa utformningskrav finns för att ny bebyggelse ska anpassas till 

kulturmiljön i området. 

Projektbeskrivning och motivering till avvikelse 
Enligt sökande är syftet med den nya hallen är att skapa en invändig arbetsplats 

för underhåll och reparationer av verksamhetens fordon och maskiner. 

Befintlig lösning godkänns inte av Arbetsmiljöverket och en nybyggnad krävs 

för att verksamheten ska kunna fortsätta. Maskinhallen är tänkt att innehålla en 

tvätthall, en verkstad och en personaldel med omklädning. 

Verksamhetens maskiner består bl a av traktorer och harvar för skötsel av 

galoppbanan. En traktor med uppfälld harv är ca 4 meter hög och 8 meter bred. 

Det innebär att öppningshöjden i portar och invändig rumshöjd inte bör vara 

lägre än 4,5 meter. Verkstaden är också utrustad med en travers för att vid 

behov kunna hissa upp fordonen och på så sätt arbeta med reparationer på ett 

mer ergonomiskt sätt. Traversen kräver ytterligare 1-2 meter i rumshöjd utöver 

fordonens höjd. Den föreslagna byggnadshöjden om 5,5 meter innebär att man 

kan tillgodose behoven vad gäller fri rumshöjd och god arbetsmiljö. 

Sökande har 10 april 2019 också kommit in också med motivering till 

avvikelsen när det gäller placering av maskinhallen. Intentionen med 

detaljplanen var att placera maskinhallar inom områdena D2. Sökande framför 

miljömässiga och säkerhetsmässiga skäl att göra avsteg från detaljplanen. 

Sökande har meddelat i efterhand den 23 april 2019 att fasadkulören gäller 

enligt bygglovsritningarna. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL den 24 april 

2019. Sista dag att komma in med yttranden är 8 maj 2019.  

Utformning och skäl till beslut 

Det inkomna förslaget avviker från den högsta tillåtna byggnadshöjden i 

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

bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 
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bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56).  

I detaljplanen finns ett område som kallas D2 i planbeskrivningen som är tänkt 

för maskinhallar. De skäl som sökande uppger väger inte tillräckligt tungt för 

att frångå en ny detaljplan.  

Bygglovshandläggare har varit på plats och gör bedömningen att 

landskapsbilden påverkas marginellt enligt sökandes föreslagna placering av 

maskinhallen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av maskinhall på den angivna fastigheten. Med hänvisning till 

att åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 21 januari 2019

2. Översiktskarta som inkom 14 mars 2019

3. Situationsplan som inkom 14 mars 2019

4. Planritningar som inkom 14 mars 2019

5. Sektionsritning som inkom 14 mars 2019

6. Fasadritningar som 14 mars 2019

7. Projektbeskrivning som inkom 14 mars 2019

8. Motivering för åtgärden som inkom 10 april 2019

9. Mail från sökande om kulör som inkom 23 april 2019

10. Yttrande från sökande som inkom 25 april 2019



Datum Vår beteckning 5 (5) 
2019-03-12 Bygg.2019.17 

11. Skrivelse från Arbetsmiljöverket som inkom 25 april 2019

Beslut sänds till 

 Sökande – med delgivningskvitto
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Från: Camilla Lindvall
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: SV: BRO-ÖNSTA 2:11. bygg 2019.17
Datum: den 23 april 2019 12:51:05

Hej,
 
Vad gäller fasadkulör så gäller bygglovsritningar enligt BRO-ÖNSTA 2:11.
 
Mvh
 
Camilla Lindvall
Projektledare /Byggledare
____________________________________
Hifab AB
Sveavägen 167                                 
Box 190 90                                      
104 32 Stockholm                           
tel: 010-476 61 32                                                        
sms: 070-710 49 47
www.hifab.se                                  
ISO 9001, ISO 14001
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 12 april 2019 15:22
Till: Camilla Lindvall <Camilla.Lindvall@hifab.se>
Ämne: SV: BRO-ÖNSTA 2:11. bygg 2019.17
 
Hej Camilla,
 
Jag har försökt nå dig per telefon utan att lyckas.
 
Jag tänkte bara framföra att er ansökan behöver vara enhetlig.
Den får inte skylla sig från ritningar där ni har faluröd färg och ett brev där ni vill ha grå färg.
Detsamma gäller för material vilket jag är något osäker på vilka ni valt.
 
Vill också framföra att det finns ingen f (utformning) bestämmelse där ni vill placera den nya
byggnaden utan det gäller för D2 området.
Men byggnaden ska fortfarande vara lämplig anpassad till miljön.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare
 
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
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Camilla Lindvall <Camilla.Lindvall@hifab.se> 
Skickat: den 10 april 2019 07:42
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Kristina E Bengtsson <kristinae.bengtsson@svenskgalopp.se>;
dennis.persson@svenskgalopp.se
Ämne: SV: BRO-ÖNSTA 2:11. bygg 2019.17
 
Hej Tomislav,
 
Här kommer motiveringarna till detaljplansändringar på Bro-önsta 2:11 enligt telefonsamtal.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Lindvall
Projektledare /Byggledare
____________________________________
Hifab AB
Sveavägen 167                                 
Box 190 90                                      
104 32 Stockholm                           
tel: 010-476 61 32                                                        
sms: 070-710 49 47
www.hifab.se                                  
ISO 9001, ISO 14001
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 25 mars 2019 10:00
Till: Camilla Lindvall <Camilla.Lindvall@hifab.se>
Ämne: BRO-ÖNSTA 2:11. bygg 2019.17
 
Hej,
 
Här är vad som framgår av planbeskrivningen.
 
 



 
 
 
”För Driftområdena (D1, D2) Intill järnvägen, nordväst om banområdet, ges möjlighet till
ekonomibyggnader/maskinhallar för bandrift (D2). Byggnaderna är där dolda för publik och
deltagare men ligger i nära anslutning till banan. Byggrätten medger 2000 m2 byggnadsarea
uppdelat på två ytor (à 1000
m2). Högsta byggnadshöjd nio meter. Bebyggelsen ska i huvudsak utföras med träfasader målad



med röd slamfärg. Taktäckning ska vara röda tegelpannor, pannplåt eller falsad plåt(f3). Detta för
att passa in i kulturmiljön.”
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare
 
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
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 



Från: Fredrik Reuterskiöld
Till: Tomislav Dragoja; camilla.lindvall@hifab.se
Kopia: Kristina E Bengtsson; Dennis Persson
Ärende: Detaljplaneärende Bro Park
Datum: den 25 april 2019 13:57:11
Bilagor: image002.png

Hej,
 
Jag vill härmed tala om att det är av stor betydelse att vi får igen en detaljplaneändringen för att
vi ska kunna bedriva vår
verksamhet och följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande arbetsmiljöförhållandena på Bro
Park.
 
Om vi inte får bygga vår tilltänkta maskinhall på den plats vi ansökt om så kommer det att få
stora och långtgående negativa
konsekvenser för vår verksamhet. Att utföra skötseln av vår anläggning i samspel med hästarna
är i säg en stor utmaning och 
vi är väldigt beroende av att kunna planera våra flöden av maskiner så att det minimerar
interaktionen med hästarna för att 
skapa en säker vardag för både hästar och människor.
 
Vänliga hälsningar
 
Fredrik Reuterskiöld
 
VD
Svensk Galopp AB
 
e-mail: fredrik.reuterskiold@svenskgalopp.se
Mobilnr. +46 733 866 277
 
SVENSK GALOPP
Hästsportens Hus, Solvalla
Box 11014
161 11 Bromma
www.svenskgalopp.se
info@svenskgalopp.se
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-04-12 Bygg.2019.92 

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 förråd 
på fastigheten Sylta 7:8 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd då förslaget inte är

planenligt enligt 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL och inte

uppfyller villkoren i 9 kap 31 b §, PBL.

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

57

Bygglovsprövning 3 162 kr 

Kommunicering 5 580 kr 

Summa 8 742 kr 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 4 april 2019 om att 

bygga ett förråd på fastigheten Sylta 7:8. Förrådet är på ca 15 kvadratmeter. 

Förrådet avses målas i gul färg till skillnad vad som framgår från ritningen. 

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen 

bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56). 

Enligt planbeskrivningen görs en avvägning mellan verksamhetens behov och 

behovet att värna kulturmiljö och allmänna intressen med följd av att 

tillbyggnad tillåts i två enplansbyggnader. Syftet med detaljplanen är att 
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möjliggöra för flera lokaler på fastigheten för att samtidigt bevara den 

befintliga gårdskaraktären på fastigheten. Därmed är inte syftet med 

detaljplanen att placera andra byggnader på skolgården. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av förråd på den angivna fastigheten. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bygglov som inkom 4 april 2019

2. Ritningar på förrådet som inkom 4 april 2019

3. Reviderad situationsplan som inkom 10 april 2019

4. Bild på förrådet som inkom 10 april 2019

5. Tjänsteskrivelse som upprättades 12 april 2019

6. Yttrande från sökande som inkom 25 april 2019

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 4 april 2019 om att 

bygga ett förråd på fastigheten Sylta 7:8. Förrådet är på ca 15 kvadratmeter. 

Förrådet avses målas i gul färg till skillnad vad som framgår från ritningen. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 1405 som vann laga kraft 3 november 2015. 

Genomförandetiden upphör 3 november 2025. Där förrådet är tänkt att placeras 

är det prickad mark i detaljplanen (mark där byggnad inte får upphöras).  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare 11 april 2019 enligt 9 kap 25 § 

PBL.  

Utformning och skäl till beslut 

Avvikelsen Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. 

Avvikelsen bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 
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kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56). 

Enligt planbeskrivningen görs en avvägning mellan verksamhetens behov och 

behovet att värna kulturmiljö och allmänna intressen med följd av att 

tillbyggnad tillåts i två enplansbyggnader. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för flera lokaler på fastigheten för att samtidigt bevara den 

befintliga gårdskaraktären på fastigheten. Därmed är inte syftet med 

detaljplanen att placera andra byggnader på skolgården. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av förråd på den angivna fastigheten. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 4 april 2019

2. Ritningar på förrådet som inkom 4 april 2019

3. Reviderad situationsplan som inkom 10 april 2019

4. Bild på förrådet som inkom 10 april 2019

5. Yttrande från sökande som inkom 25 april 2019

Beslut sänds till 

 Sökande – med delgivningskvitto













Från: Monica Alstermark
Till: Tomislav Dragoja
Kopia:  Börje Wredén; Kaj Bergenhill; Styrelsen
Ärende: Re: SYLTA 7:8, Bygg 2019.92
Datum: den 25 april 2019 22:19:12

Hej Tomislav.
Jag läste din tjänsteskrivelse med stigande misströstan.
Naturligtvis förstår även jag att lagar och regler är till för att följas och förhoppningsvis är
skrivna för att underlätta handhavande av frågor i samhällsviktiga beslut.
Beträffande Urfjälls Montessoriskolas behov av att uppföra en friggebod på tomten för
lekredskap och pedagogiska hjälpmedel, har jag väldigt svårt att förstå, att detta skulle
medföra allvarliga ingrepp på den befintliga miljön.
Fastighetens tomt är stor och där friggeboden skulle placeras finns inga nära grannar, som
kan störas av byggnaden.
Urfjäll är en förskola och skola och i en sådan verksamhet ingår skolgården i den
pedagogiska verksamheten i allra högsta grad.
Skolverket menar också att skolgårdarna bör utvecklas så att utepedagogiken främjas.
Min förhoppning är att Bygg- och miljönämnden har en mindre teknokratisk syn på vår
begäran om bygglov för ett förråd.
Hälsningar
Monica Alstermark
Ordförande Urfjälls Montessoriskola

Den ons 24 apr. 2019 kl 16:23 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-
bro.se>:

Hej,

 

Här kommer er möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen.

 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Tomislav Dragoja

Bygglovshandläggare

 

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

 

Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Olof Forsberg 

Bygglovsavdelningen 

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2019-05-09 Bygg.2016.585 

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
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
  

Byggsanktionsavgifter för olovliga åtgärder på 
Berga 3:2 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt

11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3,
ändrad användning utförd 2016, då den utförts utan bygglov och
startbesked. Avgiften sätts till 173 503 kronor enligt 9 kapitlet 8 § 4p
plan- och byggförordningen PBF (2011:338). Den avgiftsskyldige är

. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura
skickas separat.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3,
tillbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov och startbesked.
Avgiften sätts till 96 720 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 4p plan- och
byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är .
Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat.

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 4,
rivning och nybyggnad av enbostadshus utförd 2016, då den utförts
utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 139 965 kronor enligt 9
kapitlet 6 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den
avgiftsskyldige är . Avgiften ska betalas till Upplands-Bro
kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5,
ändrad användning av magasinsbyggnad till tvåbostadshus utförd 2016,
då den utförts utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 30 504
kronor enligt 9 kapitlet 8 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338).
Den avgiftsskyldige är son. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat.

5. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5,
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tillbyggnad av tvåbostadshus utförd 2016, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 39 990 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 1p 
plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är  

. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

6. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 6,
rivning av huvudbyggnad utförd 2018, då den utförts utan anmälan,
rivningsprövning och startbesked. Avgiften sätts till 200 322 kronor
enligt 9 kapitlet 15 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den
avgiftsskyldiga är . Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat.

7. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd
6, nybyggnad av enbostadshus utförd 2019, då den utförts utan bygglov
och startbesked. Avgiften sätts till 201 345 kronor enligt 9 kapitlet 6 §
1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är

. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.
Faktura skickas separat.

8. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd
6, installation av enskild avloppsanläggning utförd 2019, då den utförts
utan anmälan och startbesked. Avgiften sätts till 2325 kronor enligt 9
kapitlet 13 § 2 stycket 2p plan- och byggförordningen (2011:338). Den
avgiftsskyldige är  Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat.

9. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd
7, nybyggnad av poolbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov
och startbesked. Avgiften sätts till 191 115 kronor enligt 9 kapitlet 6 §
4p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är 

 Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura
skickas separat.

10. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för
åtgärd 3, 4 och 5 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att återställa
byggnaderna till den utformning och användning som byggnaderna hade
vid tidpunkt för överlåtelse av fastigheten till  2014, i
slamfärg rödmålade ekonomibyggnader med vita och svarta detaljer som
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framgår av fotografier i ärendet. Bygg- och miljönämnden bedömer att 
bygglov inte kan ges för någon av dessa åtgärder. Byggnadernas 
användning ska vara ekonomibyggnader för jordbruket och inte annan 
användning. Tillbyggda uterum ska vara rivna och helt borttagna. 
Rättelse ska vara utförd senast sex månader från det datum beslutet 
vinner laga kraft. 

11. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för
åtgärd 6 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att söka bygglov
och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av liknande byggnad som
den huvudbyggnad som rivits på fastigheten. Åtgärden måste ha
strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad och bygglov med
tillhörande startbesked för att rättelse ska kunna bedömas som utförd.
Rättelse ska vara påbörjad genom ansökan om strandskyddsdispens och
bygglov i efterhand senast två månader efter det att berörd
fastighetsägare blivit delgiven beslutet. Beslut om detta föreläggande
gäller omedelbart med stöd av 11 kapitlet 38 § plan- och bygglagen.
Gällande förbud mot fortsatt byggnation gäller till det att Bygg- och
miljönämnden fattar beslut om startbesked för ny byggnad.

12. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga om bygglov för åtgärd 7
poolbyggnad med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen.
Bygglovsansökan för bygglov i efterhand ska av fastighetsägaren
inlämnas till Bygg- och miljönämnden senast 2 månader efter det att
beslutet delgivits fastighetsägaren. Åtgärden kräver även dispens från
strandskyddet.

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40 – 44 §§ 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 
Fastighetsägare och tidigare fastighetsägare till fastigheten Berga 3:2 har utfört 
olovliga åtgärder på fastigheten. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att 
åtgärderna kräver anmälan, bygglov och dispens från strandskyddet. 

Av 11 kapitlet 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kapitlet PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
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någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten ta 
ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

Bygglovsavdelningen förslår, efter konstaterande att åtgärderna utförts 
olovligen, att Bygg- och miljönämnden tar ut byggsanktionsavgifter för 
överträdelserna som tas upp i rubricerat ärende. Byggsanktionsavgifterna tas ut 
med stöd av 11 kapitlet 51 § PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår även att Bygg- och miljönämnden beslutar om 
föreläggande om rättelse enligt 11 kapitlet 20 § PBL och föreläggande om lov 
enligt 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
• Lägesinmätning av byggnader den 29 juni 2018

• Beräkning av byggsanktionsavgift poolbyggnad

• Beräkning av byggsanktionsavgift rivning av huvudbyggnad åtgärd 6

• Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 5

• Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad åtgärd 5

• Beräkning av byggsanktionsavgift åtgärd 4

• Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 3

• Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad stall/bostadshus åtgärd 3

• Beräkning av byggsanktionsavgift installation av avlopp åtgärd 6

• Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 6 december 2016

• Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 15 januari 2019

• Fotografier från tillsynsbesök den 25 juni 2018

• Yttrande från fastighetsägaren den 15 mars 2019

• Sanktionsareor åtgärd 3 och 4

• Sanktionsareor åtgärd 5

• Anmälan den 5 december 2016

• Bemötande från fastighetsägare gällande rubricerat förslag till beslut

• Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2019

Ärendet 

Historik 
Den 9 september 2015 söktes ett bygglov för poolbyggnad på fastigheten 
Berga 3:2(fastigheten). Fastighetsägaren meddelades den 19 oktober 2015 om 
vilka handlingar som behövde kompletteras i ärendet och att åtgärden krävde 
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strandskyddsdispens. Fastighetsägaren återkallade ansökan via e-post den 23 
november 2015. Ärendet avslutades således den 24 november 2015. 
Diarienummer Bygg.2015.397 

Vid ett platsbesök den 5 december 2016 i området upptäckte 
bygglovsavdelningen att olovliga åtgärder utförts på fastigheten. Detta 
dokumenterades med fotografier. Rubricerat tillsynsärende startades den 5 
december 2016.  Den 6 december 2016 skickades ett brev till fastighetsägaren 
med information om att åtgärderna krävde strandskyddsdispens och bygglov. 

Den 7 mars 2017 inkom en ansökan om bygglov i efterhand från 
fastighetsägaren gällande ombyggnad av ladugårdsbyggnad och tillbyggnad. 
Ändringen skulle enligt inkommen blankett möjliggöra övernattning i 
byggnaderna. Kompletteringsbegäran skickades den 22 mars 2017. Ingen 
komplettering i ärendet har inkommit till bygglovsavdelningen trots 
påminnelse. Pågående ärenden gällande strandskyddsdispens är under 
handläggning på miljöavdelningen. Ärendet har återremitterats till kontoret den 
17 maj 2018 för gemensam handläggning i samband med rubricerat 
tillsynsärende. Bygglovsärendet som kom in den 7 mars 2017 är fortsatt 
pågående med diarienummer Bygg.2017.85. 

Miljöavdelningen utförde ett platsbesök den 10 mars 2017 där bland annat 
åtgärd 3, 4 och 5 noterades och dokumenterades. 

Den 27 februari 2018 utfördes ett platsbesök av bygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen tillsammans med företrädare för fastighetsägaren. Det kunde 
då konstateras att flertalet åtgärder hade utförts utan att bygglov, startbesked 
eller strandskyddsdispens meddelats från Bygg- och miljönämnden. 

Den 25 juni 2018 utfördes ytterligare platsbesök av bygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen. 

Den 29 juni 2018 utfördes en inmätning av byggnaderna på fastigheten. 
Inmätningen utfördes av mättekniker från kommunen och inmätningen med 
sanktionsareor läggs som underlag för beslut i rubricerat tillsynsärende. 

Brev skickades till fastighetsägaren och tidigare fastighetsägare den 15 januari 
2019 med information om platsbesöken och kravet på dispens från 
strandskyddet och bygglovsplikten. Fastighetsägaren har besvarat detta brev 
med ett yttrande. Brev läggs som underlag för beslut i rubricerat tillsynsärende. 

Ytterligare platsbesök utfördes av miljöavdelningen den 26 februari 2019. Det 
kunde då konstateras att huvudbyggnaden i gul kulör på fotografier rivits och 
att ett byggtält uppförts över en nybyggnation i stomresningsfasen. Ytterligare 
enskild avloppsanläggning var under installation. Platsbesöket 
fotodokumenterades. 

Den 8 mars 2019 beslutade Bygg- och miljönämndens ordförande om förbud 
enligt 11 kap PBL mot fortsatt åtgärd på fastigheten. Beslutet togs med 
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motiveringen att åtgärden strider mot bestämmelser i PBL att det finns risk för 
personskador.  

Fastighetsägare 
 har under sin tid som fastighetsägare utfört 

åtgärderna 2,3,4,5 och 7. 

Fastigheten bytte ägare den 26 februari 2018. 

 har under sin tid som fastighetsägare utfört 
åtgärd 6 att riva och bygga ny huvudbyggnad. 

Planförhållanden 
Översiktsplan FÖP 2016 för landsbygden anger jordbruksmark. 

Länsstyrelsens klassning är klass 5. FÖP för 
landsbygden 2016 anger att det är viktigt att slå vakt 
om odlingslandskapets specifika karaktär och att i 
ett långsiktigt perspektiv är det viktigt både ur 
allmän synpunkt och för enskilda.  

Detaljplan  Området är inte planlagt. 

Bevarandeintressen Fastigheten omfattas av riksintresset för 
kulturmiljövården Håtuna, Håbo-Tibble. Motivering 
till riksintresset är: Centralbygd med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet från ett 
forntida stormannalandskap med anknytning till 
kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, 
dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor. 

Mindre byggnad (8) är byggd på 1700-talet enligt 
kommunens byggnadsinventering 1973. Och är 
gårdens ursprungliga huvudbyggnad. 

Huvudbyggnaden som nu är riven uppfördes 1939 
av Karl August Andersson och bedöms ha haft ett 
bevarandevärde som årsring i bebyggelseområdet 
och på fastigheten. 

Magasin och ekonomibyggnader är uppförda under 
1940-talet fram till 1951. 

Strandskydd Gården på fastigheten omfattas av strandskyddet 
och Riksintresse, enligt miljöbalken kap 4 § 2, för 
friluftslivet och Mälaren. 

Fornminne Det finns inga kända fornminnen inom fastigheten. 



Datum Vår beteckning 7 (26) 
2019-05-09 Bygg.2016.585 

Servitut Servitut för tillfart för ett hushåll finns till Berga 3:2 
som belastar fastigheterna Berga 3:3 och 3:6. 

Åtgärderna 3, 4, 5, 6, och 7 behandlas i denna tjänsteskrivelse. Åtgärd 1, 2, 8, 
9, 10 och 11 ingår i utredning gällande överträdelser mot strandskyddslagen 
men omfattas inte av byggsanktionsavgifter. Åtgärd 8 bedöms som en icke 
lovpliktig ändring och tillbyggnad av mindre komplementbyggnad utanför 
planlagt område. Åtgärd 2 bedöms som icke lovpliktig komplementbyggnad, 
traktorgarage utanför planlagt område. 

Olovliga åtgärder 
Vid hänvisning till utförda åtgärder anges nummer på det flygfoto som finns 
som underlag till beslut i ärendet. 

Vid platsbesök den 27 februari och den 25 juni 2018 kan det konstateras av 
miljöavdelningen och bygglovsavdelningen att olovliga åtgärder har utförts på 
fastigheten. Tidigare ekonomibyggnader åtgärder 3, 4 och 
komplementbyggnad 5 på flygfoto över åtgärder har byggts om till bostäder. 
Byggnaderna har också byggts till med uterum och skärmtak. Tillträde till 
bostäderna har inte varit möjlig vid platsbesöken. Det finns ingen redovisning 
av åtgärderna men fastighetsägaren har angett i yttrande, som inkom den 15 
mars 2019, att detta ska tas fram och skickas till Bygg- och miljönämnden. För 
detta har fastighetsägaren i yttrandet begärt anstånd till den 1 juli 2019. 
Åtgärderna noterades den 5 december 2016 och kunde genom ansökan i 
efterhand konstateras 2017 och vidare vid platsbesök den 27 februari 2018. 
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Bygglovsärendet i efterhand gällande åtgärder 3 och 4 har skickats in den 7 
mars 2017 men har trots begäran inte kompletterats. För åtgärd 5 har inget lov 
sökts i efterhand. Åtgärderna bedöms kräva bygglov. Se historik. 

För åtgärd 7 poolbyggnad saknas bygglov men byggnaden är uppförd. 
Åtgärden konstaterades den 27 februari 2018. Åtgärden bedöms kräva bygglov. 

Konstaterad åtgärd 6 att riva huvudbyggnad saknar både anmälan om rivning, 
rivningsprövning och bygglov för nybyggnad. Åtgärderna konstaterades den 26 
februari 2019. Åtgärden bedöms kräva anmälan om rivning och bygglov för 
nybyggnad. 

Samtliga konstaterade, nämnda olovliga åtgärder saknar dispens från 
strandskyddet. 

8 personer över 18 år är idag folkbokförda på fastigheten Berga 3:2.

Äldre fotografier av fastigheten 

Fotografi Google 2011 från Erikssundsbron. 
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Fotografi från försäljning 2014. 

Flygfoto 2013 

Åtgärd 3 

Överträdelsen 
Befintlig större ekonomibyggnad är helt ombyggd och tillbyggd. 
Bostadslägenheter på plan två över ett stall och garagedel. Åtgärden bedöms 
som olovlig ändrad användning från ekonomibyggnad till bostad. Åtgärderna 
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har påbörjats och utförts utan att bygglov eller strandskyddsdispens sökts eller 
meddelats av Bygg- och miljönämnden.  

Fotografi taget vid inspektion den 27 februari 2018. 

Bedömning 
Åtgärd 3 har utförts under 2016 enligt fotodokumentation den 5 december 
2016. Ändring av byggnadens yttre till vit fasad bedöms som icke varsam 
ändring och en förvanskning av byggnad inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Sammanlagd area för ändrad användning av övrig byggnad 
i två plan är 572 kvadratmeter med tillbyggd area som är 123 kvadratmeter. 
Byggnaden bedöms som övrig byggnad då den inte kan bedömas som annat då 
den innehåller både stall och bostäder. Den huvudsakliga användningen av 
byggnaden har ändrats i sin helhet och därför ska hela byggnaden omfattas av 
byggsanktionsavgiften. Åtgärden är påbörjad utan startbesked. 
Bygglovsavdelningen bedömer att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 
kapitlet 51 § PBL. 

Påföljd 
För åtgärd 3 utförd 2016 ändrad användning av ekonomibyggnad till bostäder 
på plan två över stall på plan ett med berörd area om 572 kvadratmeter, tas en 
byggsanktionsavgift ut om 173 503 kronor enligt beräkning (0,25 x 
46500)+(0,00625 x 46500 x 557) efter det som framgår av 9 kapitlet 8 § 4p 
plan- och byggförordningen PBF. 
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För tillbyggnad av 123 kvadratmeter till samma byggnad som både bedöms 
som stall och bostad (övrig byggnad) tas en byggsanktionsavgift ut om 96 720 
kronor enligt beräkning (1x46500)+(0,01x46500x108) efter det som framgår 
av 9 kapitlet 7 § 4p PBF. 

Åtgärd 4 

Överträdelsen 
Åtgärden bedöms vara rivning av äldre ekonomibyggnad och nybyggnad av 
enbostadshus i två plan i anslutning till byggnad gällande för åtgärd 3. 

Fotografi taget av miljöavdelningen den 10 mars 2017. 

Fotografi taget vid inspektion den 27 februari 2018. 
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Bedömning 
Åtgärden har påbörjats och utförts utan att bygglov eller strandskyddsdispens 
sökts eller meddelats av Bygg- och miljönämnden. Ändring av byggnadens 
yttre till vit fasad bedöms som icke varsam ändring och en förvanskning av 
byggnad inom riksintresse för kulturmiljövården. Rivning av tidigare 
ekonomidel på ekonomilängans östra del och nybyggnad av enbostadshus med 
uterum och skärmtak. 

Fotografi taget från Erikssundsbron vid inspektion den 25 juni 2018. 

Påföljd 
Åtgärden 4 är påbörjad 2016 och fortsatt åtgärd under 2017 enligt 
fotodokumentation den 5 december 2016 och använd som bostad, 
dokumenterat den 27 februari och 25 juni 2018. Ekonomibyggnadsdel är riven 
och ny byggnad är uppförd. Sammanlagd area för nybyggnad av enbostadshus 
är 317 kvadratmeter. Byggnad i två plan med skärmtak och uterum. Åtgärden 
är påbörjad utan startbesked. Bygglovsavdelningen bedömer att 
byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kapitlet 51 § PBL. 

För åtgärd 4 utförd 2016 nybyggnad av enbostadshus om sammanlagd area om 
317 kvadratmeter i två plan med uterum och skärmtak, ska en 
byggsanktionsavgift tas ut om 139 965 kronor enligt beräkning (1,5 x 46500) + 
(0,005 x 46500 x 302) efter det som framgår av 9 kapitlet 6 § 1p PBF. 

För rivningen tas ingen byggsanktionsavgift ut då den inte är anmälnings- eller 
rivningslovspliktig.  

Åtgärd 5 
Ändrad användning av tidigare magasinsbyggnad till ett tvåbostadshus. 
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Bedömning 
Åtgärd 5 bedöms som väsentligt ändrad användning av komplementbyggnad 
till tvåbostadshus för permanentboende och har utförts utan att bygglov sökts 
och inget tillstånd har meddelats från Bygg- och miljönämnden. Ändrad 
användning av 192 kvadratmeter. Tillbyggd med uterum och skärmtak om 87 
kvadratmeter. Åtgärden bedöms utifrån flygfotografier och foto från 5 
december 2016 vara utförd år 2015 - 2016 utan startbesked. 
Bygglovsavdelningen bedömer att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 
kapitlet 51 § PBL. 

Åtgärd 5 Fotografi från försäljning 2014. I mitten kan man se 
magasinsbyggnaden i röd kulör med vita och svarta detaljer. 

Åtgärd 5 Fotografi från inspektion den 27 februari 2018. 
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Åtgärd 5 Fotografi från inspektion den 27 februari 2018. 

Påföljd 
För åtgärd 5 utförd 2015-2016 ändrad användning till tvåbostadshus med en 
sammanlagd area om 192 kvadratmeter, tas en byggsanktionsavgift ut om 30 
504 kronor enligt beräkning (0,125x46500)+(0,003x46500x177) efter det som 
framgår av 9 kapitlet 8 § 1p PBF. 

För tillbyggnad av samma byggnad med skärmtak och uterum med en 
sammanlagd area om 87 kvadratmeter, tas en byggsanktionsavgift ut om 39 
990 kronor enligt beräkning (0,5x46500)+(0,005x46500x72) efter det som 
framgår av 9 kapitlet 7 § 1p PBF. 

Åtgärd 6 

Överträdelsen 
Olovlig rivning av huvudbyggnad och nybyggnad av enbostadshus på samma 
plats.
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Åtgärd 6 fotografi från inspektion den 25 juni 2018. 

Åtgärd 6 fotografi från miljöavdelningens inspektion den 26 februari 2019. 
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Fotografi den 26 februari 2019 pågående grävning av enskild 
avloppsanläggning. 

Fotografi inne i tältet den 26 februari 2019 Pågående nybyggnation av 
enbostadshus. 
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Fotografi av plan 1 nybyggnad. Taget vid inspektion den 12 april 2019. 

Fotografi av plan 2 nybyggnad. Vid inspektion 12 april 2019. 

Fotografi plan 2 nybyggnad, takstolar. Vid inspektion 12 april 2019. 
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Fotografier källarplan vid inspektion den 12 april 2019. 

Bedömning 
Åtgärderna 6 rivning av huvudbyggnad i gul kulör, påbörjande av uppförandet 
av en ny byggnad och installation av enskild avloppsanläggning bedöms mot 
bakgrund av fotodokumentation i ärendet ha påbörjats under hösten och vintern 
2018 och har nu ett förbud mot fortsatt åtgärd. Åtgärderna bedöms lovpliktiga 
och bedöms kräva strandskyddsdispens. Tillstånd har inte lämnats av Bygg- 
och miljönämnden. Åtgärderna har således utförts utan att rivningsanmälan, 
bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd för avloppsanläggning sökts av 
fastighetsägaren eller meddelats av Bygg- och miljönämnden. Det har även 
uppförts ett antal stödmurar som saknar bygglov. 

Rivning av byggnad med sanktionsarea om 233 kvadratmeter. 
Byggsanktionsavgift ska tas ut för rivning och påbörjad nybyggnad. 
Byggnadsarea för nybyggnationen är 208 kvadratmeter. Bruttoarea för det 
nybyggda enbostadshuset är enligt mätning av grund 416 kvadratmeter 
exklusive källare om 165 kvadratmeter. Sammanlagd area är 581 kvadratmeter. 
Byggsanktionsavgift ska även tas ut för påbörjad installation av enskild 
avloppsanläggning utan startbesked. Bygglovsavdelningen bedömer att 
byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kapitlet 51 § PBL. 

Påföljd 
För åtgärd 6 (2018 och 2019) att riva huvudbyggnad med bevarandevärde inom 
riksintresse för kulturmiljövården med sammanlagd area om 233 kvadratmeter, 
tas en byggsanktionsavgift ut om 200 322 kronor enligt beräkning 
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((1x46500)+(0,002x46500x218))x3 efter det som framgår av 9 kapitlet 15 § 1p 
PBF. 

För nybyggnad av enbostadshus med källare på platsen för huvudbyggnaden 
med en sammanlagd area om 581 kvadratmeter, tas en byggsanktionsavgift ut 
om 201 345 kronor enligt beräkning (1,5 x 46500) + (0,005 x 46500 x 566) 
efter det som framgår av 9 kapitlet 6 § 1p PBF.  

För installation av enskild avloppsanläggning tas en byggsanktionsavgift ut om 
2325 kronor enligt beräkning 0,05x46500x1 efter det som framgår av 9 kapitlet 
13 § 2 stycket 2p PBF. 

Åtgärd 7 

Överträdelsen 
Olovlig nybyggnation av poolbyggnad. 

Flygfoto 2015. Ytan på tomtens södra del är obebyggd. Här syns även den 
gamla ekonomilängan (åtgärd 4) och containrar står utanför magasinet (åtgärd 
5). 
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Flygfoto lantmäteriet 2017 Poolbyggnad har byggts på bostadstomtens södra 
del. 

Flygfoto 2018. Poolbyggnad har byggts på bostadstomtens södra del och 
huvudbyggnad (åtgärd 6) finns fortfarande kvar. 
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Fotografi vid inspektion den 27 februari 2018. 

Bedömning 
Åtgärd 7 nybyggnad av poolbyggnad bedöms av bygglovsavdelningen kräva 
bygglov då den har den bruttoarea om 126 kvadratmeter och kan inte anses 
vara en sådan mindre komplementbyggnad som anges i 9 kapitlet 6 § PBL. 
Åtgärden bedöms vara utförd år 2015 – 2016 med bakgrund av de 
flygfotografier som redovisas i ärendet. Byggnaden bedöms som övrig 
byggnad då det inte är en mindre komplementbyggnad och inte heller någon 
annan byggnad som anges i 9 kapitlet PBF. Poolbyggnaden är uppförd utan 
bygglov och startbesked. Bygglovsavdelningen bedömer att 
byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kapitlet 51 § PBL. 

Påföljd 
För åtgärd 7 utförd 2015 - 2016 poolbyggnad som bedöms som övrig byggnad 
med sammanlagd area om 126 kvadratmeter, tas en byggsanktionsavgift ut om 
191 115 kronor enligt beräkning (3 x 46500) + (0,01 x 46500 x 111) efter det 
som framgår av 9 kapitlet 6 § 4p PBF. 

Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kapitlet 2 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs bygglov för 
nybyggnad. 

Enligt 9 kapitlet 2 § 3a PBL krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 
utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 
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För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en 
byggnad eller en del av en byggnad enligt 6 kapitlet 5 § plan- och 
byggförordningen PBF. 

Enligt 7 kapitlet 15 § 1p och 2p miljöbalken, MB, får inom ett 
strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. 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. Enligt 7 kapitlet 15 § 1p, 3p MB, får inom ett 
strandskyddsområde inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar med mera. Om särskilda skäl föreligger 
kan dock åtgärden godtas genom att dispens meddelas med stöd av 7 kap. 18 § 
MB. 

Av 11 kapitlet 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kapitlet 53 § PBL, följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, eller en 
anmälan. 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggnadsavgift tas ut av: 
• den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

byggnadsverk som överträdelsen avser,
• den som begick överträdelsen, eller
• den som har fått en fördel av överträdelsen.

Av 11 kapitlet 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta 
ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

Av 9 kapitlet 1 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften fastställs med 
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften 
fattas. Pris-basbeloppet för år 2019 uppgår till 46 500 kronor.  

Av 1 kapitlet 7 § 1 PBF framgår att sanktionsarea är den area som i fråga om 
en lovpliktig åtgärd motsvarar brutto-eller öppenarean eller en kombination av 
dessa minskad med 15 kvm. 
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Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 

Med stöd av 11 kapitlet 40 § PBL överlämnas beslutet till 
inskrivningsmyndigheten.  

Bedömning 
Bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det finns skäl för ett 
ingripande på fastigheten. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärderna 3-7 har utförts utan att bygglov, 
startbesked, dispens från strandskyddet eller tillstånd beviljats. 

Eftersom åtgärderna kräver bygglov föreligger det skyldighet att inhämta 
startbesked innan utförandet. Sökanden har brutit mot bestämmelsen i 10 kap. 
3 § PBL genom att påbörja åtgärden utan att nämnden har gett startbesked. 
Förutsättningarna för att ta ut en byggsanktionsavgift är uppfyllda. 

Bygglovsavdelningens inspektörer har inte fått möjlighet att granska 
konstruktionerna och kan därför inte utesluta att byggnadsåtgärderna äventyrar 
människors säkerhet. Det kan också antas att bostäder på plan två över stall inte 
uppfyller kraven i Boverkets byggregler, bland annat gällande tillgänglighet 
och brandsäkerhet. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att undantagen från bygglovsplikten i 
9 kapitlet 3 – 8 §§ PBL inte ska gälla för åtgärderna väsentligt ändrad 
användning, tillbyggnad och nybyggnad i åtgärderna 3-7. Undantaget gällande 
anmälningsplikt för rivning i 6 kapitlet 6 § plan- och byggförordningen PBF 
bedöms inte kunna tillämpas för rivningen då åtgärden gäller ett enbostadshus 
utanför detaljplan inom riksintresse för kulturmiljövården. 

Bygglovsavdelningen bedömer att byggsanktionsavgift ska tas ut med stöd av 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgifterna ska sättas efter 
det som följer av 9 kapitlet plan- och byggförordningen (2011:338). 
Beräkningar enligt Boverkets modell biläggs som underlag för beslut. 
Beräkningarna baseras på prisbasbelopp gällande för det år som beslut om 
byggsanktionsavgift fattas. 

Byggherren har anfört i yttrande som inkom den 15 mars 2019 att de inte visste 
att åtgärderna krävde bygglov och dispens från strandskyddet. 
Byggsanktionsavgifter ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
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Motivering och förslag till beslut 
Bygglovsavdelningen bedömer att det finns fog att förelägga om rättelse för 
åtgärderna 3, 4 och 5 med hänvisning till bygglovsplikt enligt 9 kapitlet 2 § 
plan- och bygglagen. Rättelseföreläggande i rubricerat ärende är återställande 
till den användning och utformning byggnaderna hade vid tidpunkt för 
överlåtelsen till  2014. Rättelse är ett återställande av byggnadernas 
användning, volym och utformning vilket är rödmålade ekonomibyggnader 
med vita detaljer avsedda för jordbruket. Bygglovsavdelningen bedömer att det 
inte är sannolikt att bygglov kan beviljas för åtgärderna 3, 4 och 5. 
Rättelseföreläggande beslutas med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och 
bygglagen. Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar 
om föreläggande om rättelse enligt 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
Rättelse för åtgärderna 3-5 kan bedömas som genomförd när byggnader har 
återställts till sin ursprungliga användning, volym och utformning. Rättelse ska 
vara utförd senast 6 månader efter det att beslut om föreläggande vunnit laga 
kraft. 

Byggsanktionsavgift för åtgärderna 3, 4, 5 och 7 ska tas ut från tidigare 
fastighetsägare . Avgifterna som ska tas ut för åtgärderna 3-5 och 7 
är 671 797 kronor. 

Byggsanktionsavgift för åtgärd 6 ska tas ut från fastighetsägare  
 Avgifterna som ska tas ut för åtgärd 6 är 403 992 kronor. 

Varje överträdelse får en byggsanktionsavgift. Beräkning för varje avgift 
biläggs ärendet. Samtliga beräkningar och överträdelser finns beskrivna ovan 
under varje åtgärd. 

Det har inte framkommit i utredningen att det skulle vara oskäligt att ta ut 
byggsanktionsavgifter. Det finns enligt bygglovsavdelningens bedömning 
ingen anledning att sätta ned avgiften då den bedöms stå i proportion till 
överträdelsen och inget bygglov eller startbesked hade beviljats innan 
överträdelsen kom till Bygg- och miljönämndens kännedom. Åtgärderna har 
inte anmälts till Bygg- och miljönämnden. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta 
ut byggsanktionsavgifter som framgår ovan enligt 11 kapitlet 51 § plan- och 
bygglagen då åtgärderna 3-7 har utförts utan bygglov, anmälan och startbesked. 

Bygglovsavdelningen finner det sannolikt att poolbyggnad (åtgärd 7) kan få 
bygglov i efterhand som komplementbyggnad då den inte inrymmer bostäder. 
Dock krävs det även strandskyddsdispens för byggnaden. Bygg- och 
miljönämnden föreslås därför att förelägga om lov enligt 11 kapitlet 17 § plan- 
och bygglagen. 
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Kommunicering inför beslut 
Förslag till beslut om byggsanktionsavgift har skickats till berörd 
fastighetsägare och de har fått tid till den 21 maj 2019 att yttra sig över förslag 
till beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägarna kommer att påföras byggsanktionsavgifter för att ha påbörjat 
åtgärderna utan startbesked och bygglov. Bygglovsavdelningen beräknar 
avgiften enligt 9 kapitlet PBF. Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 
avgift för överträdelsen tas ut enligt 9 kap 2 § PBF. Varje sådan ny avgift tas ut 
med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den 
sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 
prisbasbelopp. 

Av 11 kapitlet 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter 
det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det gäller 
dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 
betalningsdag. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma 
slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut enligt 9 kapitlet 3 § PBF 
med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 
prisbasbelopp. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bilagor 
1. Lägesinmätning av byggnader den 29 juni 2018

2. Beräkning av byggsanktionsavgift poolbyggnad

3. Beräkning av byggsanktionsavgift rivning av huvudbyggnad åtgärd
6

4. Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 5

5. Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad åtgärd 5

6. Beräkning av byggsanktionsavgift åtgärd 4

7. Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 3
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8. Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad stall/bostadshus
åtgärd 3

9. Beräkning av byggsanktionsavgift installation av avlopp åtgärd 6

10. Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 6 december
2016

11. Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 15 januari 2019

12. Fotografier från tillsynsbesök den 25 juni 2018

13. Yttrande från fastighetsägaren den 15 mars 2019

14. Sanktionsareor åtgärd 3 och 4

15. Sanktionsareor åtgärd 5

16. Anmälan den 5 december 2016

17. Bemötande från fastighetsägare gällande rubricerat förslag till
beslut

18. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2019

Beslut sänds till 
• Inskrivningsmyndigheten
• Fastighetsägare till Berga 3:2 med rekommenderat brev eller

delgivningsman
• Tidigare fastighetsägare till Berga 3:2  med rekommenderat

brev eller delgivningsman





Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 Poolbyggnad

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Övriga byggnader

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  126

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  111

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)

Beräkning  (3 * 46500) + (0,01 * 46500 * 111)

Beräknad sanktionsavgift
 

191 115 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 Rivning av huvudbyggnad

Bilaga nummer  3

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Rivning av byggnad

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 En och tvåbostadshus

Omfattas byggnaden av
bevarandevärde?

 Ja (sanktionsavgiften uppräknas med 300 % i
enlighet med PBF 9 kap 15 §)

Var anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  233

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 15 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan och bygglagen eller anmälan enligt 6
kap 5 § första stycket 1 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. när det gäller ett en eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea

Om en rivning avser en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan och bygglagen bör bevaras, ska
byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent.

Beräkning

Sanktionsarea  218

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  ((1*pbb)+(0,002*pbb*sanktionsarea))*3

Beräkning  ((1*46500)+(0,002*46500*218))*3

Beräknad sanktionsavgift
 

200 322 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 ändrad användning byggnad 5

Bilaga nummer  4

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Ändrad användning (väsentligt annat ändamål)

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  192

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 8 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som innebär ändrad
användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Beräkning

Sanktionsarea  177

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,125*pbb)+(0,003*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,125*46500)+(0,003*46500*177)

Beräknad sanktionsavgift
 

30 504 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 tillbyggnad byggnad 5

Bilaga nummer  5

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  87

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 eller 8 §
första stycket 3 eller 4 plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10,
12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. för ett en eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

Beräkning

Sanktionsarea  72

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,5*46500)+(0,005*46500*72)

Beräknad sanktionsavgift
 

39 990 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 nybyggnad av åtgärd 4 (bostadshus i
två plan och uterum, skärmtak

Bilaga nummer  6

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  317

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  302

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)

Beräkning  (1,5 * 46500) + (0,005 * 46500 * 302)

Beräknad sanktionsavgift
 

139 965 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 åtgärd 3 ändrad användning till bostad

Bilaga nummer  7

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Ändrad användning (väsentligt annat ändamål)

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Övrig byggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  572

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 8 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som innebär ändrad
användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Beräkning

Sanktionsarea  557

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,00625*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*46500)+(0,00625*46500*557)

Beräknad sanktionsavgift
 

173 503 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 åtgärd 3 tillbyggnad av stall/bostad

Bilaga nummer  8

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Övrig byggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  123

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan
och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  108

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (1*pbb)+(0,01*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (1*46500)+(0,01*46500*108)

Beräknad sanktionsavgift
 

96 720 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 avloppsanläggning

Bilaga nummer  9

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Installationer, väsentliga ändringar eller underhåll

Berör åtgärden mark eller
byggnadsarea?

 Nej, sanktionen måste beräknas med antal
installationer

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Installation eller väsentlig ändring av en
anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 13 § 2 st 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan och
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är:
Om åtgärden i första stycket 3–7 inte berör en byggnads eller markarea är byggsanktionsavgiften
2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp.

Beräkning

Antal  1

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  0,05*pbb*antal

Beräkning  0,05*46500*1

Beräknad sanktionsavgift
 

2 325 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Berga 3:2 nybyggnad av huvudbyggnad åtgärd 6

Bilaga nummer  10

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2016.585

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  581

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  566

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)

Beräkning  (1,5 * 46500) + (0,005 * 46500 * 566)

Beräknad sanktionsavgift
 

201 345 kr



Samhällsbyggnadskontoret Brev
Bygglovavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Handläggare Datum

Olof Forsberg 2016-12-06

För kännedom till fastighetsägaren

Diarienummer: BYGG.2016.585
Ansökan avser: Anmälan för olovligt uppförda byggnader
Adress: Sältlösavägen 7
Fastighet: BERGA 3:2

Den 5 december 2016 kom det till Bygg- och miljönämndens kännedom att
byggnation pågår på fastigheten Berga 3:2. Det ska enligt Bygglovsavdelningens
egna observationer röra sig om en tillbyggnad på en komplementbyggnad och en
nybyggnad av en byggnad norr om komplementbyggnaden.

Det finns inget bygglov beviljat på fastigheten sedan tio år tillbaka. Enligt Plan- och
bygglagen 9 kap. § 2 kräver nybyggnad och tillbyggnad bygglov.

Vidare vill vi också informera er om att området där byggnation pågår omfattas av
strandskyddet vilket är ett förbud mot byggnation i Miljöbalken. Ett tillsynsärende
startas också hos Miljöavdelningen.

Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen kommer att göra ett tillsynsbesök på
fastigheten för att utreda ärendet. En tid kommer att informeras till dig som
fastighetsägare så att du har möjlighet att närvara om du önskar. Vi kommer då att
mäta och fotografera byggnaderna och föra ett protokoll.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se

Information om strandskyddet finns på www.naturvardsverket.se

Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

Du får gärna bemöta anmälan i ett brev till Bygglovsavdelningen eller med mail till
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se ange fastighetsbeteckning och
diarienummer.

För bygg- och miljönämnden

Olof Forsberg

Bygglovschef

UPPLANDS-BRO KOMMUN
BYGGLOVSAVDELNINGEN
FURUHÄLLSPLAN 1
19681 KUNGSÄNGEN



Samhällsbyggnadskontoret Brev
Bygglovavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Handläggare Datum

Olof Forsberg 2016-12-06

För kännedom till fastighetsägaren

Diarienummer: BYGG.2016.585
Ansökan avser: Anmälan för olovligt uppförda byggnader
Adress: Sältlösavägen 7
Fastighet: BERGA 3:2

Den 5 december 2016 kom det till Bygg- och miljönämndens kännedom att
byggnation pågår på fastigheten Berga 3:2. Det ska enligt Bygglovsavdelningens
egna observationer röra sig om en tillbyggnad på en komplementbyggnad och en
nybyggnad av en byggnad norr om komplementbyggnaden.

Det finns inget bygglov beviljat på fastigheten sedan tio år tillbaka. Enligt Plan- och
bygglagen 9 kap. § 2 kräver nybyggnad och tillbyggnad bygglov.

Vidare vill vi också informera er om att området där byggnation pågår omfattas av
strandskyddet vilket är ett förbud mot byggnation i Miljöbalken. Ett tillsynsärende
startas också hos Miljöavdelningen.

Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen kommer att göra ett tillsynsbesök på
fastigheten för att utreda ärendet. En tid kommer att informeras till dig som
fastighetsägare så att du har möjlighet att närvara om du önskar. Vi kommer då att
mäta och fotografera byggnaderna och föra ett protokoll.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se

Information om strandskyddet finns på www.naturvardsverket.se

Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

Du får gärna bemöta anmälan i ett brev till Bygglovsavdelningen eller med mail till
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se ange fastighetsbeteckning och
diarienummer.

För bygg- och miljönämnden

Olof Forsberg

Bygglovschef



Brev 2019-03-11 Bygg.2016.585
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Handläggare Datum

Olof Forsberg 2019-03-12

Brev angående olovlig byggnation

Diarienummer: BYGG.2016.585
Ärendet avser: Anmälan om olovlig byggnation
Adress: Sältlösavägen 7
Fastighet: BERGA 3:2
Sökande:

Hej
Uppdaterar det brev vi skickade till er den 15 januari 2019 utan att få
delgivningskvittot tillbaka. Uppdaterar med information om det som framkom vid
platsbesök den 26 februari 2019.

Det pågår en utredning hos Bygg- och miljönämnden gällande olovlig rivning,
byggnation och olovlig ändring på fastigheten samt brott mot
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.

Bygglovsavdelningen utreder olovlig byggnation och olovlig ändring samt rivning av
byggnader på fastigheten då åtgärderna strider mot bestämmelser i Plan- och
bygglagen.

Bygglovsavdelningen har utfört platsbesök vid två tillfällen under 2018 tillsammans
med Miljöavdelningen. Det har då konstaterats att åtgärderna att ändra användning
av jordbruksbyggnader till bostad samt tillbyggnad av dessa byggnader och
fasadändring av dessa byggnader saknar bygglov men kräver bygglov. Detta gäller
också det poolhus som byggts utan bygglov. Rivning av huvudbyggnad kräver
anmälan och nybyggnad av huvudbyggnad kräver bygglov. Jordbruksbyggnad som
traktorgarage kräver inte bygglov utan kräver endast dispens från strandskyddet. De
åtgärder som kräver bygglov men saknar bygglov är 3, 4, 5, 6, 7 och 8 på bifogad
kartbild/flygfoto.

Det krävs en förklaring i ärendet från ansvarig fastighetsägare till åtgärderna, att
bygga helt utan tillstånd och bygglov.

För att komma vidare i utredningen och kunna ta ställning till om bygglov kan sökas
i efterhand krävs strandskyddsdispens för åtgärderna och en förklaring till varför
detta har utförts utan bygglov. Bygglovsavdelningen kan inte ta ställning utan detta
underlag och begär därför en förklaring.



Brev 2019-03-11 Bygg.2016.585
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
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196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Ytterligare byggnationer på fastigheten får inte utföras till det att Bygg- och
miljönämnden tagit beslut om strandskyddsdispens och bygglov. Detta på grund av
pågående utredning om olovlig byggnation och brott mot miljöbalken. Förbudet är
strandskyddet i miljöbalken.

Förklaring till överträdelsen och återkoppling gällande de fasadändringar, bostäder
som tillskapats i jordbruksbyggnaderna, rivning samt nybyggnad av huvudbyggnad
och nybyggnationen av poolhus ska vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast
den 15 april 2019.

Handlingar som ska skickas in gällande åtgärder på bifogad karta är förklaringar
gällande: 3 bostäder/lokaler, 4 bostäder, 5 bostäder, 6 riven huvudbyggnad och
olovlig byggnation, 7 poolhus och 8 komplementbyggnad. Er förklaring ska vara
skriftlig och innehålla en redovisning av bruttoarea för de ombyggda, tillbyggda och
nybyggda byggnaderna.

En tillsynsrapport kommer att skickas ut till er som fastighetsägare med ett förslag
till beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande. Ni kommer då ges möjlighet att
yttra er ytterligare i ärendet gällande vårt förslag till beslut om sanktionsavgifter.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se
Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

Kopia skickas till tidigare fastighetsägare som enligt vår dokumentation varit
ansvarig för flertalet åtgärder som nämns och numreras ovan.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se

Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

För Bygg- och miljönämnden

Olof Forsberg

Bygglovschef
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Handläggare Datum

Olof Forsberg 2019-03-12

Brev angående olovlig byggnation

Diarienummer: BYGG.2016.585
Ärendet avser: Anmälan om olovlig byggnation
Adress: Sältlösavägen 7
Fastighet: BERGA 3:2
Sökande:

Hej
Uppdaterar det brev vi skickade till er den 15 januari 2019 utan att få
delgivningskvittot tillbaka. Uppdaterar med information om det som framkom vid
platsbesök den 26 februari 2019.

Det pågår en utredning hos Bygg- och miljönämnden gällande olovlig rivning,
byggnation och olovlig ändring på fastigheten samt brott mot
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.

Bygglovsavdelningen utreder olovlig byggnation och olovlig ändring samt rivning av
byggnader på fastigheten då åtgärderna strider mot bestämmelser i Plan- och
bygglagen.

Bygglovsavdelningen har utfört platsbesök vid två tillfällen under 2018 tillsammans
med Miljöavdelningen. Det har då konstaterats att åtgärderna att ändra användning
av jordbruksbyggnader till bostad samt tillbyggnad av dessa byggnader och
fasadändring av dessa byggnader saknar bygglov men kräver bygglov. Detta gäller
också det poolhus som byggts utan bygglov. Rivning av huvudbyggnad kräver
anmälan och nybyggnad av huvudbyggnad kräver bygglov. Jordbruksbyggnad som
traktorgarage kräver inte bygglov utan kräver endast dispens från strandskyddet. De
åtgärder som kräver bygglov men saknar bygglov är 3, 4, 5, 6, 7 och 8 på bifogad
kartbild/flygfoto.

Det krävs en förklaring i ärendet från ansvarig fastighetsägare till åtgärderna, att
bygga helt utan tillstånd och bygglov.

För att komma vidare i utredningen och kunna ta ställning till om bygglov kan sökas
i efterhand krävs strandskyddsdispens för åtgärderna och en förklaring till varför
detta har utförts utan bygglov. Bygglovsavdelningen kan inte ta ställning utan detta
underlag och begär därför en förklaring.
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Ytterligare byggnationer på fastigheten får inte utföras till det att Bygg- och
miljönämnden tagit beslut om strandskyddsdispens och bygglov. Detta på grund av
pågående utredning om olovlig byggnation och brott mot miljöbalken. Förbudet är
strandskyddet i miljöbalken.

Förklaring till överträdelsen och återkoppling gällande de fasadändringar, bostäder
som tillskapats i jordbruksbyggnaderna, rivning samt nybyggnad av huvudbyggnad
och nybyggnationen av poolhus ska vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast
den 15 april 2019.

Handlingar som ska skickas in gällande åtgärder på bifogad karta är förklaringar
gällande: 3 bostäder/lokaler, 4 bostäder, 5 bostäder, 6 riven huvudbyggnad och
olovlig byggnation, 7 poolhus och 8 komplementbyggnad. Er förklaring ska vara
skriftlig och innehålla en redovisning av bruttoarea för de ombyggda, tillbyggda och
nybyggda byggnaderna.

En tillsynsrapport kommer att skickas ut till er som fastighetsägare med ett förslag
till beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande. Ni kommer då ges möjlighet att
yttra er ytterligare i ärendet gällande vårt förslag till beslut om sanktionsavgifter.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se
Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

Kopia skickas till tidigare fastighetsägare som enligt vår dokumentation varit
ansvarig för flertalet åtgärder som nämns och numreras ovan.

Information om olovligt byggande finns på www.boverket.se

Plan- och bygglagen kapitel 11 och Plan- och byggförordningen kapitel 8 och 9
reglerar tillsyn och ingripande mot byggnader som är olovliga.

För Bygg- och miljönämnden

Olof Forsberg

Bygglovschef
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Åsa Bergström 

Miljöavdelningen 

asa.bergstrom@upplands-bro.se 

2019-04-23 ALL.2019.275 

Bygg- och miljönämnden 

Postadress: 

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, Planerad tidplan för VA-utbyggnad 
2020 - 2028 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad 23 april 2019 som eget yttrande. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden mottog den 18 april 2019 Tekniska nämndens remiss 

avseende VA-avdelningens förslag på tidplan för utbyggnad av vatten och 

avlopp i Upplands-Bro under året 2020-2028. VA-planen innehåller en 

utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-utbyggnadsplanen identifieras vilka 

områden som ska anslutas till kommunalt VA och en övergripande tidsplan 

anges för när de ska anslutas. 

Miljöavdelningen anser att prioriteringen ska grunda sig i att människor som 

bor i kommunen ska ha ett säkert och hälsosamt dricksvatten, att minska 

övergödningsproblematiken, ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten 

och kommunens vattenplan. 

Miljöavdelningen anser därför att utbyggnaden bör börja i område 17, 16, 15, 

12 och att planera en så tidig anslutning som möjligt för område 25 ur miljö- 

och hälsoskyddspunkt. Områdena 18 och 19 är mer prioriterade än område 7. 

Område 29 är inte lika prioriterat ur miljösynpunkt. Miljöavdelningen har inga 

direkt synpunkter för område 20 och ser inget akut behov av att ansluta område 

21. 

Beslutsunderlag 

 Remiss, Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028, TN 19/0099,

inkommen den 18 april 2019.

 Miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad 23 april 2019
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Ärendet 

Bygg- och miljönämnden mottog den 18 april 2019 Tekniska nämndens remiss 

avseende VA-avdelningens förslag på tidplan för utbyggnad av vatten och 

avlopp i Upplands-Bro under året 2020-2028. 

VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp 

VA-utbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till 

kommunalt VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. 

Första etappen, gröna områden, är högst prioriterade och VA-utbyggnad är 

påbörjad. 

Nästa steg är de blå områdena som ska byggas ut inom tio år från VA-planens 

antagande, senast 2028. Syftet med den föreslagna tidsplanen är att prioritera 

och tydliggöra i vilken ordning de utpekade (blå) områdena kommer att 

anslutas. VA-utbyggnadsplanen till områdena i hela tidsintervallet 2020-2028 

bygger på att utbyggnad sker i tre parallella processer. 

Tekniska nämndens förslag på prioriteringsordning: 

För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik 

utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 på grund av pågående 

planuppdrag. Detaljplanerna för områdena beräknas vinna laga kraft år 2019- 

2020. 

Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt vatten och avlopp och 

detaljplanen norr om området beräknas färdig till år 2022, därav planeras 

Ängsudden anslutas i mitten av tidsintervallet. 

För Eriksberg behöver detaljplanearbetet inväntas och området planeras därför 

att anslutas i slutet av intervallet. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft 2025. 

I norra delen av kommunen byggs områdena ut i tur och ordning efter den 

praktiska utbyggnadsföljden och det beräknas ta fram till 2028 innan samtliga 

områden från Håbo-Tibble ner mot Lejondalssjön har byggts ut. De två 

områdena väster om Håbo-Tibble (Björkudden/Killinge och Kvarnnibble) 

beräknas byggas ut i mitten av tidsintervallet. 

Av VA-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2019 framgår att ett 

tidigareläggande av VA-utbyggnad till Eriksberg är möjligt, men förutsätter att 

detaljplanen tidigareläggs och att Ängsudden eller Kvarnnibble och 

Björkudden/Killinge senareläggas i motsvarande grad. 

Sammanfattning av miljöavdelningens tillsyn och inventeringar inom aktuella 

områden 

Killinge – I detta område har bygg- och miljönämnden skrivit förbud på 

enskilda avlopp som lett till att flera fått tillstånd till nya små avloppslösningar. 

Kvarnnibble – 28 adresser med 100 % andel permanentboende. Har ett 

gemensamt reningsverk. Verket underdimensionerat utifrån antal hushåll i 
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området. Verket dimensionerat för 50 pe men bör utifrån antal hushåll vara 

dimensionerat för ca 140 pe. Senaste inkomna analysprovet inkom 2014. Detta 

tyder inte på några avvikelser men miljöavdelningen kan inte uttala sig kring 

verkets status idag. Utifrån anläggningens dimensionering finns risk för 

problematik om fler börjar utnyttja fastigheterna. Intill området finns 

Håtunabäcken och Askebäcken. Avrinning sker mot Håtunabäcken, utsatt för 

hög belastning av näringsämnen. Två reningsverk som har bäcken som 

recipient. Området har enskilda dricksvattenbrunnar. 

12. Tibblehöjden – 36 adresser 59 % andel permanentboende. Området består

mestadels av berg och fastigheterna har enskilda avlopp. Fastigheterna ligger

också tätt. Askebäcken närmaste recipient. Har enskilda dricksvattenbrunnar.

Miljöavdelningen har ingen känd status på avloppen.

Kyrkbytorp – 41 adresser 82 % andel permanentboenden med enskilda va- 

lösningar. Tätbebyggt och har enskilda dricksvattenbrunnar. 

Mariedal – Enskilda va-lösningar och många slutna tankar. 153 adresser med 

en permanentboendegrad på 66 %. Mycket tätbebyggt. Avrinning sker  mot 

Askebäcken som mynnar ut i Skarven i Mälaren som har måttlig ekologisk 

status. 

Långvreten – Enskilda VA-lösningar. Tätbebyggt. 68 adresser med ca 60 % 

andel permanentboende. Flera tycks ha slutna tankar för WC. Avrinning mot 

Lejondalssjön. 

Näshagen – Enskilda va-lösningar. Avrinning mot Lejondalssjön. Tätbebyggt. 

Lövsta/Skepparudden (gul). Gemensam VA-lösning tillsammans med Stentorp. 

Finns även enskilda anläggningar. 

Stentorp (gul). Se Lövsta/Skepparudden 

Eriksberg – Permanent standard på de 29 fastigheter som finns där, nära till 

Örnässjön. VA vill ansluta dem i slutet av intervallet för att invänta detaljplan. 

Ålsta/Ensta/Aspvik – Hög andel permanentboenden. Avrinning mot Mälaren 

mer än 1 km ifrån 47 fastigheter. 

25. Ängsudden – 32 adresser. 25 % permanentboende. Kvalitetsproblem med

dricksvatten, kontamination av bakterier och problem med

saltvatteninträngning. Tomterna ligger längs med strandlinjen.

Miljöavdelningen saknar info om kvalitén på avloppen, tycks vara en del äldre

avlopp.

29. Säbyholm – 40 adresser ca 68 % andel permanentboende. Får dricksvatten

från Leran. Och har ett reningsverk. De analyssvar som miljö har tyder på att

området idag har tillräckligt god avloppsrening.

Miljöavdelningens synpunkter 
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Miljöavdelningen har tagit del av remissen och ser positivt på att en utbyggnad 

av allmänna vatten- och avloppstjänster är påbörjad. 

I enlighet med 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, se utdrag nedan, 

har kommunen en skyldighet att anordna med vattenförsörjning eller avlopp i 

ett större sammanhang, för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, om det 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas. 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall kommunen 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 

ordnas, och 

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning. 

Av 11 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår, se utdrag nedan, 

att en allmän VA-anläggning inte får anordnas i strid med detaljplan med flera 

bestämmelser om hur marken skall bebyggas, eller så att den försvårar en 

ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning. Det framgår också att 

mindre avvikelser får göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte 

motverkas. 

11 § En allmän va-anläggning får inte ordnas 

i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om hur marken skall 

bebyggas, eller 

så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning. 

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 

Miljöavdelningen anser därför att behovet av vatten och avlopp med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön i första hand ska användas som  

grund för prioritering. Vid prioriteringen ska hänsyn tas till att människor som 

bor i kommunen ska ha ett säkert och hälsosamt dricksvatten, att minska 

övergödningsproblematiken, ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten 

och kommunens vattenplan. 

Vid prioritering av vilka områden som ska omfattas av VA-utbyggnad bör inte 

det faktum att en detaljplaneprocess pågår vara ett avgörande skäl att vänta 

med det området tills detaljplan finns på plats. Detaljplanering är en osäker och 

i vissa fall långdragen process. Detaljplaner kan komma att skjutas fram eller 

läggas vilande varför en pågående detaljplaneprocess inte kan vara ett 

avgörande prioriteringsskäl. Om det inte finns skyndsamma behov ur miljö- 



Datum Vår beteckning 5 (6) 
2019-04-23 ALL.2019.275 

och hälsoskyddspunkt anser miljöavdelningen att det kan vara fördelaktigt att 

vänta. 

Miljöavdelningen anser att det ur miljö- och hälsoskyddspunkt är det mer 

prioriterat att börja utbyggnaden i område 17, 16, 15, 12. Detta med hänsyn till 

att dessa områden är mycket tätbebyggda och har avrinning mot Lejondalssjön 

och Skarven i Mälaren som har otillfredsställande ekologisk status respektive 

måttlig ekologisk status. I områdena finns också enskilda dricksvattenbrunnar 

som utifrån tomternas storlek och bebyggelsetäthet kan förmodas ligga tätt inpå 

avloppen. I dessa områden är det även relativt hög andel permanentboende. 

Stöd för bedömningen finns också i VA-planen där man i behovsutredningen 

ser ett stort behov av kommunalt VA i område 17, 15 och 12. 

För område 25 är konstaterat att det finns en problematik kring dålig 

vattenkvalitet, koliforma bakterier, och vattenbrist på grund av saltvatten- 

inträngning. Koliforma bakterier indikerar påverkan från avloppsvatten som 

kan beror på gamla eller dåliga avloppslösningar. Saltvattenpåverkan sker från 

relikt saltvatten som finns i berggrunden. Avloppsvatten innehåller 

näringsämnen som också påverkar Mälarens miljökvalitetsnormer. 

Miljöavdelningens anser att det är skäl nog till att planera en så tidig anslutning 

som möjligt för område 25. 

Redaktionellt förtydligande bör göras i Tabell 2. Det framgår att Ängsudden är 

planlagt, det riktiga är att området omfattas av områdesbestämmelser. 

Miljöavdelningen ser inget större behov av att snabbt ansluta område 29 då de 

har ett reningsverk men god kapacitet och som visat på bra resultat samt 

dricksvatten från Leran. Inom område 7 har bygg- och miljönämnden bedrivit 

tillsyn och meddelat förbud på enskilda avlopp som lett till att flera fastigheter 

på senare år fått tillstånd till nya små avloppslösningar varför området ur 

miljösynpunkt inte är lika prioriterat som områdena 18 och 19 eller andra 

blåmarkerade områden. 

Miljöavdelningen har inga direkt synpunkter för område 20. Visserligen är det 

endast permanentboende i området samt relativt nära till Örnässjön. Risken är 

dock att VA byggs ut innan övrig infrastruktur hunnits med. Det kan leda till 

större andel avstyckningar och nya fastigheter med risk för att vägar, skolor 

med mera inte hänger med. Angående område 21 så är det relativt långt till 

känslig recipient och Ålsta har även kommunalt dricksvatten. 

Miljöavdelningen ser därför inget akut behov av att ansluta område 21. 

Barnperspektiv 

Arbeta för att minska utsläpp av näringsämnen genom att ansluta fler små 

avlopp till det kommunala VA-nätet är en konkret åtgärd för att nå miljömålet 

Ingen övergödning. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström 

Miljöchef 

Bilagor 

1. Remiss, Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028, TN 19/0099,

inkommen den 18 april 2019.

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden



  PROTOKOLL 4 (22)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Planerad tidplan för VA-utbyggnad 
2020-2028 

 Dnr TN 19/0099 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 
om planerad tidsplan för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 
till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I juni 2018 antog Kommunfullmäktige en VA-plan för hela kommunen enligt 
tekniska nämndens beslut. I samband med det fick Samhällsbyggnadskontoret 
ett tilläggsuppdrag om att ta fram en planerad tidsplan för utbyggnad av VA på 
landsbygden.  

VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-
utbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till kommunalt 
VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. Syftet med den 
planerade tidsplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning de 
utpekade områdena kommer att anslutas. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15. 

• Förslag till planerad tidsplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-
Bro kommun. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för VA-
utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till Bygg- och 
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  

Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 
om planerad tidsplan för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 
till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Markus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till tillägg 
till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen
• Bygg- och miljönämnden
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VA-ingenjör
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sarah.nilsson@upplands-bro.se
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Tekniska nämnden

UBK1
005,
v2.0,
2014-
11-03

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

Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för VA-
utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till Bygg- och
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.

Sammanfattning
I juni 2018 antog Kommunfullmäktige en VA-plan för hela kommunen enligt
tekniska nämndens beslut. I samband med det fick Samhällsbyggnadskontoret
ett tilläggsuppdrag om att ta fram en planerad tidsplan för utbyggnad av VA på
landsbygden.

VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-
utbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till kommunalt
VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. Syftet med den
planerade tidsplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning de
utpekade områdena kommer att anslutas.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15.

 Förslag till planerad tidsplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-
Bro kommun.

Ärendet
Den planerade tidsplanen fokuserar på de elva områden som enligt VA-planen
ska anslutas till kommunalt VA i tidsintervallet 2020-2028. Områdena
prioriteras framförallt efter faktorerna detaljplanearbete, praktisk
utbyggnadsföljd och vattenkvalitet.

För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik
utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 på grund av pågående
planuppdrag. Detaljplanerna för områdena beräknas vinna laga kraft år 2019-
2020.

Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt vatten och avlopp och
detaljplanen norr om området beräknas färdig till år 2022, därav planeras
Ängsudden anslutas i mitten av tidsintervallet.
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För Eriksberg behöver detaljplanearbetet inväntas och området planeras därför
att anslutas i slutet av intervallet. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft 2025.
Ett tidigareläggande av VA-utbyggnad till Eriksberg är möjligt, men förutsätter
att detaljplanen tidigareläggs och att Ängsudden eller Kvarnnibble och
Björkudden/Killinge senareläggas i motsvarande grad. VA-utbyggnadsplanen
till områdena i hela tidsintervallet 2020-2028 bygger på att utbyggnad sker i tre
parallella processer.

I norra delen av kommunen byggs områdena ut i tur och ordning efter den
praktiska utbyggnadsföljden och det beräknas ta fram till 2028 innan samtliga
områden från Håbo-Tibble ner mot Lejondalssjön har byggts ut. De två
områdena väster om Håbo-Tibble (Björkudden/Killinge och Kvarnnibble)
beräknas byggas ut i mitten av tidsintervallet.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms påverka barn positivt då de får tillgång till vatten av en hög
kvalitet och att näringsläckaget minskar till sjöar och vattendrag är också bra
för såväl nuvarande som kommande generationer.

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren

Tf. Teknisk chef

Henrik Kristensson

VA-chef

Bilagor

1. Förslag till detaljerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-Bro
kommun.
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Beslut sänds till

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum 
Sarah Nilsson 
VA-ingenjör 
Tekniska avdelningen 
VA-enheten 

2019-02-12
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Detaljerad tidplan för VA-utbyggnad i Upplands-
Bro kommun, 2020-2028

1. Bakgrund
I maj 2018 antogs en VA-plan för hela kommunen. I VA-planen finns en 
utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp (VA). VA-utbyggnadsplanen 
identifierar vilka områden som ska anslutas till kommunalt VA och anger en 
övergripande tidplan för när de ska anslutas. Syftet med den här detaljerade 
tidplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning områdena ska 
anslutas.  

2. Områden
I VA-planen identifierades områden med samlad bebyggelse som delades in i 
tidsintervall utefter behovet av kommunalt VA. Områdena med respektive 
tilldelat tidsintervall presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Områden som utreds i VA-planen. För att se områdena i en karta, se Bilaga 1. 

Nr Område Tidsintervall för utbyggnad 

1 Sjöhagen Bevakningsområde 

2 Ryttarberget Bevakningsområde 

3 Håtunaholm Bevakningsområde 

4 Råby-Norränge-Skällsta 2029-2035 

5 Aske Bevakningsområde 

6 Vallbyvik Bevakningsområde 

7 Björkudden/Killinge 2020-2028 

8 Kvarnnibble 2020-2028 

9 Tjusta Påbörjas senast 2020 

10 Lunda 2029-2035 

11 Myggdansen/Kevans stugby Bevakningsområde 

12 Tibblehöjden 2020-2028 

13 Håbo-Tibble kyrkby Påbörjas senast 2020 

14 Kyrkbytorp 2020-2028 

15 Mariedal 2020-2028 

16 Långvreten 2020-2028 

17 Näshagen 2020-2028 
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18 Lövsta/Skepparudden 2029-2035 

19 Stentorp 2029-2035 

20 Eriksberg 2020-2028 

21 Ålsta/Ensta/Aspvik 2020-2028 

22 Skälby 2029-2035 

23 Öråker Bevakningsområde 

24 Lennartsnäs Bevakningsområde 

25 Ängsudden 2020-2028 

26 Ådöskog Påbörjas senast 2020 

27 Verkaviken Påbörjas senast 2020 

28 Sågbacken Påbörjas senast 2020 

29 Säbyholm 2020-2028 

30 Stora Ekeby/Leran Bevakningsområde 

31 Lindormsnäs Bevakningsområde 

32 Skarpskär Bevakningsområde 

33 Alholmen Bevakningsområde 

34 Gräsholmen Bevakningsområde 

 

Gröna områden är högst prioriterade och kommer att byggas ut först. Arbetet 
med VA-utbyggnaden är påbörjat för samtliga av de gröna områdena.  

Nästa steg är att bygga ut de blå områdena. De ska byggas ut inom tio år från 
VA-planens antagande, alltså till år 2028. Det är prioriteringsordningen för 
dessa områden som den här detaljerade tidplanen utreder.   

De gula områdena ligger för långt bort i tiden för att det ska vara meningsfullt i 
nuläget att göra en inbördes prioritering i den gruppen.  

Den orangea gruppen, bevakningsområden, är i nuläget inte aktuella för 
kommunal VA-anslutning.  

3. Prioriteringsgrunder 
För att inbördes prioritera de elva områdena i den blå gruppen finns flera 
avgörande faktorer men framförallt är det detaljplanearbete, praktisk 
utbyggnadsföljd och vattenkvalitet. Dessa tre faktorer beskrivs nedan.  

3.1 Detaljplanearbete 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 4 § att: 

En allmän va-anläggning får inte ordnas 
   1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om 
hur marken skall bebyggas, eller 
   2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig 
planläggning. 
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Det innebär i praktiken att en VA-utbyggnad inte kan påbörjas när ett arbete 
med framtagande av detaljplan pågår. I flera av områdena i den blå gruppen 
pågår detaljplanearbete vilket påverkar när det är möjligt att bygga ut 
kommunalt VA till dem. Status för detaljplanearbetet presenteras i tabell 2. 

De detaljplaner som är under framtagande är områdena Eriksberg (20), 
Ålsta/Ensta/Aspvik (21) och Säbyholm (29). Områdena Ålsta/Ensta/Aspvik 
och Säbyholm ligger långt fram i detaljplanearbetet och beräknas ha antagna 
detaljplaner under 2019 eller 2020. Eriksberg är i ett tidigare skede och 
beräknas ha en antagen detaljplan runt år 2025.  

Ett detaljplanearbete pågår också strax norr om området Ängsudden (25) som 
beräknas vinna laga kraft till år 2022. Planen skapar förutsättningar för att 
ansluta området Ängsudden.  

Tabell 2 

Nr Område Status detaljplan 

7 Björkudden/Killinge Ej planlagt 

8 Kvarnibble Ej planlagt 

12 Tibblehöjden Planlagt 

14 Kyrkbytorp Planlagt 

15 Mariedal Planlagt 

16 Långvreten Planlagt 

17 Näshagen Planlagt 

20 Eriksberg Ej planlagt. Ett planuppdrag finns.  

21 Ålsta/Ensta/Aspvik Planlagt. En ny plan är under framtagande.  

25 Ängsudden Planlagt 

29 Säbyholm Ej planlagt. En ny plan är under framtagande.  

 

3.2 Praktisk utbyggnadsföljd 
I kommunens norra delar har den praktiska utbyggnadsföljden stor betydelse. 
En förutsättning för att ansluta områdena i norra delen av kommunen är de 
överföringsledningar som byggs med utgångspunkt i Bro och beräknas vara 
färdigbyggda till år 2020. Vattenledningen är Norrvattens och fortsätter vidare 
mot Sigtuna medan spillvattenledningen ägs av kommunen och stannar i Håbo-
Tibble (vid område 13). Det innebär att utbyggnaden av det kommunala VA-
nätet kommer att utgå från Håbo-Tibble.  

Områdena som ska anslutas ligger på rad österut från Håbo-Tibble ned mot 
Lejondalssjön samt västerut från Håbo-Tibble via Tjusta, se figur 1. Det leder 
till en naturlig utbyggnadsföljd och en stegvis anslutning av områdena vartefter 
ledningsnätet byggs ut.  

Områdena i den södra delen av kommunen ligger spridda och påverkas därför 
inte av varandra.  
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Figur 1. Karta över norra delen av kommunen där de röda pilarna visar på en naturlig 
utbyggnadsföljd för de utpekade områdena. 

3.3 Vattenkvalitet 
Kommunen har kännedom om att området Ängsudden har problem med 
dricksvattnet i de enskilda brunnarna. Problemen består bland annat av 
koliforma bakterier och brist i mängden vatten.  

4. Prioriteringsordning 
För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik 
utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 eftersom detaljplanerna beräknas 
vinna laga kraft 2019-2020. Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt 
vatten och detaljplanen norr om området beräknas färdig till 2022, så 
Ängsudden hamnar i mitten av tidsintervallet. För Eriksberg behöver 
detaljplanen inväntas och området byggs därför ut i slutet av intervallet.  

I norra delen av kommunen byggs områdena ut efter den praktiska 
utbyggnadsföljden och det beräknas ta tio år innan samtliga områden mot 
Lejondalssjön har byggts ut. De två områdena väster om Håbo-Tibble 
(Björkudden/Killinge och Kvarnnibble) beräknas byggas ut i mitten av 
tidsintervallet.  
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Figur 2. Illustration som visar när områdena i tidsintervallet 2020-2028 planeras att anslutas till 
kommunalt VA.    
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Bilaga 1 – VA-utbyggnadsplan  
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Förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 
enbostadshus på fastigheten Husby 1:52 

Förslag till beslut 

1. Bygg och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked med stöd

av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL)

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

Beslut meddelas en vecka efter att tidsfristen enligt 9 kap. 27 PBL har

löpt ut. Avgiften sätts således ner med en femtedel enligt 12 kap. 8 a §

PBL.

Förhandsbesked:   8 400 kronor

Reduktion av avgift:  - 1 680 kronor

Kungörelse: 268 kronor 

Summa: 6 988 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 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 

enbostadshus med tomter á cirka 1500 kvadratmeter på fastigheten Husby 1:52. 

I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, pekas 

Eriksberg-Raskeboda ut som ett område av särskilt värde där högt 

bebyggelsetryck råder. I Landsbygdsplanen anges uttryckligen att ytterligare 

avstyckningar i området ska prövas i samband med detaljplaneläggning. 

Ställningstagandet överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen, ÖP 

2010, där området pekas ut för prioritering av anslutning till kommunalt vatten 
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och avlopp under förutsättning att endast en återhållsam bebyggelseutveckling 

sker i samband med eventuell planläggning. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns motiv till att avvika från 

kommunens tidigare ställningstaganden om att nya avstyckningar i området 

Eriksberg-Raskeboda ska prövas genom detaljplaneläggning. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därför meddela negativt förhandsbesked i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 7 januari 2019

 Situationsplan som inkom den 7 januari 2019

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 

enbostadshus med tomter á cirka 1500 kvadratmeter på fastigheten Husby 1:52. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs 

inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inte inom något område 

av riksintresse enligt Miljöbalken. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till det befintliga bebyggelseområdet 

Eriksberg-Raskeboda. I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, 

FÖP 2016, pekas Eriksberg-Raskeboda ut som ett område av särskilt värde där 

högt bebyggelsetryck råder. I Landsbygdsplanen anges uttryckligen att 

ytterligare avstyckningar i området ska prövas i samband med 

detaljplaneläggning. Ställningstagandet överensstämmer med riktlinjerna i 

översiktsplanen, ÖP 2010, där området pekas ut för prioritering av anslutning 

till kommunalt vatten och avlopp under förutsättning att endast en återhållsam 

bebyggelseutveckling sker i samband med eventuell planläggning. Enligt ÖP 

2010 och FÖP 2016 föreslås inte heller någon bebyggelseutveckling i området 

med hänsyn till att den regionala grönkilen Görväln mellan Bro och 

Kungsängen ska värnas och utvecklas. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-03-16 att ge negativt förhandsbesked 

för nybyggnad av tre stycken enbostadshus (ärende Bygg.2016.287) 

lokaliserade på samma plats som i det aktuella ärendet. Beslutet motiverades 

med att åtgärden krävde detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL, med 

hänvisning till planeringsriktlinjer i ÖP 2010. Beslutet överklagades till 

Länsstyrelsen som avslog överklagandet med motiveringen att Bygg- och 

miljönämndens åberopande av detaljplanekrav för åtgärden var befogat. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-07 (§37) om Planbesked för Eriksberg-

Raskeboda enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. I det ärendet upprepas 

kommunens ställningstagande om att fler avstyckningar i området inte ska 
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genomföras utan stöd i en detaljplan. Enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till beslut kan det bli aktuellt att påbörja en planläggning först när 

förutsättningarna för en utbyggnad av det kommunala VA-nätet till Eriksberg-

Raskeboda har klargjorts. Kommunfullmäktige har sedan dess (2018-06-13) 

antagit en VA-plan som innehåller en plan för utbyggnad av kommunalt vatten 

och avlopp. Enligt utbyggnadsplanen är behovet stort av kommunalt VA i 

Eriksberg-Raskeboda och en anslutning till kommunala VA-nätet är aktuellt 

under tidsintervallet 2020-2028. 

Yttranden och remisser 

Berörda sakägare har inte givits tillfälle att yttra sig över åtgärden. 

Bygglovsavdelningen har bedömt att det finns så pass tydliga skäl till att 

meddela negativt beslut i ärendet att underrättelse till berörda grannar inte har 

behövts, i enlighet med 9 kap. 25 § tredje stycket PBL. 

Utformning och skäl till beslut 

I ett ärende om förhandsbesked ska Bygg- och miljönämnden pröva om en 

bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § 

PBL.  

För att ett bygglov ska ges för en åtgärd utanför detaljplanerat område krävs 

bland annat att åtgärden inte kräver planläggning, 9 kap. 31 § punkt 2 PBL. 

Kravet på reglering med detaljplan anges i 4 kap. 2 § PBL. Ny sammanhållen 

bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras ska prövas genom detaljplan 

om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär och omfattning eller 

inverkan på omgivningen samt behovet av samordning. 

Som nämns ovan beslutade Bygg- och miljönämnden 2017-03-16 att ge 

negativt förhandsbesked för ett likvärdigt förslag till åtgärd på fastigheten med 

motiveringen att åtgärden krävde detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. I 

det aktuella ärendet ser förutsättningarna delvis något annorlunda ut i och med 

att en VA-plan och en Landsbygdsplan har antagits av Kommunfullmäktige 

sedan dess. Bygglovsavdelningen bedömer dock att behovet av 

detaljplaneläggning för tillkommande avstyckningar och bebyggelseutveckling 

i Eriksberg-Raskeboda inte har förändrats. Kommunens ställningstagande om 

att nya avstyckningar i området ska prövas med stöd av en detaljplan har 

snarare förtydligats genom riktlinjerna i FÖP 2016 samt Kommunstyrelsens 

beslut om Planbesked 2018-03-07. 

En av planeringsinriktningarna i FÖP 2016 anger att ny bebyggelse som inte är 

kopplat till de areella näringarna och inte lokaliseras till utpekade stråk och 

områden kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt anslutning till annan 

befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer för bebyggelse enligt 

Landsbygdsplanen. Som framgår ovan är den föreslagna åtgärden inte belägen 

inom område som är utpekat för ny bebyggelseutveckling enligt FÖP 2016. I 

förhållande till den befintliga bebyggelsen i Eriksberg-Raskeboda är 

fastigheten Husby 1:52 även perifert belägen. Bygglovsavdelningen bedömer 
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således att åtgärden inte är förenlig med planeringsinriktningen om att 

lokalisera ny bebyggelse i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden inte kan uppfylla 

förutsättningarna enligt 9 kap. 31 § PBL med hänvisning till att åtgärden kräver 

planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås därför 

att meddela negativt förhandsbesked till sökande i ärendet med stöd av 9 kap. 

17 § PBL. 

Barnperspektiv 

Beslut om förhandsbesked tas med hänsyn till barnens bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 7 januari 2019

2. Situationsplan inkom den 7 januari 2019

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto

 Husby 1:12 – meddelande om kungörelse

 Husby 1:16 – meddelande om kungörelse

 Nygård 2:18 – meddelande om kungörelse
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Marklov för trädfällning på fastigheten Tibble 
Kyrkby 2:26 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om marklov för trädfällning

med stöd av 9 kap. 35 § Plan- och bygglagen (PBL).

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

Beslut meddelas en vecka efter att tidsfristen enligt 9 kap. 27 PBL har

löpt ut. Avgiften sätts således ner med en femtedel enligt 12 kap. 8 a §

PBL.

Marklov:   4 200 kronor

Reduktion av avgift:  - 840 kronor

Kungörelse: 273 kronor 

Summa: 3 633 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 33 § 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 ansökan om marklov för trädfällning på fastigheten Tibble 

Kyrkby 2:26. Fastigheten är en småhusenhet med ett enbostadshus belägen och 

det berörda trädet är ett Askträd som står invid parkeringsplats för 

bostadshuset. 

Den aktuella åtgärden bedöms inte strida med gällande detaljplan. Det framgår 

av planens bestämmelser att marklov krävs för trädfällning men något vidare 

skydd för utpekade träd finns varken i planens bestämmelser eller i 

planbeskrivningen.  
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Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL ska ett områdes miljömässiga värden 

skyddas vid ärenden om marklov. Med anledning av askens hotade status, dess 

betydelse för biologisk mångfald och att det berörda trädet bedömdes som 

vitalt vid platsbesök den 21 mars 2019 bedömer bygglovsavdelningen att 

åtgärden inte uppfyller kravet om att områdets miljömässiga värden ska 

skyddas. Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 21 februari 2019

 Ortofoto som inkom den 11 mars 2019

 Yttrande från Kommunekolog som inkom den 25 mars 2019

 Tjänsteskrivelse upprättad den 24 april 2019

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om marklov för trädfällning på fastigheten Tibble 

Kyrkby 2:26. Fastigheten är en småhusenhet med ett enbostadshus belägen och 

det berörda trädet är ett Askträd som står invid parkeringsplats för 

bostadshuset. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen inom detaljplan för del Håbo-Tibble kyrkby, nr 8401. 

Enligt bestämmelse i planen krävs marklov för trädfällning. Detaljplanen 

innehåller dock inga skyddsbestämmelser för särskilt utpekade träd eller arter. 

Inte heller i planbeskrivningen utpekas några specifika träd eller arter som 

särskilt värda att bevara. 

Utöver bestämmelser i den gällande detaljplanen prövas ärendet utifrån de 

generella bestämmelser som anges i 9 kap. 35 § PBL. Av dem följer bland 

annat att åtgärder avseende marklov ska utformas så att det berörda områdets 

miljömässiga värden skyddas, enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. En 

bedömning av det berörda trädets natur- och miljömässiga värden har gjorts av 

kommunekolog efter platsbesök, se rubriken yttranden och remisser. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har inte remitterats till berörda grannar då ärendet inte avser sådan 

åtgärd som anges i 9 kap. 25 § PBL. 

Ärendet har remitterats till Kommunekolog på Upplands-Bro kommun som 

inkom med ett yttrande den 25 mars 2019 efter att ha utfört ett platsbesök den 

21 mars 2019.  

Kommunekologen skriver i sitt yttrande att det berörda trädet bedömdes vara 

vitalt vid besökstillfället, även om det då var i avlövat tillstånd. Askträd är en 
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starkt hotad art enligt Artdatabanken. Asken är även viktig för biologisk 

mångfald då trädet har många hotade arter knutna till sig. Ask är ett av sju 

ädellövträd som finns i Sverige. Kommunekologens samlade bedömning är att 

trädet inte bör fällas. Enligt Artdatabanken bör askträd enbart avverkas av 

säkerhetsskäl om det drabbas av askskottsjukan och då bör en oberoende expert 

bedöma trädets kondition för att avgöra om det utgör en säkerhetsrisk. 

Utformning och skäl till beslut 

Ett ärende om marklov prövas utifrån bestämmelserna i 9 kap. 35 § PBL. Där 

framgår bland annat att marklov ska ges för en åtgärd som inte strider mot en 

detaljplan och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. 

Den aktuella åtgärden bedöms inte strida med gällande detaljplan. Det framgår 

av planens bestämmelser att marklov krävs för trädfällning men något vidare 

skydd för utpekade träd finns varken i planens bestämmelser eller i 

planbeskrivningen.  

Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL ska ett områdes miljömässiga värden 

skyddas vid ärenden om marklov. Med anledning av askens hotade status, dess 

betydelse för biologisk mångfald och att det berörda trädet bedömdes som 

vitalt vid platsbesök den 21 mars 2019 bedömer bygglovsavdelningen att 

åtgärden inte uppfyller kravet om att områdets miljömässiga värden ska 

skyddas. Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnperspektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 21 februari 2019

2. Ortofoto som inkom den 11 mars 2019

3. Yttrande från Kommunekolog som inkom den 25 mars 2019

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto

 Tibble Kyrkby 2:5 – meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 2:24 – meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 2:25 – meddelande om kungörelse

 Tibble Kyrkby 2:26 – meddelande om kungörelse















Från: Maria Elfström
Till: Erik Sandqvist
Ärende: SV: Remiss Marklov Trädfällning [BYGG.2019.40]
Datum: den 25 mars 2019 09:16:47

Vid platsbesök den 21 mars 2019 kunde konstateras att trädet som var marklovet var sökt för var ett större
askträd som såg vitalt ut, i alla fall i avlövat tillstånd. Askträd är numera starkt hotad enligt Artdatabanken.
Asken är dessutom mycket viktig för biologisk mångfald då trädet har många hotade arter knutna till sig. Det
finns sju ädellövträd I Sverige varav asken är en av dem. Sammanfattningsvis bör inte trädet fällas. Enligt
Artdatabanken ska askträd enbart avverkas av säkerhetsskäl om det drabbas av askskottsjukan. Då bör en
oberoende expert bedöma trädets kondition för att avgöra om det utgör en säkerhetsrisk.

Maria

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Sandqvist <erik.sandqvist@upplands-bro.se>
Skickat: den 12 mars 2019 14:39
Till: Maria Elfström <Maria.Elfstrom@upplands-bro.se>
Ämne: Remiss Marklov Trädfällning [BYGG.2019.40]

Hej,

Med anledning av inkommen ansökan om marklov för trädfällning på fastigheten Tibble Kyrkby 2:26 remitteras
ärendet till er. Åtgärden är belägen inom detaljplan för Håbo-Tibble kyrkby  (Nr 8401) och enligt bestämmelse i
planen gäller att marklov krävs för trädfällning. Några vidare skyddsbestämmelser för specifika träd finns inte i
den gällande detaljplanen.

Ärendet är under handläggning hos bygglovsavdelning och har diarienummer BYGG.2019.40.

Bifogade handlingar:
- Ansökan
- Ortofoto med markering av träd

 Yttrande kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vänligen svara på denna remiss
senast den 9 april 2019.

Vänligen

Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

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

Ärende hos kommunen: BYGG.2019.40
Mottagare: Maria Elfström[maria.elfstrom@upplands-bro.se]
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Förbud mot uppläggning av massor inom 
Lindormsnäs 1:5 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren CR Concrete 
Recycling AB (556625-4271) att lägga ut bergskross, jord- eller schaktmassor i 
syfte att plantera skog eller bereda vägar inom fastigheten Lindormsnäs 1:5.  

Tillstånd för deponering av avfall kan sökas hos Länsstyrelsen i Stockholm 
enligt 29 kap 22 § miljöprövningsförordningen. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) med 
hänvisning till 29 kap 22 § miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 2 kap 
2-3 §§, 6 § och 7 kap 13-15 §§ miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning mottog under december 2018 flera 
oroliga samtal kring att ett stort antal lastbilstransporter med schakt- och 
krossmassor kördes ut till grustäkten på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Med 
anledning av pågående utläggning av massor på fastigheten fastställde 
miljöchef ett delegationsbeslut om förbud mot fortsatt verksamhet med 
omedelbar verkan samt förelade fastighetsägaren om att inkomma med mer 
information om verksamheten. Utifrån den information som inkommit bedöms 
åtgärden vara tillståndspliktig varför verksamheten ska förbjudas.    

Beslutsunderlag 
• E-post från fastighetsägaren med bifogat yttrande (5 bilagor) 2019-12-24 

× Yttrande och redogörelse av verksamheten 
× Rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen 
× Utvärdering av massor Brunna 
× Karta provpunkter – flygfoto 
× Analysrapport 

• E-post från Skogsstyrelsen med bifogat yttrande 2019-01-10 
× Yttrande från Skogsstyrelsen gällande förfrågan om markhöjning på 

Jumsta 1:1 Södertälje 
• E-post från fastighetsägaren med förtydligande kring syfte 2019-02-28 
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• E-post från fastighetsägaren med synpunkter på underlag till beslut (1 
bilaga) 2019-03-09 
× Överklagan Länsstyrelsen 

• E-post från fastighetsägaren med synpunkter 2019-03-20  
• Yttrande skogsstyrelsen 2019-03-29 
• Yttrande Entomologiska Föreningen Uppland 2019-04-04 
• E-post från Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen med bifogat 

yttrande (1bilaga) 2019-04-08 
× Yttrande Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen 

• E-post från fastighetsägaren med synpunkter 2019-04-16 
• E-post från fastighetsägaren med synpunkter (1 bilaga) 2019-04-17 

× Skogsbruksplan 
• Tjänsteskrivelse 2019-05-10 

 
Domar, rapporter och andra vägledande dokument 
• Beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, beteckning 

511-53095-2017 
• Mark- och miljööverdomstolens dom M 1832-17 
• EU-domstolen mål C-6/00 
• EU-domstolen målen C307/00 och C-311/00 
• Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1  
• Rapport 2007:21 - Insekter i sand- och grustag 
• Rapport 2018:24 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 

Ärendet 

Vidtagna och planerade åtgärder 
Fastighetsägaren har meddelat att han vill jämna ut topografin och plantera 
ädellövskog på två områden inom fastigheten Lindormsnäs 1:5. 

Enligt inkomna uppgifter från fastighetsägaren påbörjades markutjämning, 
röjning och rensning av sten med mera under oktober 2018. Rådgivning med 
Skogsstyrelsen för återplantering på fastigheten gjordes den 19 november 
2018.  

Till den 11 december 2018 ska 1500 – 2000 ton bergskross och 4000 – 5000 
ton jord- och schaktmassor lagts ut inom och intill område 2 på fastigheten. 

Fastighetsägaren vill fortsätta att lägga ut massor inom område 1 och 2 på 
fastigheten för att jämna ut topografin och plantera ädellövskog.  

I område 2 vill man i östra delen av området som omfattar ca 0,4 hektar lägga 
ut 45 000 – 55 000 m3 beroende på terrängföljningen vilket ger ca 80 000 ton 
jord- och schaktmassor. För västra delen av område 2 som omfattar ca 1 hektar 
har inga siffror på kvantitet redovisats.  
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I område 1 som omfattar ca 1,5 hektar beräknas ca 60 000 m3 gå åt vid 
terrängföljning vilket ger ca 96 000 ton jord- och schaktmassor.  

Jord- och schaktmassorna som avses tas emot är överskottsmassor från 
närliggande infrastrukturprojekt. Under rubriken ”Massornas ursprung” i 
inkommen redogörelse över verksamheten anges massorna komma från 
fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen och levereras av ABT-bolagen. Under 
rubrikerna ”Vilken typ av massor tas emot” och ”syftet med intaget av massor” 
i inkommen redogörelse över verksamheten framkommer att fastighetsägaren 
vill skapa en ny miljö i de angivna områdena lämplig för ädellövskog. För att 
uppnå det behövs stora mängder jord tillföras. Enligt redogörelsen bör de 
tillförda massorna med fördel hålla en högre halt lera ”Som angivits ovan krävs 
för ädellövskog i allmänhet, och träslaget ek i synnerhet, ett näringslager 
bestående av jord, som med fördel bör hålla en hög lerhalt och som är 
tillräckligt djupt för lövträdens omfattande rotsystem.” Se ”Yttrande och 
redogörelse av verksamheten” samt kartan längst bak i bilagan 
”Rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen” för vilka områden på fastigheten 
utläggningen av massor gäller.  Fastighetsägaren har också skickat in ett 
flygfoto på vilket provpunkter för massorna redovisats. Enligt flygfotot är 
prover tagna på fastigheterna Örnäs 1:17 och 1:18. Inga provpunkter finns 
redovisade på Örnäs 1:22. Enligt bilagan ”utvärdering av massor” är proverna 
tagna 2015-05-08 av Svensk ekologikonsult AB. 
 

Bakgrund 
Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren CR Concrete Recycling AB 
lämnade den 27 september 2018 in en anmälan om att använda återvunna 
massor inom den gamla grustäkten på fastigheten Lindormsnäs 1:5. 
Miljöavdelningen kommunicerade då ett förbud mot åtgärden med hänvisning 
till att syfte saknades och att verksamheten därför var att betrakta som 
bortskaffande av avfall. Det kommunicerade förbudet ledde till att 
verksamhetsutövaren den 1 november 2018 tog tillbaka sin anmälan, se ärende 
MIL.2018.508.  
 
Under december 2018 inkom flera oroliga samtal till miljöavdelningen 
gällande observationer av ett stort antal lastbilstransporter med schakt- och 
krossmassor som kördes till grustäkten på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Med 
anledning av inkomna samtal startade miljöavdelningen den 10 december 2018 
ett klagomålsärende på fastigheten. 
 
Den 11 december 2018 genomförde miljöavdelningen en oanmäld inspektion 
på fastigheten. Samma dag inkom även information från fastighetsägaren till 
miljöavdelningen för kännedom om att denne höll på med ett 
ädellövskogsprojekt på fastigheten som krävde tillförsel av massor på fyra 
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utpekade områden. Fastighetsägaren hänvisade bland annat till ett 
rådgivningskvitto från skogsstyrelsen.  
 
Med anledning av misstanke om att massorna lagts ut inom strandskyddat 
område genomfördes ett nytt tillsynsbesök den 13 december 2018 av en 
strandskyddshandläggare från miljöavdelningen. Strandskyddshandläggaren 
konstaterade att massorna lagts ut inom strandskyddat område. Personal på 
plats och verksamhetsutövaren informerades om att det inom strandskyddat 
område råder förbud mot att lägga upp massor. 
 
Den 14 december 2018 skrev miljöchef ett delegationsbeslut om förbud mot 
fortsatt verksamhet med omedelbar verkan med bland annat hänvisning till 
rådande strandskydd och att det saknades tillräckligt med information om 
verksamheten för att kunna göra en bedömning om verksamhetens tillåtlighet 
enligt rådande miljölagstiftning. Fastighetsägaren förelades också att inkomma 
med en redogörelse över verksamheten och dess syfte. Se delegationsbeslut § 
186.  
 
En redogörelse över verksamheten inkom den 24 december 2018 tillsammans 
med ett yttrande över bygg- och miljönämndens beslut, se bilaga ”yttrande och 
redogörelse av verksamheten”. Den 1 januari 2019 mottog miljöavdelningen 
också en överklagan av beslutet. Ärendet har dock på önskemål från 
fastighetsägaren fortsatt att utredas av miljöavdelningen utifrån den 
kompletterande informationen i det inkomna yttrandet.  
 
I yttrandet framgår bland annat att fastighetsägaren CR Concrete Recycling AB 
inte delar bygg- och miljönämndens grunder för beslut om förbud eller att 
åtgärderna för att plantera ädellövskog på fastigheten skulle omfattas av 
strandskyddslagstiftningen. Hänvisning görs bland annat till ett 
rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen. Hela yttrandet med synpunkter samt 
rådgivningskvittot finns att läsa i bilagorna ”Yttrande och redogörelse av 
verksamheten” och ”Rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen”. 
 
Den 28 februari 2019 genomförde miljöavdelningen en ny inspektion på 
fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. Vid detta tillfälle visade 
fastighetsägaren runt de områden där denne avser lägga ut massor och berätta 
om planerade åtgärder. Fastighetsägaren berättade hur de i samband med 
plantering av ädellövskog avser jämna ut gropar och ojämnheter på fastigheten 
genom att följa topografin. I västra delen av område 2 finns en större ”grop” 
med relativt branta kanter som fastighetsägaren vill jämna ut. I det området 
växer så vitt miljöavdelningen kan se vid inspektionen enbart barrträd idag. 
 
Fastighetsägaren meddelade på telefon den 5 och 7 mars, samt på mejl den 9 
mars att de inte kommer att vidta några åtgärder i område 3 och 4 (enligt 
markerade områden i rådgivningskvittot från skogsstyrelsen) oavsett bygg- och 
miljönämndens kommande beslut.  
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Lokalisering 
Täkten ligger inom ett område som har pekats ut som ett område av riksintresse 
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse för beaktande 
av turismens och friluftslivets intressen enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området 
har också pekats ut i den regionala vattenförsörjningsplanen som ett område 
med hög regional prioritet.  
 
Intill de angivna områdena för utläggning av massor finns ett 
vattenskyddsområde, grundvattentäkt Leran 1:3, som bland annat försörjer 
Ekeby- och Säbyholmsområdet med dricksvatten, se bild 2. Angivna områden 
1 och 2 ligger också inom ett område som enligt artikel 7 i Vattendirektivet 
utpekats som en skyddad dricksvattenförekomst och som omfattats av 
miljökvalitetsnormer, se bild 1. Viss (Vatteninformationssystem Sverige) anger 
som förslag på åtgärd för att nå god vattenstatus i området att en 
översyn/revidering görs av befintligt vattenskyddsområde med avseende på 
områdets utbredning och/eller tillhörande föreskrifter för att minska risken för 
förorening av dricksvattentäkten. 
 

  

Enligt SGU:s jordartskarta är det till störst del isälvssediment på fastigheten 
samt en del postglacial sand och urberg. Skogsstyrelsen har angett att område 2 
och 1 också håller ett tunt lager humus. Vid inspektionen konstateras att det till 
störst del är sand på fastigheten men att det i område 2 och 1 också finns ett 
humuslager.   
 
Inom fastigheten råder utvidgat strandskydd om 300 meter. Det utvidgade 
strandskyddet har gällt i många år. Ett tillfälligt uppehåll i strandskyddet fanns 
mellan 12 augusti 2018 fram till 12 november 2018. Nytt beslut om utvidgat 
strandskydd fattades av länsstyrelsen i Stockholm den 13 november 2018 med 
omedelbar verkan (beteckning 511-53095-2017). 
 
2006 genomförde Länsstyrelsen i Stockholm en omfattande insektsinventering 
i länets sand- och grustäkter. Inventeringen har sammanfattats i rapport 

Bild 1 - Skyddat område för dricksvatten 
enligt vattendirektivet med kvalitetskrav 
enligt vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) 

Bild 2 – Vattenskyddsområde Leran 
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2007:21. Inventeringen omfattade bland annat grustäkten i Lindormsnäs där 
man också gjorde ett flertal insektsfynd. I rapporten går att läsa att nedlagda 
sand- och grustäkter i stort sett bör lämnas orörda och att lerrika jordar inte bör 
tillföras dessa områden mer än i mindre fläckar. Vid åtgärder ska de naturliga 
förutsättningarna värnas. Vidare i rapporten under rubriken ”Plantering av 
träd”, står det att tall kan planteras i spridda bestånd över sammanlagt 20-25 % 
av den efterbehandlade ytan men inte mer. Om spontana talldungar redan utgör 
20 % bör plantering utgå som åtgärd. 
 
Inkomna yttranden 
Miljöavdelningen har haft samråd med skogsstyrelsen för att få deras syn på 
inkomna synpunkter från fastighetsägaren som gäller skogsvårdslagen, se 
”Yttrande skogsstyrelsen” daterat den 29 mars 2019 samt ”Yttrande från 
Skogsstyrelsen gällande förfrågan om markhöjning på Jumsta 1:1 Södertälje” 
daterat den 10 januari 2019. I inkomna yttranden framgår bland annat att 
Skogsstyrelsen inte anser att utläggning av jordmassor är en skogsbruksåtgärd 
och att åtgärden därför ska prövas av annan tillsynsmyndighet. Skogsstyrelsen 
skriver också att inget samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har genomförts 
med fastighetsägaren. 
 
Entomologiska Föreningen Uppland inkom den 4 april 2019 med ett yttrande 
till miljöavdelningen rörande den verksamhet som skett på fastigheten och den 
som planeras. Föreningen skriver att de vid ett besök i Lindormsnäs grustäkt 
uppmärksammat att det inom området skett en betydande markberedning, 
tillförsel av schaktmassor och avverkning som på kort och lång sikt kan skada 
insektslivet och dess biologiska mångfald. Vidare skriver de att området har en 
rik mångfald som exempelvis 150 arter av pollinerare och att det även är 
hemvist för ett flertal rödlistade insekter och också en viktig häckningsmiljö 
för flera känsliga fågelarter. Föreningen skriver att tillförsel av jordmassor och 
skogsplantering skulle vara förödande för faunan som är beroende av de öppna 
sandmiljöerna. Avslutningsvis skriver de att grustäkten i Lindormsnäs håller så 
pass höga naturvärden att det bör övervägas att bli ett naturreservat med egen 
skötselplan. Hela yttrandet kan läsas i bilaga ”Yttrande Entomologiska 
Föreningen Uppland” 
 
Den 8 april 2019 inkom Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro med ett 
yttrande gällande den åverkan som skett i grustaget och på den planerade 
fortsatta verksamheten. De skriver att representanter från föreningen den 4 
april 2019 konstaterat stora ingrepp i den känsliga naturtypen och särskilt i 
området närmast Mälaren som är strandskyddat, bland annat att stora mängder 
schaktmassor av skiftande typ och kvalitet tillförts på flera olika ställen. 
Föreningen skriver också att många insektsarter, varav 20 rödlistade, påträffats 
i området och att det är en viktig biotop för sällsynta, hotade och mindre 
vanliga växt- och djurarter. Vidare skriver de att det vore befängt att plantera 
lövskog, särskilt ädellövskog, på mark som är så olämplig för de trädarterna 
och påpekar att grustaget inte har förmåga att hålla kvar markfukt. De påpekar 
också att de schaktmassor som forslats till platsen inte syns gynna plantering av 
ädla lövarter. Avslutningsvis skriver de att grustaget utgör en sällsynt naturtyp 
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med stor artrikedom och många skyddsvärda arter och att området också är ett 
attraktivt besöksmål. Naturskyddsföreningen anser därför att fastigheten 
Lindormsnäs 1:5 bör avsättas som naturreservat med egen skötselplan likt 
Torslundagropen i Uppsala kommun som blev naturreservat 2009. Hela 
yttrandet finns att läsa i bilaga ”Yttrande Naturskyddsföreningen Upplands-
Brokretsen”. 
 
Kommunicering 
Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kommunicerades underlag och ett 
förslag till beslut den 12 mars 2019. De senaste inkomna handlingarna 
kommunicerades den 4 april 2019 till den 10 april 2019 och den 9 april 2019 
till den 17 april 2019. Synpunkter på underlaget har inkommit och gäller bland 
annat att den insektsinventering som miljöavdelningen hänvisar till är gammal. 
Fastighetsägaren har också framfört att de vidhåller att projektet faller utanför 
den kommunala anmälningsplikten. Inkomna synpunkter från fastighetsägaren 
har inte påverkat miljöavdelningens bedömning. De inkomna synpunkterna 
finns att läsa i bilagorna ”E-post från fastighetsägaren med synpunkter på 
underlag till beslut (1 bilaga)” daterad 2019-03-09, ”Överklagan 
Länsstyrelsen”, ”E-post från fastighetsägaren med synpunkter” daterad 2019-
03-20, ”E-post från fastighetsägaren med synpunkter” daterad 2019-04-16 och 
”E-post från fastighetsägaren med synpunkter (1 bilaga)” daterad 2019-04-17. 
 
Återremittering 
Bygg- och miljönämnden återremitterade ärendet till kontoret den 25 april 
2019 för beredning av, vid sammanträdet, nytt presenterat förslag till beslut. 
 
Miljöavdelningen bedömer att det återremitterade förslaget inte är förenligt 
med gällande lagstiftning eftersom miljöavdelningen bedömer att redovisade 
åtgärder behöver tillståndsprövas. 
 
Miljöavdelningen konstaterar att redovisad plats är olämplig för utläggning av 
stora mängder massor och att syfte för massorna inte kan stärkas. Åtgärden ska 
därmed ses som deponering av icke farligt avfall och tillståndsprövas enligt 29 
kap 22 § miljöprövningsförordningen. 
 
Åtgärden är även tillståndspliktig utifrån att det på platsen finns särskilda 
skyddsobjekt som måste beaktas, så som att området är en skyddad 
dricksvattenförekomst med miljökvalitetsnormer, att det intill de redovisade 
områdena finns en befintlig dricksvattentäkt som nyttjas idag, att området 
håller stora ekologiska värden och att det finns ett stort allmänt intresse för 
platsen. Även om fastighetsägaren angett att endast massor som underskrider 
föroreningshalter för mindre än ringa risk ska användas så innebär platsens 
förutsättningar att särskild hänsyn måste tas. Begreppet risk innebär inte enbart 
risk för förorening utan även risk för vilka konsekvenser en åtgärd kan 
innebära för det djur- och växtliv samt dricksvattenförekomst som finns på 
platsen idag när förutsättningarna förändras. Utifrån att verksamheten kan 
innebära stor påverkan på området är hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken inte 
tillräckliga utan hela verksamheten bör prövas och regleras i en 
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tillståndsprövning. Utifrån att det finns flera skyddsaspekter att beakta bedömer 
miljöavdelningen att risken är mer än ringa och därför är åtgärden också 
tillståndspliktig enligt 29 kap 34 § miljöprövningsförordningen.  
 
I återremitterat förslag står att strandskyddsdispens inte krävs med hänsyn till 
att verksamheten ska ha börjat under den tremånadersperiod som strandskyddet 
var upphävt. Vid miljöavdelningens begäran (september/oktober 2018) om 
klargörande från länsstyrelsen gällande uppehållet i strandskyddet har 
länsstyrelsen, genom länsassessor Tina Stuube, lämnat följande svar ”Eftersom 
vårt kommande beslut om utvidgat strandskydd kommer att gälla omedelbart 
även om det överklagas enligt 7 kap 14 § tredje stycket miljöbalken så måste 
åtgärden ha påbörjats innan beslutet. För att åtgärden vidare ska undgå 
dispensprövning krävs att vidtagna åtgärder kommit relativt långt, ju större 
ingrepp/åtgärder desto längre i ”bygget” krävs att man kommit för att en 
dispensprövning inte ska bli aktuell”. Fastighetsägarens rådgivning med 
skogsstyrelsen om att plantera ädellövskog skedde i fält den 19 november 2018 
och rådgivningskvittot efter detta som fastighetsägaren hänvisar till är daterat 
den 22 november 2018. Det utvidgade strandskyddet vann laga kraft den 13 
november 2018, alltså innan rådgivningen med skogsstyrelsen ska ha skett. 
Klagomål om många transporter med massor som kördes till grustäkten inkom 
under december 2018. Detta tyder på att projektet inte hade påbörjats innan det 
utvidgade strandskyddet vunnit laga kraft. Någon större utläggningen av 
massor hade således inte ägt rum och omfattas därför av strandskyddet. 
 

Beslutsmotivering 
Miljöavdelningen bedömer att åtgärden enligt inkomna uppgifter är att se som 
bortskaffande av avfall då ett tydligt syfte och behov för massorna saknas. 
Åtgärden ska därför tillståndsprövas enligt miljöprövningsförordningen 29 kap 
22 § som deponering av avfall. Verksamheten ska därför tillsvidare enligt 
inkomna uppgifter förbjudas. 
 
Stöd för bedömningen finns bland annat i dom M1832-17 från mark- och 
miljööverdomstolen. I domen framgår att en verksamhetsutövare velat 
återanvända rena schaktmassor för att bereda en skogsfastighet. Domstolen 
bedömde att verksamhetsutövaren inte visat att massorna behövdes för att 
möjliggöra skogsbruksåtgärder varför det heller inte var fråga om återvinning i 
den mening som avses i 15 kap 6 § miljöbalken utan istället skulle ses som 
bortskaffande av avfall. Mark- och miljööverdomstolen bedömde därmed att 
åtgärden var att se som deponering av avfall enligt avfallsförordningen och 
därför också tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen.   
 
Skogsstyrelsen har till miljöavdelningen inkommit med ett yttrande i rubricerat 
ärende. I yttrandet framgår att fastighetsägaren inte är skyldig att anlägga ny 
skog på de aktuella områdena, att åtgärden inte är att se som en 
skogsbruksåtgärd och att Skogsstyrelsen inte är tillsynsmyndighet för den 
aktuella åtgärden. Av yttrandet framgår också att inget 12:6 samråd (12 kap 6 § 
MB) genomförts eller skrivits av Skogsstyrelsen för de aktuella områdena. 
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Prövning av utläggning av massor ska därför ske på annat sätt enligt 
miljöbalken och dess förordningar. 
 
De massor som fastighetsägaren enligt inkomna uppgifter avser att använda är 
enligt miljöbalkens definition att betrakta som avfall (MB 15 kap. 1 §). För att 
användning av ett avfall ska ses som ett återvinningsförfarande ska avfallet 
ersätta ett traditionellt material som annars skulle krävts för att uppnå samma 
syfte. Se till exempel EU-domstolens dom den 27 februari 2002 i mål C-6/00 
samt EU-domstolens beslut den 27 februari 2003 i de förenade målen C307/00 
och C-311/00. Utifrån hushållningsperspektivet ska heller inte mer avfall 
användas än vad ändamålet kräver. Vidare ska återvinningsförfarandet fylla en 
reell funktion.  
 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska plats för en verksamhet eller åtgärd väljas 
utifrån lämplighet och med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastigheten och 
områdena där fastighetsägaren vill lägga ut massorna består enligt SGU:s 
jordartkarta främst av isälvsediment och postglacial sand. I det inkomna 
yttrandet från fastighetsägaren framgår att denne vill skapa en ny miljö i dessa 
områden lämplig för ädellövträd. Det slag och mängd massor som yttrats 
behövs för ändamålet samt den miljö som man vill skapa med massorna 
avviker således stort från platsens naturliga förutsättningar idag. I 
Länsstyrelsens rapport 2007:21 går att läsa att nedlagda sand- och grustäkter i 
stort sett bör lämnas orörda och att lerrika jordar inte bör tillföras dessa 
områden mer än i mindre fläckar. Den kvantitet som fastighetsägaren redovisat 
för att jämna ut topografin och plantera ädellövskog är inte av mindre mängder 
och kan därför få en stor påverkan på miljön och ändra livsvillkoren för de 
arter som lever där idag. Även Entomologiska Föreningen Uppland och 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har uttryckt stor oro för de 
konsekvenser som verksamheten kan få för den biologiska mångfalden inom 
fastigheten. Med hänsyn till den stora förändring som åtgärden skulle innebära 
är det miljöavdelningens bedömning att platsen utifrån lokaliseringsprincipen 
inte är lämplig för utläggning av massor eller ädellövskog. Det finns därmed 
inget egentligt syfte för massorna. Det innebär att det inte heller är fråga om 
återvinning i den mening som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Utöver att syfte för massorna saknas så återfinns också samtliga utpekade 
områden inom strandskyddat område. Strandskyddet enligt 7 kap. 13 § p. 2 
miljöbalken syftar till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Enligt 7 kap. 15 § p. 4 miljöbalken är det förbjudet att inom 
strandskyddat område vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur eller växtarter. Skogsstyrelsen har konstaterat att åtgärden inte är en 
skogsbruksåtgärd varför heller inte undantaget från strandskyddet enligt 7 kap. 
16 § p. 1 miljöbalken är tillämpligt.  
 
Hur stor mängd massor som lagts ut innan det utvidgade strandskyddet den 13 
november 2018 började gälla är inte redovisat. Det kan dock noteras att 
rådgivningskvittot från Skogsstyrelsen är daterat den 22 november 2018 och att 
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rådgivarens platsbesök i fält ska ha skett den 19 november 2018, alltså en 
vecka efter det att det utvidgade strandskyddet hade vunnit laga kraft. 
Miljöavdelningen konstaterar därmed att det endast kan ha handlat om en 
mycket kort tid av den totala beräknade tiden för projektet som ägt rum innan 
det utvidgade strandskyddet samt en mycket liten del av den totala mängden 
massor. Med hänsyn till att det under större delen av tiden varit utvidgat 
strandskydd i området och att verksamheten var långt ifrån färdigställd innan 
det utvidgade strandskyddet åter vann laga kraft är det miljöavdelningens 
bedömning att åtgärden omfattas av strandskyddet. Strandskydds-
bestämmelserna innebär att även massor som inte är att betrakta som avfall, 
enligt 15 kap. 1 § miljöbalken, men som avses att användas inom det 
strandskyddade området omfattas av förbudet.  
 
Miljöavdelningen konstaterar att syfte för massorna inte kan styrkas men även 
om så skulle ha varit fallet så är det miljöavdelningens bedömning att mängden 
massor som avses tillföras på fastigheten är av sådan kvantitet och avviker så 
pass mycket från platsens naturliga förutsättningar att massorna skulle innebära 
en större risk än ringa. Oavsett om analysprover visar på föroreningshalter 
under riktvärden för mindre än ringa risk. Det kan också påpekas att de prover 
som redovisats inte är gjorda på massor som kommer från Örnäs 1:22 varför de 
proverna för det här ärendet är irrelevanta. 
 
Enligt inkomna uppgifter skulle det för enbart tillförsel av massor i östra delen 
av område 2 samt område 1 gå åt ca 105 000 – 115 000 m3 (168 000–184 000 
ton). Tillförsel av massor för västra delen av område 2, där också en större 
”grop” finns, har då inte räknats med. En anläggning där ca 100 000 m3 massor 
används ses generellt som en större anläggning enligt tabell 2 i 
Naturvårdsverket handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsändamål 
och indikerar att åtgärden omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap, 34 § 
miljöprövningsförordningen (miljösamverkan Sverige). Ytterligare stöd för att 
massorna utgör mer än ringa risk för miljön och därmed omfattas av 
tillståndsplikt är områdets höga naturvärden. Intill de två områdena där 
massorna avses läggas ut finns också vattenskyddsområdet Leran 1:3 med en 
större dricksvattentäkt som bland annat försörjer Ekeby- och 
Säbyholmsområdet med vatten. Åtgärderna är också planerade i ett område 
som är utpekat som ett skyddat område för dricksvatten med egna 
miljökvalitetsnormer. Åsen som går genom hela fastigheten har också pekats ut 
i den regionala vattenförsörjningsplanen som ett område med hög regional 
prioritet. Det finns således även skyddsobjekt som kan kräva extra utredning 
innan en åtgärd av detta slag genomförs i området. Åtgärden skulle också 
innebära en stor förändring för de djur och växter som finns i området idag. Av 
yttrande från Entomologer och Naturskyddsföreningen framkommer att 
området håller en stor biologisk mångfald. Områdets höga naturvärden framgår 
också i artportalen där det går att se att det på fastigheten gjorts ett stort antal 
observationer av olika arter, varav en del rödlistade vilket tyder på en stor 
biologisk mångfald i området. Platsen har också pekats ut som ett område av 
riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för beaktande av turismens och 
friluftslivets intressen. Miljöavdelningen bedömer utifrån ovan att området 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 11 (14)  
2019-04-11 MIL.2018.658 

 Rev. 2019-05-09   
 
 

kräver särskild hänsyn och en fördjupad bedömning av riskerna. Sådan 
utredning bör prövas i ett tillståndsförfarande. 

Lagstöd 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Hänsynsregler 
Av 2 kap 2 §miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Av 2 kap 3 § framgår att 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. 

Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår det att en plats för en verksamhet eller 
åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas utifrån vad 
som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Skydd av områden 
Enligt 7 kap 13 § 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 § 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. 

Miljöfarlig verksamhet 
Enligt 9 kap 1 § miljöbalken avses med miljöfarlig verksamhet 
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1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat 
utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

Av 9 kap 6 a § framgår att tillsynsmyndigheten, även om ståndsplikt inte följer 
av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §, får besluta om att förelägga 
en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk 
för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors 
hälsa eller miljön. Lag (2012:907). 

Avfall 
I 15 kap 1 § definieras avfall som varje ämne eller föremål som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Enligt 15 kap. 6 § avses med att återvinna avfall: att vidta en åtgärd som 
innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material 
eller förbereder det för en sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall 
förbereds för återanvändning, förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, 
rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan 
ytterligare behandling 

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
Av 4 § avfallsförordningen definieras deponi som en upplagsplats för avfall 
som finns på eller i jorden.  

Som deponi räknas inte en plats där avfall  

1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där 
det ska behandlas, 

2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än 
tre år, eller 

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än 
ett år. Förordning (2016:1199). 

I 5 § avfallsförordningen framgår att det med deponera avses att bortskaffa 
avfall genom att lägga det på en deponi. 

Tillsyn 
Av 26 kap 9 § miljöbalken framgår bland annat att en tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska följas. 
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Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 
Enligt 29 kap 22 § miljöprövningsförordningen gäller tillståndsplikt B för att 
deponera icke-farligt avfall. 

Av 29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen framgår att tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 

Barnperspektiv 
Beslutet värnar de höga naturvärden och rekreationsvärden som grusåsen ger 
upphov till både vad gäller ekologiska som geologiska så att barn och framtida 
generationer kan fortsätta att ta del av en viktig och spännande efterlämning 
efter inlandsisen samt åtnjuta grundvatten av god kvalité. En naturresurs som i 
framtiden kan komma att bli allt mer sårbar till följd av klimatförändringar. 
Beslutet kopplar till de nationella miljömålen Grundvatten av god kvalitet och 
Ett rikt växt- och djurliv.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Tove Engleson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta 
2. E-post från fastighetsägaren med bifogat yttrande (5 bilagor) 2018-12-24 
3. Yttrande och redogörelse av verksamheten 2018-12-24 
4. Rådgivningskvitto från skogsstyrelsen 2018-12-24 
5. Utvärdering av massor Brunna 2018-12-24 
6. Karta provpunkter – Flygfoto 2018-12-24 
7. Analysrapport 2018-12-24 
8. Mötesanteckningar från möte med fastighetsägaren den 21 december 2018 

2018-01-02 
9. Yttrande från Skogsstyrelsen gällande förfrågan om markhöjning på Jumsta 

1:1 Södertälje 2019-01-10 
10. E-post från fastighetsägaren med förtydligande kring syfte 2019-02-28 
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11. E-post från fastighetsägaren med synpunkter på underlag till beslut (1 
bilaga) 2019-03-09 

12. Överklagan Länsstyrelsen 2019-03-09 
13.  E-post från fastighetsägaren med synpunkter 2019-03-20 
14. Yttrande Skogsstyrelsen 2019-03-29 
15. Yttrande Entomologiska Föreningen Uppland 2019-04-04 
16. E-post från Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen med bifogat 

yttrande (1bilaga) 2019-04-08 
17. Yttrande Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen 2019-04-08 
18. E-post från fastighetsägaren med synpunkter 2019-04-16 
19. E-post från fastighetsägaren med synpunkter (1 bilaga) 2019-04-17 
20. Skogsbruksplan 2019-04-17 
21. E-post till fastighetsägaren från miljöavdelningen med bemötande på 

inkomna synpunkter 2019-04-18 
22. Delegationsbeslut § 186  
23. Hur man överklagar 

Beslut sänds till 
• CR Concrete Recycling AB med rek 

Att: Peter Viklund 
• Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen 
• Entomologiska Föreningen Uppland 
 



 

 

LINDORMSNÄS 1:5 



 
 Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>
Skickat: den 24 december 2018 23:24
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: jan.lannefelt@telia.com; lars.brofalk@telia.com
Ämne: VB: Beslutsföreläggande MIL.2018.658 
  
   
  
  
   
  
  
 Från: Peter Viklund
Skickat: den 22 december 2018 21:36
Till: bygg-miljonamnden@upplands.bro.se
Kopia: jan.lannefelt@telia.com; lars.brofalk@telia.com
Ämne: Beslutsföreläggande MIL.2018.658 
  
  
   
  
  
 Hej, 
  
  
   
  
  
 Bifogat finns vårt yttrande över kommunens föreläggande MIL.2018.658. 
  
  
   
  
  
 God Jul! 
  
  
   
  
  
 Vänlig hälsningar 
  
  
 Peter Viklund 
  
  
 CR Concrete Recycling AB 
  
  
 Box 110 95  
  
  
 100 61 Stockholm 
  
  
 Telefon: 070 - 593 46 55 
  



  
 E-post: petercrconcrete@hotmail.com
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Mottagare 
 
Upplands-Bro kommun 
Bygg - och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 
 

Ärende 

Beslutsföreläggande – MIL.2018.658 

 

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

 

CR Concrete Recycling AB har av Upplands Bro kommun via e-post mottagit ett föreläggande, 
ML. 2018.658, av den innebörd att CR förbjuds att inom fastigheten lägga ut jord – schakt – 
och bergkross.  

 

1. Delgivning 

Inledningsvis bekräftar CR härmed att vi mottagit aktuellt föreläggande. Delgivningskvitto är 
returnerat till Upplands Bro kommun 2018-12-16. Vi har förstått att delgivningskvittot 
fortfarande inte nått kommunen. Av det skälet bekräftar vi härmed att vi har tagit del av beslutet. 

 

2. Inställning till föreläggande 

Efter att ha tagit del av föreläggandet och mot bakgrund av vad som förevarit i detta ärende 
mellan oss och kommunen kan CR dessvärre inte dela kommunens inställning till, eller 
grunderna för, det beslutsföreläggande som meddelats mot oss. 

Nedan följer därför en redogörelse över vår inställnings och de legala grunder som möjliggör 
för CR att genomföra det återplanteringsprojekt som saken rör. Vi ber att kommunen tar del av 
detta och beaktar relevanta lagrum.  

Med respekt för kommunens önskemål och i syfte att nå en god dialog och ett gott 
samarbetsklimat med kommunen strävar vi ändock efter att gå kommunen till mötes i detta 
ärende och lämnar härmed även begärd information i enlighet med föreläggandet punkt 2 a-h. 

 

3. Verksamhetsbeskrivning  

CR Concrete Recycling AB har för avsikt att, efter täktverksamhet, återplantera skog på 
skogsfastighet Lindormsnäs 1:5, Upplands Bro. För ändamålet krävs en omfattande mängd 
jordmassor, av viss sammansättning, vilket CR Concrete Recycling AB vill ta emot ifrån 
närliggande infrastrukturprojekt där överskottsmassor med rätt värden genererats.  



  2018-12-22 

Sida 2 av 10 
 

3.1 Bakgrund och syftet med intag av massorna  

På fastigheten har täktverksamhet bedrivits sedan 1960-talet. Som en konsekvens av denna 
täktverksamhet är fastigheten illa skadad, med kraftiga sluttningar. Fastighetens täktområde är 
ett kargt landskap utan något nämnvärt jordlager kvar. Hela f.d. täktområdet är utan skog, och 
nästan utan växtlighet i övrigt. Då nödvändiga och tillräcklig jordlager av erforderligt djup 
saknas har inte skogen återhämtat sig. Den övriga skogen är misskött med dålig bonitet. Dessa 
områden är dessutom mycket kuperade med stora hål och höjdskillnader på hela fastigheten 
pga. de stora uttag som gjorts. 

Vi påbörjade arbetet med markbearbetning inför återplantering i oktober 2018. Vi denna 
tidpunkt hade vi dock inte erhållit några jordleveranser ännu utan enbart påbörjat markarbetena 
(utjämning, röjning, rensning av sten, etc.). 
 
Efter vår begäran om samråd kom handläggare från skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet 
för fastigheter som omfattas av Skogsvårdslagen (1979:429), till fastigheten 2018-11-19 för 
att inventera skogen och jordmånen och gå igenom planen för återplantering av skog. 
Skogsstyrelsen rekommenderade oss att välja lövskog på de kala områdena (uppdelade på 4 st.) 
och att dessförinnan tillföra ett jordlager med näring som plantering kan ske i (se 
skogsstyrelsens rådgivningskvitto med tillhörande karta). Lövskog, och särskilt ek behöver en 
lerblandad jord som är tillräckligt djup för deras omfattande rotsystem. 
 
  

4. Jord- och schaktmassors uppkomst 

När jordmassor grävs bort ur en fastighet av andra skäl än täkt blir sådana massor som regel att 
betrakta som avfall i Miljöbalkens (1998:808) (MB) mening. 

I fall när någon anläggning eller byggnad av vad slag det än må vara ska uppföras på en fastighet 
så krävs det ofta nog att jordmassor grävs bort (schaktas ur), tex vid tunnelbyggen, 
höjdförändring, rördragning, etc. Sådana schaktmassor som tillskapas som ett led i att 
åstadkomma något annat (dvs en byggnad, en tunnel, en anläggning, etc.) utgör s.k. 
överskottsmassor. Till skillnad från täkt grävs således inte dessa massor ut ur marken pga. den 
användning de har i sig utan de grävs bort för att det pågående bygg- eller infrastrukturprojektet 
kräver det.  

Schaktmassor som genererats till följd av bygg -eller infrastrukturprojekt, i sådana fall när 
producenten av schaktmassorna inte kan återanvända dem inom projektet och har behov av att 
frakta bort dem, utgör således avfall enligt MB 15 kap. 1 § 

 

4.1 Återvinning av avfall 

Avfall kan hanteras på olika sätt och så långt möjligt ska det försöka återanvändas eller 
återvinnas i enlighet med avfallshierarkin, MB 15 kap. 10 §  
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Definitionen av återvinning följer av MB 15 kap. 6 §. Begreppet har också prövats i praxis.1 
Kravet för att man ska kunna tala om återvinning av sådant avfall som utgörs av schaktmassor 
innebär således att det ska vara fråga om en reell användning av avfall som ersättning för annat 
material och som har ett nyttigt ändamål, ett s.k. anläggningsändamål.  

Med ersättning för annat material avses inte enbart materialåtervinning utan all behandling där 
avfallet ersätter, eller förbereds för att ersätta, annat material som skulle ha använts för ett 
visst syfte på ett sätt som bidrar till att bevara naturresurserna.2  

I fall när jordmassor behövs så är det att föredra en återvinning framför att utvinna jungfruliga 
massor (dvs täkt). 

I syfte att återvinna och tillvarata naturresurser på bästa sätt finns således ett utrymme för att 
återanvända schaktmassor, även sådana schaktmassor som i juridisk mening definieras som 
avfall, för lämpliga anläggningsändamål. Infrastrukturprojekt genererar ofta stora mängder 
jordmassor av god kvalité som istället för att enbart avlämnas på särskilda avfallsmottagningar 
(deponier) kan användas till nyttiga ändamål.  

Sådan återvinning för anläggningsändamål kan i sin tur vara något av följande: 

1. Tillståndspliktig 

2. Anmälningspliktig 

3. Falla utanför det anmälnings- och tillståndspliktiga området helt och hållet. 

Huruvida återvinning av överskottsmassor omfattas av tillstånds – eller anmälningsplikt 
regleras av Miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF): 

MPF 29 kap. 34 § - Tillståndsplikt 

eller 

MPF 29 kap. 35 § - Anmälningsplikt 

Det som avgör lovpliktens omfattning är avfallets beskaffenhet, närmare bestämt risken för 
förorening: 

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

Återvinning för anläggningsändamål (MPF 29 kap.) 

34 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

35 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

                                                           
1 Se bland annat MÖD 2013:16. 
2 Se Bertil Bengtsson, mfl. Miljöbalken. En kommentar., Norstedts juridik, digital version med supplement tom. 
2018-01-01, zeteo.se. 
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------------ 

I enlighet med Avfallsförordningen (2011:927) framgår att Naturvårdsverket är den 
myndighet som uppställer riktlinjerna för farligt avfall respektive icke farligt avfall och som 
därmed ger konkret innehåll till nivån på en eventuell föroreningsrisk.3 

Naturvårdsverket uppställer således gränsvärdena för hur höga halter av olika miljöskadliga 
ämnen som gäller för respektive risknivå och som följaktligen ger innehåll till rekvisiten: 

”föroreningsrisken inte endast är ringa” – MPF 29 kap. 34 § 

”föroreningsrisken är ringa” – MPF 29 kap. 35 § 

Schaktmassor måste naturligtvis provtas för att det ska vara möjligt att fastställa de organiska 
och kemiska beståndsdelar som massorna utgörs av.   

 

4.2 Mindre än ringa föroreningsrisk 

Schaktmassor som vid provtagning visar att dess innehåll understiger den av MPF lägsta 
uppställda nivå för att omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, dvs en ringa risk för 
förorening, har då en föroreningsrisk som är mindre än ringa (i praxis vanligen förkortat MRR-
nivån) och faller då som regel utanför det anmälnings- och tillståndspliktiga området.  

Av Naturvårdsverkets handbok och av MPF 29 kap. följer därmed att sådan återvinning där 
jordmassor används för sådant anläggningsandamål som avses i MPF kräver anmälan eller 
särskilt tillstånd i fall när det föreligger mindre än ringa risk för förorening av mark, 
vattenområde eller grundvatten.  

Jordprover tas regelbundet på de massor som vi vill använda och skickas till ackrediterat 
laboratorium för analys. Provsvaren analyseras sedan av miljökonsult/toxikolog som mot 
bakgrund av de av Naturvårdsverket uppställda gränsvärdena avgör om föroreningsrisken håller 
MRR-nivå eller inte. Om inte, så tas inte massorna emot av oss.  

 

5. Plantering 

Av Skogsvårdslagen 5 § framgår att ny skog ska anläggas om markens virkesproducerande 
förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart 
sätt, om marken ligger outnyttjad, eller om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. 

Skogens bestånd bedöms som uppenbart otillfredsställande när beståndets virkesförråd eller 
tillväxt är mindre än en tredjedel av vad som är normalt på växtplatsen och det kan ju knappast 
råda några tvivel om att så är fallet då aktuella markområden är i stort sett kala. 

Vi har därför en rätt till återplantering, även utan tvingande beslut från skogsstyrelsen och även 
inom strandskyddsområdet. 

                                                           
3 Se Naturvårdsverkets handbok för Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1, Utgåva 1, 
Februari 2010, http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf  

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf
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6. Beslut meddelat av Miljöinspektör Johan Salomonsson 

Miljöinspektör Johan Salomonsson kom till fastigheten den 13 december 2018 och meddelade 
att all verksamhet var förbjuden och tvingade samtliga bilar att åka från fastigheten med den 
motiveringen att det finns ett strandskydd fastigheten. Strandskyddet, även om det hade gällt 
som grund för att förhindra oss att tillföra nödvändiga näringslager och återplantera grundar 
ändock inte en rätt för kommunen att hindra rörelsefrihet på så omfattande vis. När vi avkrävde 
Salomonsson beslutet med tillhörande besvärshänvisning som han grundade sitt ingripande på 
så uppgav han att något beslut inte fanns, de höll på att utarbetas på kommunen av andra 
handläggare.  

Detta blir särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att inspektion av miljöinspektörerna Tove 
Engleson och Maria Mellberg redan ägt rum två dagar tidigare och det faktum att kommunen 
redan erhållit provtagningsunderlag som visade att det är helt rena jordmassor som tas emot på 
fastigheten. 

Vi förstår att kommunen ibland kan behöva agera skyndsamt men vi tycker också att det är 
viktigt att kommunen i sin myndighetsutövning respekterar krav på proportionalitet, ett fullgott 
beslutsunderlag och att kommunen är villig att lyssna på och beakta relevanta invändningar.  

 

7. Föreläggande MIL.2018.658 

Kommunens föreläggande anger att verksamheten förbjuds i första hand på den grund att 
verksamheten ska prövas som ett tillsynsärende inom strandskyddet och i andra hand att det 
krävs ett s.k. 12:6 samråd, dvs enligt MB 12 kap. 6 §. 

 

7.1 Tillsynsärende inom strandskyddet 

Det aktuella beslutsföreläggandet, som ju faktiskt inte ens existerade vid den tidpunkt när 
miljöinspektör Salomonson förbjöd all verksamhet uppges vara grundat på strandskydd. Ett 
beslut av den innebörden att viss verksamhet eller aktivitet inte kan tillåtas på den grund att en 
fastighet delvis omfattas av strandskydd kan per definition enbart omfatta åtgärder inom 
strandskyddsområdet. Kommunens beslut om förbud att tillföra någon jord eller något grus till 
vägar på hela fastigheten saknar därför legal grund.  

För skogsbruk finns undantag från strandskyddet enligt MB 7 kap. 16 §. Att påstå, på det sätt 
kommunen gjort, att strandskyddsundantaget för skogsfastigheter enligt MB 7 kap. 16 § inte 
skulle vara gällande på den grund att skogsstyrelsen inte tvingar oss att återplantera ädellövskog 
är inte en korrekt tolkning. Rätten att bedriva ett fullgott skogsbruk följer direkt av lag och 
kräver varken tvång eller beslut och strandskyddsundantaget är gällande för oss. Skulle vi 
däremot motsätta oss att återplantera finns det vissa rättigheter för skogsstyrelsen att genom 
beslut tvinga oss till återplantering. Det skulle bli en otillfredsställande situation för det fall ett 
sådant beslut skulle komma från skogsstyrelsen av det skälet att kommunen förbjudit en åtgärd 
som faktiskt inte faller inom den egna behörigheten att besluta om.  
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Likaså kan ett sådant beslut inte hindra sedvanligt vägunderhåll på fastigheten. Det är 
nödvändigt att tillföra bärlager på vägarna där tunga maskiner går fram, särskilt under den kalla 
och blöta årstiden då markerna blir mjuka och ger vika även för låga tryck. Bärlager utgörs till 
största delen av grus och ett förbud som medför att sådant material in kan köpas in och tillföras 
vägarna för löpande under är för långtgående. 

Att strandskyddet utvidgats till 300 meter saknar under alla omständigheter betydelse i detta 
fall, även utan det undantag för skogsbruket som följer av MB 7 kap. 16 §, eftersom beslutet 
om utvidgat strandskydd delgavs genom kungörelse den 21 november 2018 och åtgärderna 
påbörjades innan dess. Pågående markanvändning kan fortsätta utan hinder av utvidgat 
strandskydd och åtgärder som påbörjats innan utvidgning får fortgå.4  

 

7.2 Samråd enligt MB 12 kap. 6 § 

Det är skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för fastigheter som omfattas av skogsvårdslagen 
rörande alla åtgärder som berör skogsbruket. Vi finner det märkligt att kommunen inte riktigt 
förefaller ha kännedom om att det förhåller sig på det sättet och att det är just det som 
rådgivningskvittot visar. Vi ber därför att kommunen tar del av skogsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende 
skogsbruksåtgärder ur skogsstyrelsens författningssamling5 och skogsstyrelsens samråd om 
skogliga åtgärder6. 

Samråd har redan ägt rum. Skogsstyrelsen har inspekterat fastigheten och deras slutsatser finns 
redovisade i det rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen som är inskickat till kommunen. Där 
framgår att skogsstyrelsen har lämnat lov till åtgärden och att fastigheten, precis som vi säger, 
saknar erforderliga näringslager för plantering samt att skogsstyrelsen anser att det måste 
tillföras för att återplantering ska kunna ske. Kommunen kan inte rimligen förbjuda en åtgärd 
med hänvisning till att samråd ska äga rum när samråd redan ägt rum.  

 

7.3 Rättelse av uppgifter i beslutsföreläggandet 

I beslutsföreläggandet påstår kommunen att vi uppgivit att vi mottagit ca 15 000 – 20 000 ton 
bergkross vilket inte stämmer. Korrekta siffror, som vi uppgav under Tove Englesons och Maria 
Mellbergs inspektion, ska vara 1500 – 2000 ton, till vägunderhåll. En felskrivning som kan 
hända den bäste men det är ändå viktigt att denna uppgift rättas då skillnaden i kvantitet blir 
betydelsefull. 

 

 

                                                           
4 Högsta förvaltningsdomstolen dom 2017-04-25 i mål nr 2603-16. 
5 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/foreskrifter-efter-amne/naturvard/sksfs-2013-3-
skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-enligt-12-kap.-6--
miljobalken-avseende-skogsbruksatgarder..pdf 
6 https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/samrad-om-skogliga-atgarder/  

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/foreskrifter-efter-amne/naturvard/sksfs-2013-3-skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-enligt-12-kap.-6--miljobalken-avseende-skogsbruksatgarder..pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/foreskrifter-efter-amne/naturvard/sksfs-2013-3-skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-enligt-12-kap.-6--miljobalken-avseende-skogsbruksatgarder..pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/foreskrifter-efter-amne/naturvard/sksfs-2013-3-skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-enligt-12-kap.-6--miljobalken-avseende-skogsbruksatgarder..pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/samrad-om-skogliga-atgarder/
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Begärd information i enlighet med beslutsföreläggande MIL.2018.658 

Mot bakgrund av ovanstående har CR således en rätt att genomföra det planerade 
återplanteringsprojektet utan att lämna sådan redogörelse som följer av Bygg- och 
miljönämndens beslutsföreläggande MIL.2018.658. 

Som nämnts önskar vi ändå lämna de av kommunen begärda uppgifterna rörande jordmassorna 
som vi vill ta emot på fastigheten. 

 

a. Vilken typ av massor tas emot 

Jordmassorna består av jordarterna lera, silt, sand, grus samt moränmassor. Benämningarna 
beror på kornstorlek och en jordleverans har blandad kornstorlek. Som näringslager fungerar 
massorna utmärkt på grund av att jordarter med lite mindre kornstorlek ingår vilket är 
fördelaktigt för ädellövskog. Den bitvis högre lerhalten är också mycket fördelaktig för 
ekplantorna som behöver djup, fukt och stadga.  

När plantering sedan skett kommer den växtligt som då finns på plats, dess löv, kvistar och 
rotsystem att i sig bidra till uppbyggnaden av humuslagret på sikt och sammantaget kommer 
det att bli en bra jordmån, utan föroreningar med fin fukthållande förmåga. 

 

b. Syftet med intaget av massor 

Syftet är att kunna skapa markförhållanden som möjliggör återplantering och en hållbar återväxt 
av skog. Det ger även förutsättningar för fågellivet att komma åter i området. Vid den senaste 
skogsinventeringen kunde inga häckningsplatser för fåglar iakttas. Förhoppningen är att en 
välskött lövskog inte bara blir värdehöjande för fastigheten och en tillgång för friluftslivet utan 
också på sikt stimulerar fågellivet. 

Som angivits ovan krävs för ädellövskog i allmänhet, och träslaget ek i synnerhet, ett 
näringslager bestående av jord, som med fördel bör hålla en hög lerhalt, och som är tillräckligt 
djupt för lövträdens omfattande rotsystem.  

Då fastigheten saknar erforderliga näringslager för plantering skulle försök till återplantering i 
de markförhållanden som nu råder inte vara lyckosamma. Det skulle vara meningslöst att 
försöka eftersom det stora flertalet plantor inte skulle rota sig på fullgott vis. Det medför enbart 
oförsvarliga kostnader till ingen nytta.  

På grund om områdets storlek och de stora uttag som gjorts krävs mycket stora kvantiteter jord 
som skulle vara svåra att finna i form av jungfruliga massor. Utan tillgång till överskottsmassor 
skulle återplanteringen inte vara möjlig och området skulle få förbli kalt obevuxet. Det är inte 
heller god resurshushållning att använda jungfruliga massor i fall när överskottsmassor finns 
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att tillgå. Vi tycker därför sammantaget att det är en mycket bra och önskvärd åtgärd att 
återanvända existerande överskottsmassor från närliggande projekt. Rena överskottsmassor kan 
på sätt återvinnas och komma till nytta samtidigt som det möjliggör för oss att skapa ett mycket 
fint område som är estetiskt tilltalande med mycket höga naturvärden. 

 

c. Total kvantitet i ton 

Vi mäter i m3 och område 2 där vi vill inleda arbetet är uppdelat i två områden där det västra 
är ca 1 ha. 

Det östra området är ca 4000 m2 stort vilket, beroende på terrängföljning, ger ca 45 000 – 
55 000 m3 enligt vår beräkning. Omräknat i ton ger det ca 1,6 x 50 000 vilket motsvarar ca 
80 000 ton. 

Område 1 är ca 1,5 ha stort till ytan och vid terrängföljning ger detta ca 60 000 m3 vilket 
motsvarar 96 000 ton. 

Område 3 omfattar ca 1,5 ha och enligt våra beräkningar behövs ett lager om 75 000 m3 
motsvarande ca 112 500 ton, tillföras. 

Område 4 omfattar ca 2,4 ha och är mer varierat i höjd beroende på uttagen som gjorts samt 
tidigare inlagt material innan vi köpte marken. men vi beräknar 48 000 m3 motsvarande 76 800 
ton i detta område. 

 

d. Handling som styrker anläggningens syfte och kvantitet. 

Detta framgår av skogsstyrelsens rådgivningskvitto, som redan inlämnats, och som förklarats 
ovan ingår det i samrådet med skogsstyrelsen att myndigheten har att beakta samtliga för miljön 
och naturen relevanta omständigheter och göra en sammanvägning av hur och på vilket sätt 
skog kan planteras och vad som krävs för detta. Skogsstyrelsens samlade bedömning har 
mynnat ut i att åtgärderna kan tillåtas på föreskrivet sätt. 

 

e. Var massorna skall placeras och dimensionering. 

Placeringen framgår av den till rådgivningskvittot medföljande kartan. Konkret så får vi 
jordleveranser till fastigheten, som vi sedan fördelar ut med hjälp av lastmaskin och dumper på 
planteringsytan. Vi inleder med plantering i område 1 och 2.  
 
Detta är ett omfattande projekt som kommer att ta tid. Jordlagren ska efter utläggning frysa en 
gång innan plantering kan göras vilket betyder att vi måste iordningsställa områdena i etapper. 
Plantering i område 1 och 2 kan därför ske tidigast efter nästa vinter och planeras till våren 
2020. Grävmaskin placeras i område 1 och 2 och den bearbetar marken, mjukgör och lägger ut 
ett jämnt lager. Grävmaskinisten siktar alltså och förbereder för att lägga i flera olika lager, lera 
blandat läggs mest i botten, och jorden överst. Det ska dock vara lite blandat i alla lager för 
bästa jordmån.  
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f. Massornas ursprung. 

Som tidigare uppgivits kommer aktuella jordmassor från Brunna, fastighet Örnnäs 1:22, 
Kungsängen och detaljer kring massornas sammansättning framgår av provtagningssvaren som 
bifogats.  

 

g. Massornas föroreningsgrad 

De aktuella provtagna massorna har en föroreningsgrad i paritet med MRR-nivån, det vill säga 
att risken för förorening av mark, vatten och grundvatten är mindre än ringa och att de inte har 
någon skadlig inverkan på miljön eller människors hälsa.  

De aktuella jordmassorna är mycket noggrant kontrollerade. Full genomgång och provtagning 
har skett av miljökonsult över hela den ytan som kommer att schaktas bort och transporteras till 
oss. En fullständig karta över provpunkter, analys och rapporter finns bifogade. Samtliga prover 
analyseras av ackrediterat laboratorium.  

När mark, som i detta fall, är fullständigt genomgången och samtliga provpunkter analyserade 
och visar att alla ämnen och halter håller MRR nivå tas löpande stickprov även från oss var 
fjortonde dag. Provtagna massor hålls separerade till dess provsvar kommer åter. 

Skulle det vid framtida provtagning vid någon annan leverans visa sig att den jord som vi önskar 
ta emot har något eller några värden som övergå MRR-nivån kommer kommunen att kontaktas 
innan detta tas emot. Sådana jordmassor kan ändock vara möjliga att använda utan 
föroreningsrisk beroende på vilket ämne det är som övergår MRR-nivå. Vissa grundämnen är 
som regel oskadliga i liten mängd och vissa andra föreningar, tex. fosfor kan vara en direkt 
fördel för växtligenhet, också under förutsättning att mängden inte är för stor. Sådana massor 
är emellertid anmälningspliktiga i enlighet med MPF 29 kap. 35 § och sådan anmälan kommer 
då naturligtvis att göras till kommunen innan någon mottagning av sådana massor sker.  

 

h. Rutin för mottagningskontroll. 

Vi har personal på plats för mottagning som registrerar leverantörernas fordon avseende 
mängder, vilka massor som kommer och dess ursprung. Infart in till fastigheten kommer att 
vara stängd/avspärrad när ingen finns på plats för att hindra att någon obehörig avlämnar massor 
som inte är registrerade av oss. När jordleverans kommer måste chaufför lämna dessa uppgifter. 
Det görs genom att de uppger ett med åkeriet överenskommet identifieringsnummer i form av 
littranummer. Detta sammankopplas dagligen med leverantören, i detta fall ABT bolagen. Bil 
som inte kan lämna dessa uppgifter får inte lämna av någon jord. 

Vi besiktigar även massorna på plats vid genomgrävning för att säkerställa att det är vad vi 
kommit överens om.  
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Sammanfattning 

Då CR Concrete Recycling AB har ett tydligt och legitimt anläggningsändamål, genomför en 
noggrann riskbedömning, för en ursprungsdokumentation och enbart använder rena provtagna 
jordmassor lämpliga för sitt ändamål som inte förorenar mark eller vatten och vars värden 
understiger MRR nivån, faller verksamheten sammantaget utanför det anmälningspliktiga 
området och vi menar att den därför är tillåten. 

 

Datum, som ovan 

 

 

____________________________ 

CR Concrete Recycling AB 
Box 110 95 
100 61 Stockholm 
Telefon: 0760 28 88 58 
E-post: petercrconcrete@hotmail.com 
 

 



Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett 
väl avvägt sätt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post
Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se
551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201

RÅDGIVNINGSKVITTO 1(3)
Datum

2018-11-22
Ärendenr

R 1948-2018
Katrine Andersson
Stockholm-Gotlands distrikt
Galgbacksvägen 5, 18630 Vallentuna
katrine.andersson@skogsstyrelsen.se
08-514 514 68
Fastighet

LINDORMSNÄS 1:5
Kommun

Upplands-Bro
Församling

Peter Wiklund CR Concrete Recykling AB  
Box 110 95

10061 Stockholm

Rådgivning om plantering av återbeskogning av f.d. grustag 
gärna med ädellövträd

Vid rådgivningen i fält, den 2018-11-19 deltog Peter Wiklund och Catrine 
Wiklund samt Katrine Andersson från Skogsstyrelsen. 

Vid rådgivningen diskuterades att markägarna gärna vill skapa en ljus och 
lövrik skog med sociala värden och större tillgänglighet för ryttare och boende 
i närområdet. Vilka redan i dag gärna använder de stigar som finns och 
passerar över fastigheten. Trädslagen som diskuterades var ek, skogslind och 
skogslönn.

Omfattande åtgärder med att återställa humuslager och eventuell utjämning av 
marken kommer dock krävas. Något som markägaren menar är genomförbart 
med tillgängliga resurser. Han är också väl införstådd med de regler och 
förordningar som gäller för verksamhet med schakt och förflyttning av jord. 

Av de utpekade och prioriterade områden som diskuterades är det område 1 
och 2 (totalt ca 4 ha) som kan komma i fråga för ädellövstöd. Detta då det 
funnits ett bestånd av lövträd (björk, klibbal, sälg) och enstaka granar och 
därför finns redan ett tunt lager humus och förna som medför bättre 
förutsättningar för en lyckad föryngring efter jordförbättrande åtgärder.

Yta 3 består av slät sandmark utan någon växtlighet eller förna. Noggrann 
markberedning och omfattande tillförsel av näringsrik jord bedöms behövas 
för plantering av andra trädslag än tall. Det innebär en stor förändring av 
området men vill markägarna ändå utföra åtgärden får det nog betraktas som 
en skoglig försöksplantering. 

I en del av den 4:e rådgivningsytan har jord tidigare tippats och där växer nu 
en grupp självföryngrade tallplantor med i stort sett normal tillväxt. 
Bedömningen är trots det att plantering av ädellövträd kan bli osäker, då tall 
är det träd som passar bäst för ståndorten.



Skogsstyrelsen Rådgivningskvitto 2(3)

Viktigaste motiv för att motivera ovanstående åtgärder är fastigheten ligger i 
en för ädellövträd mycket gynnsam trakt som därför har en historisk lång 
kontinuitet av ädellövträd. I samma kommun finns även flera nya 
ädellövsplanteringar utförda de senaste 10 åren. Fastighetsägarna är också 
mycket måna om att återställa efter tidigare ägares uttag av sand och grus.

Främsta risker med åtgärderna på Lindormsnäs 1:5 bedöms vara viltbete, 
näringsbrist och torka.

Med vänlig hälsning

Katrine Andersson

Bilaga
1  Karta
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Utvärdering av massor från Brunna 
 

Provtagning genomfördes 2015-05-08. 

Utvärderingen innefattar 9 st prover från olika upplagda högar av massor inom området, se bifogad 

karta samt koordinater nedan. Proverna 1-5 utgörs av leriga jordmassor. Prov 1S och 2S utgörs av 

leriga schaktmassor med inslag av sand. Prov 3S och 4S utgörs av sandiga schaktmassor. 

Prov-ID Y X Beskrivning 

01 6600105 654190 Leriga jordmassor 

2 6600113 654136 Leriga jordmassor 

3 6600185 654127 Leriga jordmassor 

4 6600192 654161 Leriga jordmassor 

5 6600111 654271 Leriga jordmassor 

1S 6600160 654422 Leriga schaktmassor 

2S 6600195 654401 Leriga schaktmassor 

3S 6599746 654346 Sandiga schaktmassor 

4S 6599788 654378 Sandiga schaktmassor 

 

Utvärdering av prov 

Utvärdering av provresultatet (totalhalter) från Brunna visar att samtliga provtagna metaller ligger 

under gränsen för känslig mark (KM) och halter av PAH:er ligger under gällande gränsvärden för KM 

och för inerta massor (Tabell 1). 

Tabell 1. Analyserade totalhalter (mg/kg) för metaller och PAH:er i proverna från Brunna.  

Ämne KM MKM Inert 1 2 3 4 5 1S 2S 3S 4S 

As 10 25  4,11 3,84 4,4 4,18 4,94 3,24 2,2 2,33 2,08 

Ba 200 300  94 82,9 91,8 96 94,2 49 30,7 17,2 19,8 

Cd 0,5 15  0,329 0,298 0,217 0,275 0,256 0,1 0,1 0,1 0,1 

Co 15 35  9,83 7,97 9,82 10,3 12,8 9,37 4,92 3,15 3,48 

Cr 80 150  39,9 34,2 36,6 40,7 44,2 23,2 13,2 10,9 9,17 

Cu 80 200  37,4 39,5 36 23,8 36,9 19,3 8,8 4,53 6,77 

Hg 0,25 2,5  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ni 40 120  27,4 26,6 26,2 24,1 31,8 18,4 9,04 5,1 5,64 

Pb 50 400  18,1 16,1 16,6 17,6 21,2 10,8 5,6 4,21 4,28 

V 100 200  41,8 39 41,4 36,9 46,9 28,5 21 14,3 14,6 

Zn 250 500  72,3 64,8 65,7 90,3 79,2 48,6 33,3 17,3 19,4 

                      

PAH Cancerogena   10 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

PAH övriga   40 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

PAH-L 3 15  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

PAH-M 3 20  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

PAH-H 1 10  0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 



Då avsikten är att återvinna massorna genom t.ex. utfyllnad av mark eller produktion av jord måste 

massorna efterleva kraven för mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok ”återvinning 

av avfall i anläggningsarbeten” (2010:1) presenterar gällande gränsvärden med avseende på totalhalt 

och lakbarhet. 

Totalhalter av Cd, Cr, Hg och Pb i proverna 1-5 förekommer i halter som riskerar att överstiga gränser 

för MRR. Därmed har laktester på dessa prover genomförts för att utvärdera om de efterlever kraven 

för att klassificeras som MRR-massor. Proverna 1S, 2S, 3S och 4S uppvisar låga halter och antas inte 

överskrida gränsen för MRR.  

Utvärdering mot gräns för mindre än ringa risk (MRR) 

För att med säkerhet kunna bedöma att de provtagna massorna efterlever kraven för MRR har 

laktester genomförts på de prover som uppvisade de högsta totalhalterna. Då massorna har likartade 

egenskaper möjliggör laktest av de prover som har de hösta föroreningshalterna utvärdering av 

samtliga prover som uppvisar lägre totalhalter. 

Tabell 1. Analyserad lakbarhet (l/s = 10) för de prover med högst totalhalter.  

Ämne 
MRR-gräns  

l/s = 10 (mg/kg) Kolumn1 Prov 1 Prov 5 

As 0,09  0,0164 0,0083 

Cd 0,02  0,000757 <0,0005 

Cr 1  0,0384 0,00734 

Cu 0,8  0,22 0,13 

Hg 0,01  0,00037 0,000241 

Ni 0,4  0,139 0,0797 

Pb 0,2  0,028 <0,002 

Zn 4  0,0377 <0,02 

Cl 130  <10 <10 

SO4 200  <50 <50 

 

Laktest av prov 1 och 5 visar att samtliga ämnen som ligger till grund för MRR-bedömning lakar ut i 

en omfattning som ligger väl under de ställda kraven. Då prov 1 och 5 uppvisade de högsta 

totalhalterna kan dessa resultat även anses tillräckliga för att utvärdera övriga prover, för vilka 

laktest inte genomfördes. 

Sammantaget bedöms samtliga provtagna massor uppfylla kraven för att definieras som MRR-

massor. Detta innebär att de kan återvinnas och användas för anläggningsändamål med mindre än 

ringa risk för negativ miljöpåverkan. 

Stockholm 2015-06-10 
 
Svensk Ekologikonsult AB 

Erik Mörk 
erik@svenskekologi.se 
073-9820115 

mailto:erik@svenskekologi.se
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Projekt
Bestnr

Analys av fast prov

Er beteckning Brunna
20150508-1

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669414
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 89.1 % 1 W IRSA
As 4.11 1.13 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 94.0 21.7 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.329 0.079 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 9.83 2.44 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 39.9 7.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 37.4 7.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 27.4 7.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 18.1 3.7 mg/kg TS 1 H IRSA
V 41.8 8.8 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 72.3 13.8 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 89.8 5.42 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-1

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669414
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-2

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669415
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 83.1 % 1 W IRSA
As 3.84 1.07 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 82.9 19.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.298 0.071 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 7.97 1.93 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 34.2 7.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 39.5 8.4 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 26.6 7.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 16.1 3.3 mg/kg TS 1 H IRSA
V 39.0 8.3 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 64.8 12.3 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 82.1 4.95 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-3

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669416
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 83.1 % 1 W IRSA
As 4.40 1.26 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 91.8 21.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.217 0.052 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 9.82 2.39 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 36.6 7.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 36.0 7.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 26.2 7.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 16.6 3.4 mg/kg TS 1 H IRSA
V 41.4 8.7 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 65.7 13.2 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 82.1 4.95 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-3

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669416
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-4

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669417
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 85.9 % 1 W IRSA
As 4.18 1.16 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 96.0 21.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.275 0.069 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 10.3 2.5 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 40.7 8.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 23.8 5.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 24.1 6.3 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 17.6 3.6 mg/kg TS 1 H IRSA
V 36.9 7.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 90.3 17.3 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 82.7 4.99 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-5

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669418
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 86.0 % 1 W IRSA
As 4.94 1.38 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 94.2 22.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.256 0.078 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 12.8 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 44.2 8.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 36.9 7.8 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 31.8 8.5 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 21.2 4.4 mg/kg TS 1 H IRSA
V 46.9 9.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 79.2 15.0 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 87.7 5.29 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-5

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669418
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-1S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669419
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 90.0 % 1 W IRSA
As 3.24 0.90 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 49.0 11.3 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 9.37 2.32 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 23.2 4.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 19.3 4.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 18.4 4.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 10.8 2.2 mg/kg TS 1 H IRSA
V 28.5 6.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 48.6 9.7 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 89.3 5.39 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-2S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669420
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 89.6 % 1 W IRSA
As 2.20 0.66 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 30.7 7.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 4.92 1.19 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 13.2 2.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 8.80 1.86 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 9.04 2.39 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 5.60 1.15 mg/kg TS 1 H IRSA
V 21.0 4.7 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 33.3 6.6 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 83.0 5.01 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-2S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669420
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-3S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669421
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 90.0 % 1 W IRSA
As 2.33 0.70 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 17.2 4.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 3.15 0.76 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 10.9 2.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 4.53 0.98 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 5.10 1.38 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 4.21 0.87 mg/kg TS 1 H IRSA
V 14.3 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 17.3 3.3 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 90.4 5.46 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-4S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669422
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 93.9 % 1 W IRSA
As 2.08 0.67 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 19.8 4.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 3.48 0.85 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 9.17 1.84 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 6.77 1.52 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 5.64 1.57 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 4.28 0.89 mg/kg TS 1 H IRSA
V 14.6 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 19.4 3.7 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 92.0 5.55 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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Er beteckning Brunna
20150508-4S

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669422
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning).

Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Ett separat prov har torkats vid 105°C för TS-bestämningen.
Analys har skett enligt EPA – metod (modifierad) 200.8 (ICP-SFMS).

Rev 2012-10-15

2 Paket OJ-21A
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen).
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Rev 2013-10-14

Godkännare
IRSA Iris Santeliz

MB Maria Bigner

Utf1

H Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

W Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Möte Lindormsnäs 1:5, 21.12.2018 Deltagare: CCR Vd Peter Viklund, CCR Lisa Persson 

jurist, Wodek Kleiwichs advokat. Ordf. och vOrdf. i Bygg och Miljönämnden Lars Brofalk, Jan 

Lannefelt samt tf.chef för Samhällsbyggnadskontoret Sven-Olof Näslund. 

Anledning: Träffas för att diskutera hur vi snabbast kunde behandla deras ärende.  

Historik: CR CONCRETE RECYCLING AB har börjat transporter av massor för att få underlag till att 

plantera ädellövskog som man hävdade att man fått tillstånd av skogsstyrelsen att göra. Våra 

miljöinspektörer besökte platsen vid två tillfällen. Utfärdade först muntligt förbud för utläggning av 

massor på platsen, därefter den 14.12.2018 ett skriftligt. Platsen ligger delvis inom strandskyddat 

område. 

Möte: CCR förväntade sig att få tillstånd att påbörja transporter 7.1.2019. Vi föreslog att snabbaste 

sättet få ärendet behandlat var att CCR besvarade vårt ”beslut” så fort som möjligt så att vi kunde 

börja behandla det. Vilket gjordes den 24.12.2018. Miljöavdelningen har detta ärende på delegation. 

Då ärendet är stort och innebär ett betydande ingrepp i naturen kan det bli nödvändigt att behandla 

det som ett nämndärende.  

Kommentarer: BMN är en myndighetsnämnd där miljöavdelningen har ansvar för att utreda 

och bedöma tillåtligheten av miljöföretag inom kommunen och kommer då, även i detta fall, ta 

hänsyn till skogsstyrelsens råd. Ärendet kommer att behandlas skyndsamt och påbörjas den 7.1.2019 

vilket meddelats den sökande via mail 28.12.2018. Sökande har meddelat att man avser JO-anmäla 

kommunen för felaktig behandling i samband med föreläggandet om förbud att transportera massor 

till området. Vidare har man för avsikt hålla kommunen ansvarig för alla kostnader och förluster som 

uppstår p.g.a att de måst avbryta arbetet. Dessa krav ställdes vid mötet men togs tillbaka senare 

under mötet.  

Konklusion:    

1. Att det dokument från skogsstyrelse som visats upp för oss inte kunde utgöra ett underlag för att 

vi direkt skulle kunna ta beslut om att godkänna ett så stort miljöföretag. 

2. Att miljöavdelningens behandling av ett så stort ärende inte kan vara avslutat den 7.1.2019 när 

deras bemötande av vårt ”Beslut” kom in 24.12.2018. 

3. Att BMNs ordförande vid mötet den 23.12.2018, på de grunder som framfördes där inte skulle 

kunna fatta ett beslut om att tillåta verksamheten över huvudet på den instans som fått ärendet 

delegerat till sig för behandling. 

Janl  02.01.2019 

                                                                                      

       

      



 

     
          Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
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Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr 
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Stockholm-Gotlands distrikt 
Frida Resare 
Galgbacksvägen 5, 18630 Vallentuna 
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Tfn 08-514 514 66 
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 Södertälje Kommun Miljökontoret 
Att. Eva Ryblad 
151 89 Södertälje 

 
 

 

  

Yttrande gällande förfrågan om markhöjning på Jumsta 1:1 
Södertälje kommun 
Swerock AB har via Swerecycling anmält till Södertälje kommun att de 
önskar genomföra en markhöjning på fastigheten Jumsta 1:1 för att förbättra 
möjligheterna att bedriva skogsbruk. Att lägga upp jordmassor på skogsmark i 
syfte att höja markens virkesproducerande förmåga är ingen etablerad 
skogsskötselmetod. 
 
I ändamålsbeskrivningen från Swerock AB så tas tre åtgärder och effekter 
upp. 
 
Den första är minskning av impediment. I Skogsvårdslagen (1979:429) 13 a § 
står följande om impediment; ”Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling 
får inte ske på skogliga impediment som är större än 0,1 hektar.” 
Nu är den planerade åtgärden inte en skogsbruksåtgärd, men 
skogsvårdsåtgärder som kan verka produktionshöjande och gödsling är inte 
tillåtet på impediment. Det är alltså inte uppmuntrat genom skogsvårdslagen 
att förhöja produktionen på impediment eller att förhöja produktionen så att 
det inte längre bedöms som impediment. Impediment är viktiga platser för 
naturmiljön.  
 
Den andra är förbättrad markkvalitet, främst genom att höja marknivån i 
förhållande till markvattnet. Inte heller i det här sammanhanget ses det som en 
skogsbruksåtgärd att lägga upp massor. De åtgärder som nyttjas för minskat 
markvatten i skogbrukssammanhang är rensning av befintliga diken till deras 
ursprungliga djup eller skyddsdiken vars effekter inte är permanenta. Övrig 
markavvattning hanteras av länsstyrelsen. En orsak till hög markvattennivå 
sägs vara bäverfördämningar. I andra sammanhang då bäverfördämningar har 
skapat problem för skogsbruket har det snarare hanterats genom att man 
begärt tillstånd hos Länsstyrelsen att få riva bäverdammen.  
 
Den tredje åtgärden är tillförsel av massor. De effekter som beskrivs av 
tillförseln av massor är förhöjd bonitet och minskad risk för körskador. Inte 
heller i dessa sammanhang är det brukligt.  
De platser där boniteten har störst potential att öka är givetvis på de platser 
som idag är impediment men som vi tidigare har nämnt anses det inte vara 
eftersträvansvärt att omvandla impediment.  
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Vidare bör undvikande av körskador kunna genomföras utan att lägga till 
jordmassor. Det finns flera beprövade metoder för att undvika körskador i 
skogsbruket som innebär både mindre kostnader och en mindre påverkan på 
miljön. 
Den homogeniserande effekten på marken som jordmassorna kan ge leder 
eventuellt också till negativa konsekvenser på naturmiljön, då den exempelvis 
kan ta bort fuktstråk och begrava stenblock och skrevor.  
 
Ett liknande ärende togs upp i mark- och miljööverdomstolen i januari i år 
(Mål nr M 1832-17). Även där har Skogsstyrelsen yttrat sig och meddelar ”att 
man inte bereder en fastighet för framtida skogsbruk genom att lägga upp 
jordmassor” och ifrågasätter den planerade åtgärden.  
 

Utifrån Skogsstyrelsens tillsynsansvar och tolkning av skogsvårdslagens 
regler är bedömningen att åtgärden i fråga inte är tillåten enligt dessa regler. 
Skogsstyrelsens bedömning är också att det kan ifrågasättas om åtgärden 
överhuvudtaget är att klassa som en skoglig åtgärd. Den planerade åtgärden 
bör därför i första hand prövas enligt miljöbalkens regler.  
 
 
 
 
Frida Resare   Magnus Pettersson 
Skogskonsulent  Tillsynsspecialist  
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Tove Engleson

Ämne: Inspektion Lindormsnäs

Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>  
Skickat: den 28 februari 2019 12:07 
Till: Tove Engleson <Tove.Engleson@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Inspektion Lindormsnäs 
 
Hej ser såklart att jag hade tagit fel på tiden. Sorry. 

Jag tänkte på din fråga o. Varför vi ville plantera ädellövskog förtydliga lite .   Förutom att jag personligen tycker att 
det är vackert så saknas ädellövskog i området och vi beslutade om detta i samråd med skogsstyrelsen i och med att 
vi nu kunde göra på rätt sätt. Dessutom kommer priserna på ädellövskog att stiga rejält då det redan nu är en så stor 
brist.    Det får barn och barnbarn ta hand om. 

Mvh  
Peter Viklund  
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Tove Engleson

Ämne: Underlag som lagts till i ärendet [MIL.2018.658]
Bifogade filer: Överklagan Länsstyrelse MIL.2018.658.pdf

Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>  
Skickat: den 9 mars 2019 11:06 
Till: Tove Engleson <Tove.Engleson@upplands-bro.se> 
Kopia: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Underlag som lagts till i ärendet [MIL.2018.658] 
 
Hej Tove. 
 
Ja jag har några synpunkter men först vill jag tacka för mötet på Lindormsnäs i torsdags 2/3 . Det 
var olyckligt att vi inte hade det mötet i september när vi sökte er så många gånger för då hade vi 
knappast hamnat i den situation vi nu är. 
Samråd och samsyn är den modell vi gärna jobbar i.  
 
Som jag redogjorde för avser vi inte att göra något arbete i område 3 och 4 i år oavsett om ni eller 
länsstyrelsen skulle lämna ok på detta. Vi kommer inte hinna göra någon plantering till våren där 
nu oavsett. Område 1 och 2 är där vi avser börja för att kunna plantera nästa vår. Det skulle ju 
egentligen ha blivit nu i vår men pga dröjsmålet går inte det. 
Område 3 och 4 är de områden som vi nu har kontakt med Norrvatten om i enlighet med den 
information jag gav dig i veckan. 
Norrvatten har tackat oss för att vi kontaktade dom angående denna möjlighet Även Länsstyrelsen 
är informerad och det har varit mycket positivt avseende ett vattenprojekt i de inre delarna av den 
gamla täkten. I korthet som jag informerade dig om avser vi tillsammans med berörda parter 
utreda möjligheten att infiltrera dricksvatten i resterna av den befintliga åsen. Enligt uppgifter finns 
det ca 2,5 miljoner m3 sand kvar av åsen som kan användas till detta ändamål och då det redan 
grävts ut stora delar så är det enkelt att anlägga något för framtiden i de utgrävda delarna. 
Norrvatten behöver reservtäkter för att klara 30 dagars avstängning av Görveln. Detta i enlighet 
med den rapport 201824 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län du bifogat här. Det 
har inte omedelbar relevans för detta pågående ärende och det kommer sannolikt kräva 
vattendom så det ligger på framtiden huruvida detta är genomförbart men för kännedom upplyser 
vi om att vi avser att påbörja utredning av detta. 
 
Vi avser hålla er uppdaterade om detta projekt och det kan möjligen vara så det det bör vara 
samhällsbyggnads chefen som kan ingå i mail listan? 
 
Vad gäller de övriga dokumenten ställer vi oss frågande till varför en utredning av insekter från 
2006 som inte uppdaterats skickas ut. Skogsstyrelsen kontrollerade i samband med rådgivningen 
både om det fanns några rödlistade arter men även om det fanns några nyckelbiotoper. Det fanns 
det inte så varför skickar ni en rapport som är 13 år gammal till beslutsfattarna? Dom bör ju 
rimligen få ett uppdaterat beslutsunderlag i den mån det är något som  överhuvudtaget är 
relevant. Som ni vet har vi noggrant redogjort för skälen till varför återplanteringsprojektet faller 
utanför den kommunala anmälningsplikten och ni har fortfarande inte bemött något av det vi 
framfört med något konkret. Dessutom är slutsatserna i inventeringen så att insekterna utan 
åtgärder kommer att dö ut och man rekommenderar dessutom täktverksamhet vart tionde år för 
att öppna upp landskapet. Har ni någon gång i processen meddelat någon i nämnden detta 
tidigare? Även objektsdatabladgrundvatten Uppsala åsen Lindormsnäs talar om möjligheterna för 
täkt. Dessutom är det bladet från 2013 och nu 6 år senare har ni fortfarande inte uppdaterat 
vattenskyddsområdet som det angavs.  
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Skogsvårdslagen medger inte att större ytor lämnas utan ny skogsproduktion och ur 
grundvattensynpunkt är det viktigt att snabbt få det kala ytorna efter täkt täckta och beväxta. 
 
Vi anser att allt ni gjort så här långt är baserat på er egen ståndpunkt att detta inte ska få 
genomföras på några villkor och därefter, efter att ni bestämt er för denna uppfattning, så söker ni 
högt och lågt efter mer eller mindre relevanta argument till stöd för den uppfattningen istället för att 
på ett seriöst och objektivt sätt undersöka vad som verkligen är bra resp. dåligt med detta och 
därefter komma till en slutsats. Ni söker lagstöd för ert agerande i efterhand, i stället för att konkret 
ta till er vad som framförts och vi gillar inte det. Det är inte på det sätt myndighetsutövning ska 
bedrivas. 
 
Vi anser att nämnden ska ges ett fullgott beslutsunderlag så vi väntar oss att nämnden tar del av 
innehållet i såväl vår skrivelse till er den 21 december, som vi förövrigt skickade in på uppmaning 
av nämndens egna företrädare med löfte om att kommunen skulle ändra sitt beslut, som vår 
överklagan till Länsstyrelsen.  
 
Med Vänlig Hälsning 
Peter Viklund 
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Tove Engleson

Ämne: Lindormsnäs

Ämne: Lindormsnäs  
Datum: Wed, 20 Mar 2019 13:34:36 +0000 

Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com> 
Svar till: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com> 

Till: jan.lannefelt@telia.com <jan.lannefelt@telia.com>
 

 
Hej.  Jag har fortfarande svårt att se hur kommunen och vi ska ha olika åsikter om ett projekt som bara är till fördel 
för kommunen och dess innevånare.  
Du talade om för mig att du fått helt andra uppgifter från handläggare på skogsstyrelsen än vi svarade er.  

Jag vill därför låta dig ta del av ett utdrag vi fått av skogsstyrelsens jurist idag.   Vi vill för vår sida inte vara en 
motståndare till kommunen.  Tvärtom är det min absoluta önskan att vi snarast når samsyn.  

För din info är det exakt samma massor som kördes till oss som grävts bort i område 1 och 2. Detta enligt SGU som 
redovisar vilka jordarter som finns på olika platser i Sverige. Varför tjänstemännen inte kan utläsa detta vet jag inte 
men ni i nämnden behöver iaf korrekt information för era beslut. 

Nu får du ta del av skogsstyrelsens jurists skrivning om vad som gäller för skogsstyrelsen som oaktat vad 
tjänstemännen säger till er är tillsynsmyndighet.  

Nu hoppas jag att detta räcker i annat fall kan jag inte göra mer nu. Detta var inte det läge vi önskat hamna i. 

Enl skogsstyrelsens jurist mottaget idag: 

  Trots att jag egentligen arbetar med helt andra juridiska områden kan jag dock se att följande ”ska-krav” framgår 
av Skogsvårdslagen (SFS 1979:429): 
”5 § Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark 
1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning 
eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett 
godtagbart sätt, 
2. om marken ligger outnyttjad, eller 
3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. 
…” 
Notera att detta avser ”produktiv skogsmark”, dvs: 
(skogsmark) mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har 
en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan 
produktionshöjande åtgärder, samt 
(produktiv skogsmark) mark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en 
kubikmeter virke per hektar och år. 
För mark med sämre avkastningsförmåga (improduktiv skogsmark och träd och buskmark) är det inget ”ska-krav” att 
ny skog ska anläggas vid behov, däremot är utgångspunkten att markägaren åtminstone har rätt att nyanlägga skog. 

Mvh Peter Viklund  
-- 
Skickat från Outlook Email App för Android 
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Er referens 
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 Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

 
 

 

  

Yttrande över skrivelse från verksamhetsutövare 
Skogsstyrelsen har den 10 januari 2019 fått in en förfrågan från Upplands-Bro 
kommun om ett yttrande angående framförda argument i en skrivelse från CR 
Concrete recycling AB i ärende MIL.2018.658 förbud mot fortsatt verksamhet 
på fastigheten Lindormsnäs 1:5.  

Nedan följer Skogsstyrelsen synpunkter på de punkter i CR skrivelse där 
Upplands-Bro kommun önskar Skogsstyrelsens syn.  

• I skrivelsens punkt 5 nämns skogsvårdslagen 5§ Skyldighet att 
anlägga ny skog. 

Skogsvårdslagen anger ingen ”rätt till återplantering” som anges i 
skrivelsen, däremot anger skogsvårdslagen en skyldighet att anlägga 
ny skog på produktiv skogsmark. 

Enligt 3 § SVL (Annat ändamål än virkesproduktion) ska 
bestämmelserna i 5§ dock inte tillämpas på produktiv skogsmark som 
i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än 
virkesproduktion. Vilket Skogsstyrelsen bedömer vara fallet i detta 
område, en skyldighet att anlägga ny skog föreligger därmed inte för 
det aktuella området.  

• I skrivelsen punkt 7.1 nämns att skogsbruk är undantaget från 
strandskyddet. 

Skogsstyrelsens bedömning är att den aktuella åtgärden inte är en 
skogsbruksåtgärd och det finns inte något krav om anläggning av ny 
skog för det aktuella området. Skogsstyrelsen har inga synpunkter vad 
det gäller kommunens bedömning av hur ärendet förhåller sig till 
strandskyddet. 

• I skrivelsens punkt 7.2 anges att Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
för fastigheter som omfattas av skogsvårdslagen rörande alla åtgärder 
som berör skogsbruket och att ett samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken 
redan har ägt rum med Skogsstyrelsen.  

När det gäller miljöbalken så har Skogsstyrelsen tillsynsansvar för 
skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 
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(12 kap. 6§ MB). Skogsstyrelsen bedömer att den aktuella åtgärden, 
lägga ut massor, inte är en skogsbruksåtgärd. Ett samråd enligt 12 kap. 
6§ MB kan därmed inte hållas med Skogsstyrelsen i detta fall 
(däremot med annan tillsynsmyndighet).  

Det fältbesök som gjordes med Skogsstyrelsen den 19 november 2018 
som hänvisas till i skrivelsen var en rådgivning angående hur en 
återbeskogning lämpligen kan utföras av ett äldre grustag. Denna 
fältrådgivning resulterade i ett rådgivningskvitto som skickades ut den 
22 november 2018. Inget samråd enligt 12 kap. 6§ i miljöbalken har 
genomförts eller skrivits av Skogsstyrelsen för det aktuella området på 
fastigheten Lindormsnäs 1:5. 

 
 
 
Hanna Glöd 
Skogskonsulent 
 
 
 
 
 
Bilagor 

1. Beslut om förbud mot fortsatt verksamhet § 186 2018-12-14 
2. Yttrande från CR Concrete Recycling AB  
3. Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen R 1948-2018 
 
Kopia till 

Concrete Recycling AB 
[Text …] 
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Att: Tove Engleson 

Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

 

 

 

 

 

 

 

Entomologiska Föreningen i Upplands reaktion med anledning av den 

markförändrande verksamhet och den avverkning som skett inom 

Lindormsnäs grustäkt, Upplands-Bro kommun. 

 

Vid ett besök i Lindormsnäs grustäkt (Upplands-Bro, RT90: 6598687, 1599664) 2019-03-29 

uppmärksammade representant för Entomologiska Föreningen i Uppland att det inom området för 

grustäkten skett en betydande markberedning (Bild 1), schaktmassor tillförts (Bild 2), avverkning 

skett (Bild 3) och även annan verksamhet som både på kort och lång sikt kan skada insektslivet och 

dess biologiska mångfald. 

 

Sandmiljöer i allmänhet är mycket attraktiva för insekter. Inte sällan utgör dessa biotoper unika öar i 

ett för övrigt sandbefriat landskap. Täkten i Lindormsnäs representerar således en sällsynt naturtyp, 

med stora öppna sandytor i ett relativt varierat landskap. Storleken och den varierande miljön på de 

solexponerade sandmiljöerna utgör utmärkta habitat för en rik mångfald. Framförallt gäller detta 

insekter och ett stort antal arter har dokumenterats från området. Till exempel kan nämnas fler än 

150 arter av viktiga pollinerare, som vildbin och andra gaddsteklar, vilket får anses vara en mycket 

hög siffra. Området är även hemvist för ett flertal rödlistade insekter. Av dessa kan särskilt läppstekel 

(Bembix rostrata) klassad som NT och tallmovägstekel (Arachnospila westerlundi) klassad som VU 

nämnas. Läppstekeln har i Lindormsnäs en av sina få fastlandsförekomster, och kan vissa år 

förekomma i stort antal på platsen. Tallmovägstekeln är en mycket sällsynt art där de flesta svenska 

fynden har gjorts i Stockholms län. Här vilar således ett särskilt ansvar på länet för artens nationella 

bevarande. Det som negativt kan påverka mångfalden är en ökad beskuggning av sandytorna samt 

om viktiga näringskällor för framförallt vildbin tas bort. Därför är det högst oturligt och direkt 

negativt att flera stora sälgar har avverkats i området (Bild 3). Sälgen blommar tidigt på våren då det 

är ont om andra näringskällor, och besöks flitigt av många arter tidiga solitärbin. 
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Insektslivet i täkten är relativt väl dokumentet, särskilt kan Hans Bartsch inventeringar under mitten 

på 00-talet lyftas fram. Entomologiska Föreningen har lett ett flertal exkursioner till Lindormsnäs och 

inte sällan har trevliga fynd av sällsynta insekter gjorts. Att området har en hög mångfald kan man se 

genom att göra utdrag ur Artportalen. 

 

Om man lyfter blicken från insekterna så är området även viktig häckningsmiljö för flera känsliga 

fågelarter. Exempelvis har den rödlistade backsvalan tidigare konstaterats häcka i täkten. Även 

trädlärka hävdar revir i täktområdet. Båda dessa arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. 

Trädlärkan är dessutom upptagen i bilaga 1 i fågeldirektivet.     

 

Att tillföra jordmassor och skogsplantera täktområdet skulle vara förödande för den värdefulla 

faunan som är helt beroende av de öppna sandmiljöerna i Lindormsnäs. Istället bör man betrakta 

områdets naturvärden som en viktig tillgång i landskapet och aktivt arbeta för att förstärka de 

ekologiska värdena. Många av de insekter som lever i täktområdet har stor potential att utföra 

viktiga ekosystemtjänster, exempelvis pollination. Med tanke på den oroande minskning av 

insektsförekomster som har dokumenterats under de senaste decennierna, borde de flesta inse 

vikten av att artrika miljöer som dessa bevaras.  

 

Slutsats 

Entomologiska Föreningen i Uppland ser med stor oro på den utveckling som för tillfället sker i 

grustäkten vid Lindormsnäs. Förvisso behöver en viss riktad störning av sandmiljöerna inte 

nödvändigtvis vara negativt, då den kan hindra igenväxning och beskuggning av öppna sandytor. Men 

en förberedande markberedning för skogsplantering, samt eventuell reservvattentäkt kan enbart 

vara negativt ur ett entomologiskt och arachnologiskt perspektiv. Vi anser att grustäkten i 

Lindormsnäs håller ett så pass höga naturvärden att det på sikt definitivt bör övervägas att bli ett 

naturreservat med egen skötselplan. 
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Bild 1. Lindormsnäs grustäkt 2019-03-29. På platsen har betydande markberedning gjorts. T.v. visar 

även någon form av grävning och ”rör” har dragits fram. T.h. visar område där avverkning och 

markutjämnande åtgärder har genomförts. 

 

 

Bild 2. En större mängd singel (grus av större dimension) har tillförts till platsen. Tidigare 

solexponerade sandytor har täckts med tjockt lager singel. 
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Bild 3. Avverkning har skett inom grustäkten, samt att flera stora sälgar har kapats. Sälgen utgör en 

viktig födoresurs tidigt på våren när vildbin som lever i sanden flyger. 

 

 

På Entomologiska Föreningen i Upplands vägnar, 

 

Thomas Persson Vinnersten, biolog och kassör Entomologiska Föreningen i Uppland 

 

 

Petter Andersson, naturvårdsbiolog och medlem i Entomologiska Föreningen i Uppland 
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Tove Engleson

Ämne: fastigheten Lindormsnäs 1:5
Bifogade filer: skrivelse till kommunen ang Lindormsnäs.odt

Från: carin.enfors@telia.com <carin.enfors@telia.com>  
Skickat: den 8 april 2019 14:16 
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se> 
Kopia: 'Per-Ola Björn'  'Linda Irebrand'  'Michael_akerberg' 

>; 'Jorgen Franzen' ;  
'Cecilia Nielsen' <  
Ämne: fastigheten Lindormsnäs 1:5 
 
Att: Tove Engleson  
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen  
 
Upplands-Brokretsen av Naturskyddsföreningen reagerar starkt på den åverkan som har skett i grustaget på 
fastigheten Lindormsnäs 1:5, Upplands-Bro kommun och på den planerade fortsatta verksamheten. Se bifogade 
dokument. 
 
På Upplands-Brokretsens av Naturskyddsföreningens styrelses vägnar, 
 
Carin Enfors, ordförande 
 
 
 
Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro 
070-536 26 15 
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Att: Tove Engleson  
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen  

 
Upplands-Brokretsen av Naturskyddsföreningen reagerar starkt på den åverkan som har skett i 
grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5, Upplands-Bro kommun och på den planerade fortsatta 
verksamheten. 

Naturskyddsföreningen, Upplands-Brokretsen, ser med stor oro på den utveckling som sker i 
grustäkten vid Lindormsnäs. Markberedning för skogsplantering är mycket negativt ur ett 
naturbevarande perspektiv.  

 

 
Värden  

Grustaget Lindormsnäs är en ovanlig biotop med sina öppna sandytor i ett varierat landskap. Sådana 
naturtyper är sällsynta i vårt jordbrukslandskap. Denna nedlagda grustäkt är en grusbiotop med 
partier av tall och inslag av bland annat björk, asp och sälg. Många insektsarter har påträffats i 
Lindormsnäs, varav ca 20 är rödlistade. Insektsforskare och intresserade från hela Mellansverige 
besöker lokalen regelbundet. Över 500 unika arter av växter och djur har rapporterats från området. 
Det är alltså en viktig biotop även för sällsynta, hotade och mindre vanliga växt- och djurarter. 
Pollinerande insekter finns i stor mängd. De är viktiga att bevara eftersom pollinerande insekter har 
minskat kraftigt under senare år.  

 

Åverkan  

Representanter från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro besökte grustaget den 4 april 2019.  

Mycket stora ingrepp har gjorts i den känsliga naturtypen genom grävning, schaktning och planering 
av stora sammanhängande områden. Mycket åverkan har skett särskilt i området närmast Mälaren 
som är strandskyddat. Man har där grävt bort massor, tillfört massor, anlagt en jordvall och en större 
yta har planerats och kompakterats och täckts med finsingelliknande material. Stora mängder 
schaktmassor av synbarligen skiftande typ och kvalitet har tillförts på flera olika ställen. Vi noterade 
kompakterande körspår över stora delar av området. 

 

Planerna på ädellövskog 

Ägaren av fastigheten Lindormsnäs 1:5 planerar att anlägga en ädellövskog på fastigheten. Det vore 
befängt att plantera lövskog, särskilt ädellövskog, på mark som är så olämplig för dessa trädarter. 
Även med ditförsel av avsevärda mängder jord är förutsättningarna för etablering och tillväxt av 
träden dåliga. Grustaget har ingen förmåga att hålla kvar markfukt. Ett mycket tjockt lager jord är en 
förutsättning för plantor över huvud taget skulle kunna etableras. Sådan mängd massor är inte 
förenligt med bestämmelserna för strandskyddat område.  
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De schaktmassor av synbarligen skiftande typ och kvalitet, som har forslats till platsen syns inte 
gynna plantering av ädla lövarter. Den stora hårdgjorda planen som ligger nära Mälaren kan inte vara 
tänkt för odling. Vad är tanken med den?  

 

Strandskydd  

Delar av fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger inom strandskyddat område. Det är där som den största 
åverkan har gjorts. 

Strandskyddet har två syften (källa Naturvårdsverket):  

• att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och  

• att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Vår åsikt är att det inte är möjligt för ägaren av fastigheten att få dispens från strandskyddet om 
ägaren skulle vilja driva frågan. Dispens kan ges bara om åtgärden är förenlig med båda syftena. 
Strider åtgärden mot ett av syftena ska dispensansökan avslås. Inom strandskyddsområden är det 
förbjudet att (källa Naturvårdsverket): 

• uppföra nya byggnader  

• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att röra sig där 

• gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer 

• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv 

Den planerade verksamheten på fastigheten strider mot tre av de fyra punkterna. 

Enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § är ett särskilt skäl för prövning av upphävande av eller dispens 
från strandskyddet om det område som upphävandet eller dispensen avser bland annat om 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, 

Avgörande för punkt 1. är enligt Naturvårdsverket att området inte längre är allemansrättsligt 
tillgängligt. Naturskyddsföreningens uppfattning är att området fortfarande är tillgängligt för 
allmänheten. Naturintresserade, främst entomologiskt intresserade, ryttare, joggare, cykelåkare, 
hundägare och andra friluftsintresserade besöker och utnyttjar ofta området. 

Punkt 2. är inte tillämpbar. Enligt Naturvårdsverket kan ett område, trots att det är väl avskilt från 
stranden, vara av stor betydelse för växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till strandområden. 
Det kan till exempel röra sig om viktiga lokaler för hotade arter eller platser som är intressanta 
strövområden. Avskiljande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. En mindre 
väg anses vanligen inte ha någon avskiljande effekt. 
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Naturreservat  

Grustaget utgör en sällsynt naturtyp med stor artrikedom och många skyddsvärda arter. Området är 
ett populärt utflyktsmål för natur- och friluftsintresserade människor, framför allt 
insektsintresserade, inte bara från vår kommun, utan från hela Mellansverige. 

Eftersom grustaget har så höga biologiska värden och är ett attraktivt besöksmål så borde området få 
ett starkt skydd mot exploatering. Naturskyddsföreningen anser att fastigheten Lindormsnäs 1:5 bör 
avsättas som naturreservat med egen skötselplan. Ett liknande område i Uppsala kommun, 
Torslundagropen, avsattes år 2009 som naturreservat.  

 

På Upplands-Brokretsens av Naturskyddsföreningens styrelses vägnar, 

 

Carin Enfors, ordförande 
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Tove Engleson

Ämne: Kommunicering 

Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>  
Skickat: den 16 april 2019 22:42 
Till: Tove Engleson <Tove.Engleson@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Kommunicering  

Tove, 

 

Du svarar mig uttryckligen att om vi inte inkommer med synpunkter på yttrandet inom en vecka så 
kan inte pågående ärende tas upp nämnden i april. Detta är dina uttryckliga ord, se ditt eget mail. 

 

Du svarade mig att då behövs mer tid för handläggning. Detta svarade du på frågan om mer tid 
rörande de bifogade yttrandet, inget annat. För du hänvisade uttryckligen till att en vecka 
bedömdes tillräckligt med hänvisning till yttrandets omfattning. Och sedan upplyser du om att det 
inte ens är nämnden som fattar beslut om naturreservat överhuvudtaget.  

 
Så vad exakt har du för grund för att svara mig att jag ska inkomma med synpunkter inom en 
vecka för att ärendet inte ska bli fördröjt?   

Du far med vilseledande information. 
 
Du för in frågan om naturreservat, som att den har med pågående ärende att göra. Inte jag. Jag är 
ingen myndighet och har ingen plikt att bemöta önskemål från allmänheten överhuvudtaget. Om 
jag har någon kommentar på det och inkommer med den kommentaren om en dag, tre veckor, ett 
år eller aldrig så ska inte du använda det som ett skäl att fördröja handläggningen ytterligare.  

Och vad gäller skogsstyrelsen skrivelse från Hanna Glöd så innehåller den flera felaktigheter och 
är under utredning av distriktschef Stefan Lindstedt. Att Skogsstyrelsen avviker från gällande 
skogsbruksplan och planteringsschema är inte tillåtet. Oavsett vad Lindstedts utredning ger så har 
vi rätt att inrätta oss efter såväl skogsbruksplan (som finns bifogad) som lämnade beslut. 
Rådgivningskvitto har redan tillerkänts status av beslut av förvaltningsdomstol, oavsett vad både 
ni och Glöd har för personliga åsikter i frågan. 

Och bara för att ni på kommunen inte är nöjda med viss handläggares beslut på annan myndighet 
så ger inte det er rätt att leta efter någon annan på samma myndighet och försöka få ut en 
förvriden skrivelse från någon annan person och sedan påstå att vi för in mer eller annat i ärendet 
så att ni kan fördröja det. 

Det ni skulle ha gjort, om ni hade respekterat förvaltningslagstiftning, var att kontakta beslutande 
skogskonsulent som gjort synen, nämligen Katrine Andersson. 

Nu gör vi istället en JO anmälan. Det är knappast så det ska behöva gå till.  
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Vi är som du förstår inte nöjda med er handläggning. Ni ändrar medvetet i handlingar. Ni har till 
exempel angivit att de mängder jord till område 2 östra delen (4000m2), skulle uppgå till 
55000m3. Detta skulle, om det var korrekt, ge en höjd av 13,75 meter. I en tre meter djup grop 
skulle då jorden sticka upp 10,75 meter över marknivå. Det stämmer självklart inte. Det korrekta är 
14 000 m2 total markyta för område 2. Det är inte seriöst att ändra i våra uppgifter på det sättet. 
Vad är syftet med att förvanska så? Ska det ge en bild att vi använder mer jord än vad som 
behövs? 

Är det samma kommunicering till beslut som kom 12 mars som gäller? 

Du ska få mina synpunkter på Glöds skrivelse och på frågan om naturreservat: 

Inga ytterligare kommentarer. 

Vi har i vår skrivelse till kommunen och i vårt överklagande sagt vad vi har att säga i detta ärende 
och det har inte ändrat sig sedan december 2018.  

Kommunen har vår inställning i frågan. 

Jag förväntar mig att ärendet prövas den 25 april och att nämnden delges detta. 
 
Peter Viklund 
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Tove Engleson

Ämne: Kommunicering 
Bifogade filer: Skogbruksplan.pdf

Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com> 
Skickat: den 17 april 2019 16:58 
Till: Per Lindahl; andreas-astrom@telia.com; Börje Wredén; katarina.olofsson@sd.se; jan.ramstedt@ramstedt.se; 
jan.lannefelt@telia.com 
Ämne: VB: Kommunicering  
  
 
2012 planterades gran och tall på fastigheten Lindormsnäa 1:5    Hela grustaget samt de yttre 
områdena planterades.   Vid skogsstyrelsens kontroll i november konstaterades att 7 år gamla 
plantor hade en tillväxt mellan 30-70 cm vilka borde ha varit 3,5 meter .Tillväxt normalt är 50 cm 
till 25 års ålder.  Därför genomförde vi samråd med skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. 
Utfallet har ni tagit del av tidigare i rådgivningskvittot. 
 
Vad ni möjligen inte känner till är att de jordmassor som det planterades i anvisades dit av en 
tjänsteman från Upplands bro kommuns. Länsstyrelsen godkände åtgärden inom 
vattenskyddsområdet och har till mig skriftligen meddelat att dom inte hade några propåer om vad 
som skett utanför  vattensyddsområdet samt att dom godkände åtgärden. 
 
Ingela Sydstrand Sandgren <Ingela.SydstrandSandgren@upplands-bro.se>; Maria Elfström 
<Maria.Elfstrom@upplands-bro.se>; Galina Gorodetskaja <Galina.Gorodetskaja@upplands-
bro.se 

Dessa deltog på mötet i lindormsnäs 27 mars 2012. Det finns bilder på jordmassorna. 
 

Se gärna i skogsbruksplanen där det anges vad som är prioriterat etc.  Om någon på 
kommunen tror att skogsstyrelsen inte är tillsynsmyndighet för vår skog så kan man ju 
undra varför ni kontaktar skogsstyrelsen. 
 
Jag har inte övriga mailadresser till nämnden men hoppas att ni kan meddela dessa eller 
skicka meddelandet vidare. 
 
Mvh Peter Viklund 
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Tove Engleson

Ämne: Kommunicering 

Från: Tove Engleson  
Skickat: den 18 april 2019 14:29 
Till: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com> 
Kopia: Åsa Maria Bergström <asa.Bergstrom@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Kommunicering  
 
Hej Peter, 
 
Se miljöavdelningens svar nedan i rött. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
  
Tove Engleson 
Miljöinspektör 
  
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 62 
Tove.Engleson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 

 
Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>  
Skickat: den 16 april 2019 22:42 
Till: Tove Engleson <Tove.Engleson@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Kommunicering  

Tove, 

 

Du svarar mig uttryckligen att om vi inte inkommer med synpunkter på yttrandet inom en vecka så 
kan inte pågående ärende tas upp nämnden i april. Detta är dina uttryckliga ord, se ditt eget mail. 

 

Du svarade mig att då behövs mer tid för handläggning. Detta svarade du på frågan om mer tid 
rörande de bifogade yttrandet, inget annat. För du hänvisade uttryckligen till att en vecka 
bedömdes tillräckligt med hänvisning till yttrandets omfattning. Och sedan upplyser du om att det 
inte ens är nämnden som fattar beslut om naturreservat överhuvudtaget.  

 
Så vad exakt har du för grund för att svara mig att jag ska inkomma med synpunkter inom en 
vecka för att ärendet inte ska bli fördröjt?   
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Du far med vilseledande information. 
 
Du för in frågan om naturreservat, som att den har med pågående ärende att göra. Inte jag. Jag är 
ingen myndighet och har ingen plikt att bemöta önskemål från allmänheten överhuvudtaget. Om 
jag har någon kommentar på det och inkommer med den kommentaren om en dag, tre veckor, ett 
år eller aldrig så ska inte du använda det som ett skäl att fördröja handläggningen ytterligare.  

I enlighet med förvaltningslagen (2017:900)  § 25 ska vi lämna nya underlag som har betydelse för beslutet till den 
som är part och lämna tillfälle att inom en viss tid lämna yttrande över materialet. Eftersom du har fått ta del av allt 
material utom underlag från Naturskyddsföreningen och från Entomologiska föreningen Uppland, bedömde vi att 9-
17 april var en skälig tid för att ta del av materialet och inkomma med ev synpunkter. Frågan om de höga 
naturvärdena är av betydelse för beslutet men inte frågan om naturreservat. 

” 25 §   Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta 
den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig 
över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om… …Myndigheten bestämmer hur 
underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom delgivning.” 

Och vad gäller skogsstyrelsen skrivelse från Hanna Glöd så innehåller den flera felaktigheter och 
är under utredning av distriktschef Stefan Lindstedt. Att Skogsstyrelsen avviker från gällande 
skogsbruksplan och planteringsschema är inte tillåtet. Oavsett vad Lindstedts utredning ger så har 
vi rätt att inrätta oss efter såväl skogsbruksplan (som finns bifogad) som lämnade beslut. 
Rådgivningskvitto har redan tillerkänts status av beslut av förvaltningsdomstol, oavsett vad både 
ni och Glöd har för personliga åsikter i frågan. 

Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för frågor som gäller skogsvårdslagen har yttrat att utläggning av massor 
inte är en skogsbruksåtgärd varför denna åtgärd ska prövas enligt miljöbalken och det är denna åtgärd som vi 
prövar, inte planteringen av skog, i bygg- och miljönämndens aktuella ärende.  

Och bara för att ni på kommunen inte är nöjda med viss handläggares beslut på annan myndighet 
så ger inte det er rätt att leta efter någon annan på samma myndighet och försöka få ut en 
förvriden skrivelse från någon annan person och sedan påstå att vi för in mer eller annat i ärendet 
så att ni kan fördröja det. 

Det ni skulle ha gjort, om ni hade respekterat förvaltningslagstiftning, var att kontakta beslutande 
skogskonsulent som gjort synen, nämligen Katrine Andersson. 

Nu gör vi istället en JO anmälan. Det är knappast så det ska behöva gå till.  

Miljöavdelningen kontaktade Katrine Andersson redan den 13 december 2018 efter inspektionen på fastigheten för 
att just få klargörande kring rådgivningskvittot. Katrine meddelade då att rådgivningskvittot endast var en rådgivning 
och att det inte var ett beslut. Hon sa att hon också informerat fastighetsägaren om att andra förordningar kan gälla 
för schakt och förflyttning av jord. 

Vi är som du förstår inte nöjda med er handläggning. Ni ändrar medvetet i handlingar. Ni har till 
exempel angivit att de mängder jord till område 2 östra delen (4000m2), skulle uppgå till 
55000m3. Detta skulle, om det var korrekt, ge en höjd av 13,75 meter. I en tre meter djup grop 
skulle då jorden sticka upp 10,75 meter över marknivå. Det stämmer självklart inte. Det korrekta är 
14 000 m2 total markyta för område 2. Det är inte seriöst att ändra i våra uppgifter på det sättet. 
Vad är syftet med att förvanska så? Ska det ge en bild att vi använder mer jord än vad som 
behövs? 

Vår uppgift som tillsynsmyndighet är att bedriva tillsyn, bland annat över verksamheter för att säkerställa syftet med 
miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. I den tillsynen ingår att ta in de uppgifter som vi 
behöver för tillsynen samt att granska de uppgifter som inkommer till myndigheten. Miljöavdelningen har inte 
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ändrat några handlingar. De siffror vi angivit är de siffror som ni inkommit med i er skrivelse den 24 december 2018, 
se inklipp nedan. 

 

Är det samma kommunicering till beslut som kom 12 mars som gäller? 

Förslaget till beslut är detsamma samt miljöavdelningens bedömning men skrivelsen har reviderats.  

Du ska få mina synpunkter på Glöds skrivelse och på frågan om naturreservat: 

Inga ytterligare kommentarer. 

Tack då vet vi. 

Vi har i vår skrivelse till kommunen och i vårt överklagande sagt vad vi har att säga i detta ärende 
och det har inte ändrat sig sedan december 2018.  

Kommunen har vår inställning i frågan. 

Jag förväntar mig att ärendet prövas den 25 april och att nämnden delges detta. 
 
Peter Viklund 

Miljöavdelningen kommer att föra dina synpunkter vidare till nämnden. 
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DELEGATIONSBESLUT § 186

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Tove Engleson,

Datum Vårt diarienummer

2018-12-14 MIL.2018.658

CR CONCRETE RECYCLING AB
BOX 110 95
10061 STOCKHOLM

LINDORMSNÄS 1:5

Förbud mot fortsatt verksamhet

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att på fastigheten Lindormsnäs 1:5:

1. Förbjuda CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271)
att inom fastigheten lägga ut massor så som jord-, schakt- och bergkross.

2. Förelägga CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271)
om att senast den 1 februari 2019 inkomma med en skriftlig redogörelse
över

a. Vilken typ av massor som tas emot

b. Syftet med intaget av massorna

c. Total kvantitet massor i ton som avses tas emot

d. Handling som kan styrka anläggningens syfte och kvantitet

e. Var massorna ska placeras och dimensionering

f. Massornas ursprung

g. Massornas föroreningsgrad

h. Rutin för mottagningskontroll

3. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)
och med hänvisning till 2 kap 2-3 §§, 6-7 §§, 7 kap 13-15 §§ samt 26 kap 1 §
miljöbalken (1998:808).

Bygg- och miljönämnden erinrar om

· Bifogat delgivningskvitto ska omgående skrivas under och skickas tillbaka.

· Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det
går till.

· Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut.

· Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt)



Datum Vårt diarienummer
2 (7)

2018-12-14 MIL.2018.658

Bakgrund

Det har inkommit flera samtal till miljöavdelningen om att det körs stora
mängder massor till fastigheten Lindormsnäs 1:5. Fastighetsägaren och
verksamhetsutövaren CR CONCRETE RECYCLING AB har tidigare ansökt
om att få använda återvunna massor inom den gamla grustäkten på fastigheten.
Miljöavdelningen kommunicerade ett förbud mot åtgärden vilket ledde till att
verksamhetsutövaren tog tillbaka sin anmälan, se ärende MIL.2018.508.

Den 11 december 2018 genomförde miljöavdelningen ett platsbesök på
fastigheten med anledning av de samtal som inkommit till avdelningen.
Samma dag inkom också ett mejl från verksamhetsutövaren med information
om ett ädellövskogsprojekt som de just nu genomför. Bifogat med mejlet fanns
orderbekräftelse, analysprotokoll samt ett rådgivningskvitto med yttrande från
skogsstyrelsen. Yttrandet finns bifogat i sin helhet.

Vid platsbesöket framgick att inga massor lagts inom vattenskyddsområdet och
den gamla täkten. Massorna som inkommit har använts till beredning av vägar
och för att förbereda område 2 enligt skogsstyrelsens yttrande för plantering av
ädellövträd. Fastighetsägaren uppgav att de fram tills då tagit emot ca 15 000-
20 000 ton bergkross och ca 4 000-5 000 ton jord- och schaktmassor och att
verksamheten planeras vara igång fram till jul. Massorna kommer enligt
fastighetsägaren från fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen. Enligt de
stickprover som gjorts underskrider massorna riktvärdena för mindre än ringa
risk.

Den 13 december gjordes ett nytt platsbesök på fastigheten. Vid besöket
konstaterades att massorna lagts inom strandskyddat område. Personal på plats
och verksamhetsutövaren informerades om att det råder förbud mot att lägga
upp massor inom strandskyddat område i enlighet med
strandskyddslagstiftningen.

I samråd med Länsstyrelsen bedömer miljöavdelningen att ärendet i första
hand bör prövas som ett tillsynsärende inom strandskyddet. Länsstyrelsen har
framfört att om det inte varit strandskydd eller annan prövningsplikt så skulle
ärendet med hänsyn till verksamhetens omfattning varit aktuellt för ett så kallat
12:6 samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Lokalisering

Enligt SGU:s jordartskarta är det till stor del isälvssediment på platsen där
massorna läggs ut. Enligt yttrande från skogsstyrelsen finns också ett tunt lager
humus på platsen.

Inom platsen råder också utvidgat strandskydd om 300 meter samt hög
skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.
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2018-12-14 MIL.2018.658

Beslutsmotivering

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

CR CONCRETE RECYCLING AB tar emot en större mängd massor inom
fastigheten Lindormsnäs 1:5. Området där massorna läggs ut omfattas av
utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens beslut 2018-11-13, med
beteckningen 511-53095-2017. Inom strandskyddat område är det bland annat
förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.

Platsen där massorna läggs ut består enligt SGU:s jordartskarta till stor del av
isälvssediment. Enligt yttrande från skogsstyrelsen finns också ett tunt lager
humus på platsen. Enligt verksamhetsutövaren är de massor som nu läggs ut
tidigare orörd skogsmark från fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen. Det
tillförda materialet avviker därför från platsens naturliga förutsättningar.

Någon ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- och
miljönämnden. Med anledning av den stora mängd massor som tillförs området
finns risk för att ingreppet kan förändra livsvillkoren för djur och växter i
området idag. Det är därför viktigt att åtgärden prövas.

Enligt 7 kap. 16 § 1 punkten miljöbalken gäller inte förbuden i 15 §
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att
tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom
strandskyddsområdet. Det finns inget beslut från skogsstyrelsen som säger att
fastighetsägaren och verksamhetsutövaren måste plantera ädellövskog i
området. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att den aktuella åtgärden är
undantagen förbuden.

Verksamhetsutövaren har hänvisat till ett rådgivningskvitto från skogsstyrelsen.
Rådgivningskvittot innehåller ett yttrande utifrån ett platsbesök som en
representant från skogsstyrelsen gjorde den 19 november 2018. I
rådgivningskvittot framgår bland annat att markägarens vision om att skapa en
lövrik skog kräver omfattande åtgärder vad gäller återställande av humuslager
och eventuell utjämning av marken. Rådgivaren skriver efteråt att det finns
regler och förordningar som gäller för verksamhet med schakt och förflyttning
av jord. Rådgivningskvittot är inget beslut med rättslig kraft utan som namnet
anger en rådgivning.

Utöver strandskydd finns även andra förordningar som kan bli aktuella,
exempelvis miljöprövningsförordningen och avfallsförordningen, beroende på
verksamhetens utformning. För att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedriva
tillsyn enligt miljöbalken samt de föreskrifter, domar och andra beslut som
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meddelats med stöd av balken behöver nämnden få in mer utförlig information
om verksamheten.

Med anledning av den effektivitet som verksamhetsutövaren visat genom att på
kort tid tillföra området en större mängd massor är det av stor vikt att
verksamheten förbjuds omgående tills dess att ärendet har utretts klart. Detta
eftersom det inte är klarlagt vilken påverkan verksamheten kan få för miljön
och de ekologiska värdena i området.

Lagstiftning

2 kap. 2 § MB
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet.

2 kap. 3 § MB
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.

2 kap 6 § MB
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap.,
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter
enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad
användning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser
får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

2 kap 7 § MB
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
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till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara
vägledande för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en
verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan
antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5
kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid
avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den
1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa

normen,
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder

som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är
obetydlig, eller

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på
kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt
ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större
geografiskt område.

7 kap 13 § MB
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,

och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

7 kap 14 § MB
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om
det överklagas.

7 kap 15 § MB
Inom strandskyddat område får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
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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.

26 kap 1 § MB
Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga
om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd
skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är
tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna
tillgodoses.

26 kap 9 § MB
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.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.

26 kap 21 § MB
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap 26 § MB
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även
om det överklagas.
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Detta beslut har fattats av miljöchef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 13.35, 13.40, 13.44

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bilagor:
1. Delgivningskvitto
2. Hur man överklagar
3. Rådgivningskvitto från skogsstyrelsen

Kopia:
Akt
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INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

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

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

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

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

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

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Granskning av detaljplan för Köpmanvägen, 
Härnevi 1:71 m.fl nr 1502 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden överlämnar som eget yttrande 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019 till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 2 april 2019 fått granskningshandlingar för 
detaljplan Köpmanvägen nr 1502 för yttrande. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 
rubricerad tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- 
och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen 
samt Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att detaljplanen Köpmanvägen nr 1502 kan 
tillstyrkas i granskning om Bygg- och miljönämndens synpunkter beaktas. 

Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 2 april 

2019 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2019 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 § 158 tillväxtchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till detaljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71. 
Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 85 att sända ut förslag till 
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502, på samråd enligt 
reglerna för normalt planförfarande i nya Plan- och 

bygglagen (NPBL, SFS 2010:900). Detaljplaneförslaget var under tiden 22 juli 
– 5 september 2016 utsänt för samråd. 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 7 mars 2019 § 6, sänds förslag till 
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro, ut för 
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granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015. 

Syftet är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro 
tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus, i fyra våningar. Det planeras även 
ett nytt läge för nätstationen. Dessutom ska kopplingen mellan Bro 
pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom 
bebyggelsens placering och utformning.  

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan 
enligt Kommunstyrelsens bedömning. 

Bygg- och miljönämnden har den 2 april 2019 fått detaljplanens 
granskningshandlingar för granskning och yttrande. 

Planområdet ligger inom Bro stationssamhälle vid Köpmanvägen i direkt 
närhet till pendeltågstationen. 

Syftet är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro 
tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus, i fyra våningar. Det planeras även 
ett nytt läge för nätstationen. Dessutom ska kopplingen mellan Bro 
pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom 
bebyggelsens placering och utformning. 
Detaljplaneförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden 2 
april till den 26 april 2019. Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid 
att inkomma med yttrande för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens 
sammanträde den 23 maj 2019.  

Bygg- och miljönämnden lämnade i september 2016 synpunkter i samråd 
gällande detaljplanen. 

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

Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Bestämmelser 
E1: största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 kvm 
uppföras. Detta kan förtydligas om det ska gälla 35 kvadratmeter per byggnad 
eller för hela det östra egenskapsområdet. 

Högsta nockhöjd ovan mark. Enbart en bestämmelse om nockhöjd lämnar 
utrymme för byggnader med platta tak vilket kan göra att byggnaderna upplevs 
som stora och får en större volyminverkan i landskapet. Detta är råd från 
Boverkets webbsida. Det bör även framgå var ifrån detta ska mätas, vad som 
menas med ovan mark bör förtydligas. 
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P1: Byggnad ska placeras 3 meter från gata, Köpmanvägen. Vad ska räknas 
som byggnad? Fasadliv eller balkongdel? Detta kan förtydligas. 

E-område: Detaljplanen medger byggrätt för nätstation som kan komma att 
hamna dikt an mot bostadsbyggnad. I planbeskrivningen framgår ett 
skyddsavstånd om 5 meter. Detta bör vara behandlat i bestämmelser. 

Punktprickad mark har inte samma utseende i bestämmelseförklaring och på 
plankarta. Detta bör ändras så att det framgår tydligare vad som är prickat på 
kartan. 

Landskapsbild och kulturmiljön 
Ur fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 2001. ”De 
utspridda resterna av det tidiga stationssamhällets byggnader är viktiga för 
förståelsen av tätortens historia liksom för omvandlingen från lokalsamhälle till 
pendelort. Den välbevarade samlade bebyggelsen bestående av flerfamiljshus, 
villor och radhus från 1950- och 1960-talen är speciellt värdefull och är ett 
skolexempel på den tidens framtidstro.” 

Landskapsbilden i Bro stationssamhälle blir påverkat av den nytillkommande 
bebyggelsen. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att området inte 
förvanskas och att planerade byggnader bidrar till en varsam årsring för Bro 
stationssamhälle. 

Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt.  

Naturmiljö 
Miljöavdelningen har inga synpunkter på planförslaget vad gäller ekologiska 
värden, som naturvårdsarter, eller betydelse som spridningskorridor. En 
synpunkt beträffande rekreation och friluftsliv är att ett lokalt område med 
parkkaraktär, för rekreation, tas i anspråk. 

Dagvatten 
Enligt dagvattenutredning ”uppnås reningskravet från Upplands-Bro kommun 
(80% reningseffekt) för bly, zink, kadmium och suspenderat material. För 
ämnena fosfor, kväve, koppar, krom, nickel, kvicksilver och olja uppnås ej 
80% reningseffekt dock understiger föreningshalter riktvärden 2M och 
recipientens situation försämras inte efter exploatering”. Miljöavdelningen ser 
en oro över recipientens möjligheter att uppnå och behålla den ekologisk och 
kemiska statusen enligt miljökvalitetsnormerna, då recipienten är mottagare av 
flera andra områdens dagvatten.  

Miljöavdelningen saknar information om vald typ av dagvattenrening. Nu finns 
det förslag på olika typer av rening för olika delar av områden med dagvatten. 
Men man har inte bestämt om det är dessa lösningar som man ska använda vid 
rening av dagvattnet. Det framgår att ”De föreslagna anläggningarna har 
antagits ha en utformning med ett visst djup, porositet och utbredning. Detta är 
bara exempel och själva utformningen kan ändras i ett senare skede, förutsatt 
att fördröjningsvolymen är densamma.” För att kunna hantera kraftig 
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nederbörd föreslås två olika lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor 
ovanpå makadammagasin, som tillfälligt tillåts att översvämmas. 
Miljöavdelningen anser att infiltrations möjligheterna i området är dåliga då 
marken består av lera (postglacial finlera, lera, silt). Områden för 
dagvattenhantering bör framgå på plankartan. 

Det är inte tydligt vad det är för typ av lek som är utmarkerat på de ytor som 
ska fungera som översvämningsytor och där makadammagasinen ska ligga. 
Miljöavdelningen vill upplysa om att försämring av omhändertagande av 
dagvatten kan ske om man tex placerar en lekpark med gummimaterial som 
fallskydd på de tilltänkta områdena. Detta bör tydliggöras i detaljplanen. 

Buller 
Sid 9. I bullerutredningen: ”Köpmanvägen trafikeras av bussar, buller från 
dessa uppgår till som mest 80 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Det ställer 
höga krav på fasadens och fönstrens ljudisolering och måste beaktas i 
projekteringen så att krav på högsta trafikbullernivåer inomhus innehålls. 
Fönsterdörrar har normalt sett lägre ljudisolering än fönster, varför 
fönsterdörrar bör undvikas mot Köpmanvägen.” 

Även om det troligtvis är verksamheterna på bottenplan som avses är det 
viktigt att i val av fönster med mera för lägenheterna också beaktar 
ljudisoleringsegenskaperna. De maximala ljudnivåerna som beräknats i 
bullerutredningen är höga och det finns risk att de boende utsätts för buller 
inomhus om ljudisoleringen inte är korrekt. Krav på ljudisolering bör ställas i 
detaljplanen. 

Miljöavdelningen har sedan tidigare även mottagit klagomål kring vibrationer 
från busstrafik utefter Köpmanvägen vilket är ytterligare en aspekt att beakta 
då upplevelsen av buller förstärks av upplevelsen av vibrationer. 

På sidan 11 i planbeskrivningen står det att ”Handel får finnas i bottenvåningen 
för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om behov och 
intresse finns.” 

Det finns alltid en risk att en del verksamheter kan ge upphov till olika former 
av störningar för de boende i huset. Verksamheter i bostadshus bör begränsas i 
detaljplanen så att de inte är av sådan karaktär att de innebär risk för störningar 
i form av till exempel buller, lukt eller udda tider.  

Några exempel på störningar som kan uppstå; 

• Bullerproblem kan uppstå från gym, både genom hög musik och dunsar 
från vikter.  

• Matos kan spridas från restauranger. Det finns risk att os kan sugas in i 
ventilationen vid olämplig placering av tilluft/frånluft eller otätt hus. 
Rök från kolgrill/vedugnar kan orsaka störningar på samma sätt. 

• Bageri innebär verksamhet tidigt på morgonen och det kan bullra från 
maskiner. 
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• Uteserveringar kan innebära folksamlingar som är högljudda. 

Barnperspektiv 
Barn och barnens livsmiljö stärks av att det finns lokala område med 
parkkaraktär för rekreation, att den ekologisk och kemiska statusen i Mälaren 
är god och att det finns krav på ljudisoleringen mot omgivning buller och 
begränsning av störande verksamheter i bostadshus. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

 

bygglovschef Åsa Bergström 

 miljöchef 

Bilagor 
1. Remisshandlingarna 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 

 



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER Lagstöd
Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
Gata PBL (2010_900) 4kap 5§GATA

Gång-, cykel, och mopedväg PBL (2010_900) 4kap 5§GCMVÄG

Kvartersmark
Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§B

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§E

Handel får finnas i bottenvåning PBL (2010_900) 4kap 5§H 
1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35
kvm uppföras

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
1

Största byggnadsarea i kvm PBL (2010_900) 4kap 11§e 
2

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter ovan mark PBL (2010_900) 4kap 11§0.0

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvm PBL (2010_900) 4kap 18§d 

1

Placering
Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 16§

Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, Köpmanvägen PBL (2010_900) 4kap 16§p 
1

Utformning
Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara
genomgående mellan gata och gård

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
1

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp
om minst 6 meter mellan

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
2

Markens anordnande och vegetation

Marklov krävs för fällning av träd

PBL (2010_900) 4kap 15§

n 
3

Bostadsgård ska finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n 
1

Parkering får finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n 
2

Stängsel och utfart
Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 9§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-02-12
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 

Övriga handlingar 
Riskanalys, 2016-03-08, Norconsult. 
Bullerutredning, 2018-09-14, Tyréns 
Dagvattenutredning, 2018-12-18, Bjerking 
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, 
utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska 
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom 
bebyggelsens placering och utformning. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den befintliga gång- och 
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som 
försörjer närområdet och planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att 
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen. 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. 

Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt 
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas 
utan förebyggande detaljplaneprogram. 

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett utlåtande där yttranden som 
framförts under granskningen redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan en antagandehandling upprättas. 
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Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   juni 2016 
Samrådstid  juni - juli 2016 
Beslut om granskning (KS)  mars 2019 
Granskningstid mars-april 2019 
Antagande (KF) hösten 2019 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 
slutna gaturum.  

Vatten 
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln. 
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från 
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. Inom planområdet 
kommer skålningar av kvartersmarkens gräsytor göras alternativt kan stenkistor grävas ner. Enligt 
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s. 17. 

Ekologiskt känsliga områden 
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna 
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen 
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt 

Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:71 
& 31:1 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar 
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger 
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar 
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning 
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader. 

Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området 
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med 
småskalig restaurangverksamhet. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun 
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska Upplands-
Brohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet. 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation. 

Översiktsplan 
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom 
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som 
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till 
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär. 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från 
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att 
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken 
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrervägen är allmän plats. 

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle. 
Planområdet är markerat med röd streckad linje. 
Observera att norr inte är uppåt. 

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad 
linje. 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Natur och kulturmiljö 
Mark och vegetation 
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig 
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till 
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr bostäder. 
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i 
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva 
avverkas. Även gång och cykel-vägen kommer flyttas som följd av planen. Gallring av träd på 
fastigheten ska samordnas med kommunens trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet 
kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska 
och idrottsplats ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel.  

Landskaps- och stadsbild 
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området 
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata 
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling 
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till 
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.  
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent. 
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till 
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre 
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs, 
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även 
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens 
översiktsplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.  

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark.  

Rekreation och friluftsliv 
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre 
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland 
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns 
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare. 

Fornlämningar 
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så 
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro 
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade 
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som 
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt 
kulturmiljölagen. 

För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom 
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges 
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner 
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast 
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem 
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:e där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna 
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort 
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring 
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9. 
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av 
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.  

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten 
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av 
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala 
fastigheten Härnevi 1:71. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 



Sida 10 av 21 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502 Planbeskrivning 

Övergripande disposition 
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation 
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen 
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att 
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro 
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan. 

Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i 
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Den närmaste 
bebyggelsen kring planområdet ligger indragen från gatan med bred förgårdsmark. Även de nya 
byggnaderna placeras med ett indrag, i detta fall om tre meter. Indraget kan bidra med grönska och liv 
och rörelse om uteplatser och planteringar anläggs på förgårdsmarken. Dessutom ska byggrätten för 
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till 
den befintliga strukturen. Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma 
gång- och cykelbana. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan 
stationen och centrum. I planens nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i 
planområdets fastighet för att skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad 
parkering längs med gatan som uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR. 

p1 Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, köpmanvägen 

f2  Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 meter 
mellan 

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse. 
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Ny bebyggelse, bostäder 
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras 
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och 
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan 
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka 
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader. 
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på 
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt 
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra 
byggnadsarea särskilt för balkonger. 

B Bostäder 

Högsta nockhöjd i meter ovan mark 

e1000 Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 
kvm uppföras 

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets 
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken 
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i 
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen 
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på 
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.

n2 Bostadsgård ska finnas 

e2000 Största byggnadsarea i kvm 

Marken får inte förses med byggnad 

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om 
behov och intresse finns. 

H1 Handel får finnas i bottenvåning 

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De 
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården 
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra 
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över 
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård. 

f1  Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående mellan 
gata och gård 

För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot 
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation 
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är 
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möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan 
från nätstationens magnetfält. 

Gestaltning 
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse uppförs, 
för att vara flexibel över tid. Det är önskvärt att fasaderna mot gatan får balkonger och ett varierat 
husliv för att bidra till att bryta ned skalan och skapa ett bättre möte med befintlig bebyggelse. 

Exempelbild 

Material/byggteknik 
Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga 
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av 
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs 
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inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som 
tagits fram. 

Tillgänglighet 
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och 
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Offentlig service och kommersiell service 
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, 
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor. 
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.  

Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum, 
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär, 
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall, 
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang, 
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att 
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på 
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler. 

Trafik och kommunikationer 
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten 
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gång- 
och cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och 
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för 
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra 
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen, 
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10. 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går 
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas 
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.  

Utfartsförbud 

Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att 
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor. 
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad. 
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta 
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På 
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast 
grusplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande 
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den 
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna 
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom 
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den 
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge. 

Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås 
utökas något jämfört med idag. 
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GATA Gata 

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service 
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande 
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs 
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt 
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas 
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till 
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som 
kommer med cykel. 

n1 Parkering får finnas 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del. 
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans 
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.    

På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en 
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som 
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu 
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del 
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan. 
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den 
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer 
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark. 

GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av 
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.  

Störningar och risker 
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult 
på uppdrag av kommunen. 

Buller och vibrationer 
Enligt den bullerutredning som tagits fram, Tyréns 2018-09-14, kommer de framtida bostäderna 
uppfylla kraven för ljudnivåer för bostäder. Ny bebyggelse ska följa de riktlinjer om buller som 
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föreskrivs i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Brand 
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De 
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från 
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta 
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att 
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2-
trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen. 

Solinstrålning 
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som 
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya 
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt 
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack 
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande 
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi 
en given plats. 

Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på 
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen 
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på 
sommaren får gården mycket sol. 

Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet. 
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern 
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen. 
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Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under 
sommarhalvåret.  

Vår/höstdagjämning Midvinter Midsommar 

23 september kl 09.00 (sommartid) 21 juni kl 09.00 (sommartid) 

23 september kl 13.00 (sommartid) 21 december kl 12.00 (vintertid) 21 juni kl 13.00 (sommartid) 

23 september kl 17.00 (sommartid) 21 juni kl 17.00 (sommartid) 

21 juni kl 21.00 (sommartid) 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden 
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt 
radonsäkert. 

Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt 
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från 
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och 
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08. 
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Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger 
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas. 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög 
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 
andra ytor med genomsläpplig beläggning. För att uppnå kraven om rening för dagvatten kommer 
rening och fördröjning ske inom fastigheten med rain gardens, skelettjordar samt makadammagasin. 
med dessa åtgärder kommer planen att förbättra utsläppen i dagvatten från planområdet efter 
exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora ökade flöden att fördröjningsdammar eller 
andra större vattenföretag är nödvändiga. 

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvarter. 

Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 

Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 

El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 

Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt 
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i 
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det 
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de 
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nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station 
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till 
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den 
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. 

E Tekniska anläggningar 

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på 
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och 
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens 
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter, 
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett 
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan 
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna 
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och 
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter 
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen. 

Konsekvenser av planens genomförande 
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla 
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på 
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga 
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i 
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan 
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre 
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för 
bebyggelse. 

Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn, 
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt 
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och 
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar. 

Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga 
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall 
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs. 
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Avtal 
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB Upplands-
Brohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt 
köpeskilling. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner 
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering, 
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av 
detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB Upplands-
Brohus. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit lag kraft, för att försäkra 
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till 
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras 
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra 
del längs med Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre 
förutsättningar och fastighetsgräns. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Riskanalys för farligt gods 
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom 
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder 
krävs för området. 

Geologisk undersökning 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. 

Teknisk försörjning  
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av 
Upplands-Brohus. Eon som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och 
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett u-
området. 

Ledningar  
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13: 

 Eon, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.

 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
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nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge 
säkras. 

 Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
 Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 

kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

 Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis 
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 71:1 som idag är planlagd för 
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska 
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en 
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva 
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar 
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande. 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De 
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av denna detaljplan skall ombesörjas av 
kommunen och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter 
att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft. 

Lagfart 
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus. 

Avgift för vatten och avlopp 
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Medverkande i projektet 
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och Upplands-
Bro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av 
Norconsult, Bjerkling, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med 
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också 
bidragit till arbetet.   
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Verksamhetsrapport april 2019 (Tertial 1) 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsrapport april 1 2019 

godkänns samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning 

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 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 fjärde bästa kommun i Stockholms län. 
Förra året låg kommunens NKI på 75. 
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 -1 119 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -1 237 tkr lägre än budgeterat. 
Kostnaderna är 117 tkr lägre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett underskott motsvarande -1 
000 tkr (vilket är något lägra än periodens utfall). Avvikelsen härrör i första 
hand till lägre intäkter inom bygglov i förhållande till budget på helårsbasis. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2019 
• Verksamhetsrapport april 2019 (tertial 1) för bygg- och miljönämnden 

Barnperspektiv 
Beslutet tas med hänsyn till barnens bästa.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
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. 

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 kommun placerar sig 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 fjärde bästa kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens 
NKI på 75. 
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. 
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 
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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 2018 
Brandskydd: 79 
Bygglov: 71 
Miljö – och hälsoskydd: 64 
Livsmedelskontroll: 92 
Serveringstillstånd: 96 
Sammanlagd poäng: 76 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Miljö 2 477,4 1 070,4 2 361,8 861,8 115,6 -208,6 -93,0 -60 

 
Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  579,4 367,3 608,8 311,8 -29,4 -55,5 -84,9 -327 

 
Bygglovsverksam
het  3 138,3 2 830,2 3 106,7 1 856,9 31,6 -973,3 -941,7 -1 586 

Summa 6 195,1 4 267,9 6 077,3 3 030,5 117,8 
-1 

237,4 
-1 

119,6 -1 973 

2.2 Helårsprognos 
  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Miljö 7 341 3 211 7 641 3 511 -300 300 0 

Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel 1 716 1 102 1 716 1 102 0 0 0 

Bygglovsverksamhet 9 296 8 491 9 296 7 491 0 -1 000 -1 000 

Summa 18 353 12 804 18 653 12 104 -300 -700 -1 000 

2.3 Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 119 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -1 237 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 
117 tkr lägre än budgeterat. 
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett underskott motsvarande -1 000 tkr 
(vilket är något lägra än periodens utfall). Avvikelsen härrör i första hand till lägre 
intäkter inom bygglov i förhållande till budget på helårsbasis. 
Bygglov 
Bygglov redovisar ett underskott på -942 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -971 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 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. 
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Miljö 
Miljö redovisar ett underskott på -93 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror främst 
på lägre intäkter än budgeterat -209 tkr. Kostnaderna är lägre än budget -115 tkr och 
utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 anställda varav 8 
miljöinspektörer 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget .Prognosen visar en ökad 
kostnad på ca 300 tkr på grund av tre planerade föräldraledigheter vars vikarier 
överlappar för en bättre överlämning och introduktion samt en utökning med en 
miljöinspektör från och med juni. I prognosen ingår intäktsökning som täcker den 
beräknade kostnadsökningen. 
Livsmedel, alkohol och tobak 
Livsmedel redovisar ett underskott på -85 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -56 tkr. Kostnaderna är högre än budget +29 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 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitala arbetsprocesser och e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 1 063 1 063 0 

Summa 2 041 978 1 063 1 063 0 

2.5 Kommentarer investeringsredovisning 
Inga investeringsmedel har upparbetats under perioden. 
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