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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-07-01 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av 
fritidshus Björknäs 1:45, Åkerbärsvägen 3 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet om lov inte ska avgöras

förrän frågan om planarbetet har avslutats eller att det gått två år från

det att ansökan kom in till nämnden enligt 9 kap 28 §, Plan- och

bygglagen, PBL.

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Lasse Grandahl, med

behörigheten K godtas som kontrollansvarig i projektet (endast vid

beviljande).

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf §

93

Anstånd:   0 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande har den 2 juni 2022 kommit in med en ansökan om bygglov för 

tillbyggnad och ombyggnad av sitt fritidshus. Med tillbyggnaden så får 

huvudbyggnaden en byggnadsarea på 109,5 kvadratmeter. Tillbyggnaden 

placeras 2,41 meter mot närmaste granne. 

Enligt 9 kap 28 §, PBL om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en 

byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om 

expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta,  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-07-01   

 
 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får 

byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska 

avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet 

har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det 

att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, 

ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.  

Kontorets bedömning är att sökande behöver avvakta kommande detaljplan. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet om lov inte 

ska avgöras förrän frågan om planarbetet har avslutats eller att det gått två år 

från det att ansökan kom in till nämnden enligt 9 kap 28 §, Plan- och 

bygglagen. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-06-21 

 Situationsplan som inkom 2022-06-02 

 Ritning, fasad, sektion som inkom 2022-06-02 

 Ritning, plan, fasad, situationsplan som inkom 2022-06-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 2 juni 2022 kommit in med en ansökan om bygglov för 

tillbyggnad och ombyggnad av sitt fritidshus. Med tillbyggnaden så får 

huvudbyggnaden en byggnadsarea på 109,5 kvadratmeter. Tillbyggnaden 

placeras 2,41 meter mot närmaste granne. 

Förutsättningar 

För området gäller detaljplan med beteckningen 6302 som ändrades senast 

under 80-talet. Enligt denna gällande detaljplan får huvudbyggnaden uppgå till 
högst 60 kvadratmeter bruttoarea. 

För denna detaljplan gäller byggnadsstadgan 39§. Minsta avstånd till tomtgräns 
är 4,5 meter. Man kan dock pröva att göra undantag från byggnadsstadgan. 

För området planeras en ny detaljplan Verkaviken som just nu är under 

granskningsskedet. Med denna detaljplan planeras byggrätterna utökas för 

huvudbyggnad till 120 kvadratmeter byggnadsarea. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande då förslaget avviker från gällande 
detaljplan. Sökande har valt att inte bemöta tjänsteskrivelse. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-07-01   

 
 

Utformning och skäl till beslut 

Enligt 9 kap 28 §, PBL om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en 
byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om 

expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden 
besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan 

om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen 

om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet 
om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.  

Kontorets bedömning är att sökande behöver avvakta kommande detaljplan. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet om lov inte 
ska avgöras förrän frågan om planarbetet har avslutats eller att det gått två år 

från det att ansökan kom in till nämnden enligt 9 kap 28 §, Plan- och 
bygglagen. 

Upplysningar endast vid beviljande 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

I detta ärende krävs eventuellt utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska 

utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

För att säkerställa en god bebyggd miljö för barn inom detta område så behöver 

förslaget prövas inom kommande detaljplan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-07-01   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonas Uebel  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-06-21 

2. Situationsplan som inkom 2022-06-02 

3. Ritning, fasad, sektion som inkom 2022-06-02 

4. Ritning, plan, fasad, situationsplan som inkom 2022-06-02 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-07-11    

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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BYGG.2022.279, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, NORRÄNGE 1:7, 
Grafitvägen 3 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

bostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig Nils Bruhner med 

behörigheten N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 

93. 

 Bygglovsavgift med tekniskt samråd:  37 500 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov, Förhandsbesked  
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 
miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 
inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 
fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande har den 20 juni 2022 kommit in med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av bostadshus och garage. Huset har en byggnadsarea på 152,4 

kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på cirka 59,7 kvadratmeter. 

Bostadshuset och garaget är i ett plan. 

Sökande har ändrat kulör på tak och fasad från svart och vitt till faluröd fasad 

och röda betongpannor. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-07-11   

 
 

Sökande har skickat in ett förslag om att bygga ett bostadshus och garage. När 

tomten styckades gjordes det en prövning om förslaget är förenligt med 

översiktsplanen.  

Det föreslagna huset och garaget bedöms passa in i området och har god 

utformning. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för 

enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §, PBL då förslaget följer 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov som inkom 2022-06-20 

 Nybyggnadskarta som inkom 2022-06-20 

 Ritning, plan, sektion huvudbyggnad som inkom 2022-06-20 

 Fasadritningar huvudbyggnad och komplementbyggnad som inkom 

2022-06-20 

 Brev/skrivelse färgsättning som inkom 2022-06-27 

 Yttrande med erinran Håtuna-Råby 2:18 som inkom 2022-07-04 

 Yttrande utan erinran Håtuna-Råby 2:18 som inkom 2022-07-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-11 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 20 juni 2022 kommit in med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av bostadshus och garage. Huset har en byggnadsarea på 152,4 

kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på cirka 59,7 kvadratmeter. 

Bostadshuset och garaget är i ett plan. 

Sökande har ändrat kulör på tak och fasad från svart och vitt till faluröd fasad 

och röda betongpannor. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Fastigheten är inom riksintresse för 

kulturmiljön men utanför Försvarets område. 

Det är något oklart när fastigheten styckades och när det beviljades 

förhandsbesked för fastigheten. Det finns registrerat ett bygglov för nybyggnad 

av bostadshus från år 1990 på fastigheten. Detta bygglov har förlängts 5 

gånger, senast år 2000. Det var dock inte samma sökande som idag. 

Tillgänglighet 

Byggnaden och tomten har bedömts som tillgängliga. Utförandet och kontroll 

av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid tekniskt 

samråd, platsbesök och slutsamråd. Sökande kan ta sig fram till fastigheten 

genom Sågarvägen som är en samfällighet.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-07-11   

 
 

Vatten och avlopp 

Enligt sökande, när fastigheterna Norränge 1:7, Norränge 1:8, och Norränge 

1:9 styckades från ursprungsfastigheten Norränge 1:2, så dimensionerade man 

gemensamt vatten och avlopp för tre hushåll. Sökande har skickat ett avtal om 

servitutet för VA på fastigheten Norränge 1:2 till miljöenheten. Sökande har 

också skickat in en anmälan om att ansluta till detta befintliga avlopp till 

miljöenheten.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande till berörda sakägare. Det har kommit in 

ett yttrande från en granne som framför flera synpunkter. Det mesta handlar om 

att avloppet inte är rätt utfört och att det inte är bra att ansluta till det befintliga 

avloppet. Det är också en del synpunkter om dagvatten och grundvatten. Denna 

granne har haft ett möte med sökande och sedan meddelat bygglovsenheten att 

han inte har några synpunkter mot detta förslag. Sökande kommer vidare föra 

diskussionen med miljöenheten om vilken avloppslösning det är bäst att gå 

vidare med. Det kan landa i att sökande behöver ta fram en ny 

avloppsanläggning.  

Sökande vill pröva ärendet i augusti nämnden då det är långa leveranstider på 

bostadshus. Om sökande inte får bygglovet beviljat inom en viss tid måste det 

göras en avbeställning hos Älvsbyhus. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har skickat in ett förslag om att bygga ett bostadshus och garage. När 

tomten styckades gjordes det en prövning om förslaget är förenligt med 

översiktsplanen.  

Det föreslagna huset och garaget bedöms passa in i området och har god 

utformning. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för 

enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §, PBL då förslaget följer 

översiktsplanen. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-07-11   

 
 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 

tillstånd från Miljö- och livsmedelsavdelningen 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör att en familj kan genomföra ett husprojekt. Det gör att barn 

kan vistas på landsbygden, vilket är positivt för barns hälsa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Samordnare bygglovsenheten Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 2022-06-20 

2. Nybyggnadskarta som inkom 2022-06-20 

3. Ritning, plan, sektion huvudbyggnad som inkom 2022-06-20 

4. Fasadritningar huvudbyggnad och komplementbyggnad som inkom 

2022-06-20 

5. Brev/skrivelse färgsättning som inkom 2022-06-27 

6. Yttrande med erinran Håtuna-Råby 2:18 som inkom 2022-07-04 

7. Yttrande utan erinran Håtuna-Råby 2:18 som inkom 2022-07-11 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Håtuna-Råby 2:18 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-07-11   

 
 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

 Norränge 1:11 

 Norränge 1:2 

 Norränge 1:8 

 Norränge 4: 
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Från: Bo Karlsson
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Tommy Rosendal; Kevin Karlsson
Ärende: Bygglovsansökan avseende Upplands-Bro Norränge 1:7
Datum: den 27 juni 2022 13:17:16

Hej Tomislav!
 
Angående samtal innan midsommar avseende färgsättning på tak och fasad, Jag har pratat med
Kevin om att vi ändrar till faluröd fasad och rött betongtak. Behöver du NCS koderna?  
Du skulle kontrollera med nämndens ordförande om han kan ta beslut på delegation, hur har det
gått/hur går det?
Vi är tacksamma för återkoppling.
 
Vänligen
Bo Karlsson/Kevin Karlsson
Tel 0708-124773
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Re: Yttrande över Bygg. 2022.279, Norränge 1:7, Grafitvägen 3. 
 
Från: Anders Kiessling och Susanne Finkelstein kiessling, Gruvfogdevägen 2 / Håtuna-Råby 2:18. 
 
Till:  Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
Att. Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se, Ebba.Seijbolddalla-Santa@upplands-bro.se  
 
Först vill vi understryka att vi har inget att invända mot att bygga den hustyp man nu söker bygglov 
för, med den lilla personliga fundering om man verkligen vill bygga ett garage framför husets däck, 
och därmed dess kvällssol. 
 
Den tomt (Norränge 1:7) man nu söker bygglov för är en av tre tomter som styckades gemensamt på 
80-talet. Dessa tre tomter hade ursprungligen gemensamt avlopp och dagvatten. Tiden har dock visat 
att ursprungliga antagna förutsättningar för deras gemensamhetsanläggningar inte stämmer.  
 
Tyvärr innebär detta att det är omöjligt att göra en bedömning av ansökan utifrån givna handlingar 
och ytterligare utredning och samråd måste till innan man kan ta ställning till ansökan. Vi förstår och 
sympatiserar med att detta kräver mer tid och kan till och med innebära kostnader initialt, men all 
erfarenhet från området visar att lite eftertanke och samråd idag kan bespara många framtida 
problem och kostnader imorgon. Men inget vi tar upp här är på något sätt okänt för boende i 
området och borde inte heller vara det för kommunen. 
 
Vi hänvisar också till telefonsamtal med Tomislav Dragija, 2022-07-04. 
 
Utmaningarna med avlopp och dagvatten, samt risker för grundvatten och befintlig ytbrunn 
sammanfattas i punktform nedan och baseras såväl på erfarenheter ända sedan tidigt 70-tal samt 
minnesanteckningar från utredning av dikning-dränering, Råby samfällshetsförening (27-12-2006). 
 
Bakgrund 
Området är hårt belastat med såväl ytvatten som ytligt grundvatten. Detta beror dels på att stora 
mängder ytvatten trycker på uppifrån höjden/skogen i söder (ca 2-3 m höjdskillnad från Grafitvägen 
9 till nedre hörnet på Grafitvägen 3), samtidigt som en mycket tät pinmolera (av SGU karakteriseras 
som en av Sveriges tätaste) gör att det går mycket ytligt grundvatten (2-4 m djup) utan någon 
dränering till djupare lager. Detta grundvatten flyter från SV över Norränge 1:2 och förser bland 
annat den ytbrunn som ligger öster om  korsningen Grafit- och Gruvfogdevägen. Detta vatten 
avvattnas i en liten sänka i urberget under grafivägen, mot NV, mellan ladan på Gruvfogdevägen 2 
och Grafitvägen 1, och kommer sen ut i norra slänten på Gruvfogdevägen 2, och fortsätter sedan ned 
mot Mälaren via naturliga sluttningar, assisterat av div. jordbruksdräneringar. Ytvattnet från 
höjden/skogen går däremot via den andra svackan i urberget mellan Gruvfogdeväge 2 och 4, och 
utgörs av Norränge-Råby-Kvarnnibble dikningsföretag. I båda fallen ligger dessa svackor i urberget på 
ca 1 m djup, vilket dels förklarar det höga flödet i en så ytlig brunn som ytbrunnen (se ovan 1-2 m 
under markyta till botten), dels varför hörnet på Norränge 1:2  söder om gruvfogdevägen är mycket 
sankt, speciellt under kraftigt regn och snösmältningen. Faktum är att grundvatten i området hittas 
antingen < 3 m eller > 90 m, men inget däremellan 
 
Grafitvägen 1-5 samt Gruvfogdevägen 2 ligger alla på relativt lika höjd och bedöms alla ha förhöjd 
risk för översvämningar vid besiktning gjord 27/12-06. En besiktning gjord för att besluta om möjlig 
ytterligare motåtgärd mot rikligt ytvatten. Detta gjordes för Grafitvägen 3 och 5 genom en alternativ 
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dikning längs med Norränge 1:2 mot väster uppe vid skogskanten mellan Grafitvägen 9 och 11 och 
vidare under Grafitvägen västerut längs med Norränge 1:2. Detta då Grafitvägen 5 regelbundet fick 
översvämning i huset, och fick bland annat installera en pump-grop under grunden. Dikningen längs 
Norränge 1:2 löste antagligen också problemet med avvattning för avloppsbädd till Grafitvägen 11, 
vilken annars antagligen hade hamnat i samma sitts som den nuvarande för Grafitvägen 5 och 7 (se 
nedan). 
 
Problemet för Grafitvägen 2, löstes i två steg. Det första på 70-talet genom att byta ut och kraftigt 
öka diametern på alla rör samt komplettera med fyra brunnar i ovan nämnda dikningsföretag, från 
NV hörnet av Grafitvägen 3 till slutningen i norra delen av Gruvfogdevägen 2 (dikningsföretaget 
anlades ursprungligen 1951). Det andra steget gjordes under sent 1990 genom att fortsätta 
uppströms och öppna dikningsföretaget längs Sågarvägen till ett öppet dike (gamla betongrör 
förstörda av rötter). Detta har effektivt förhindrat problem för Gruvfogdevägen 2, som innan dessa 
båda åtgärder regelbundet översvämmades. Dock kvarstod problem för Grafitvägen 5, och 2008 
grävdes ytterligare ett dike längs med tomtgränsen för Grafitvägen 3 och 5 ner till dikningsföretaget, 
vilket verkar ha reducerat problemet avsevärt. Dock tycks det kvarstå ett problem med dagvattnet 
för Grafitvägen 3, som ibland får ta emot större mängder vatten från nr. 5 och 7, speciellt i 
kombination med smältvatten. 
 
Med tanke på att problem med större vattenmängder inte kommer minska med den pågående 
klimatutvecklingen är detta saker som måste beaktas noga när man nu avser att bebygga Grafitvägen 
3 för att inte påverka nuvarande lösningar och/eller skapa nya problem.   
 
Sammanfattning: 
• Avlopp. Nuvarande avloppsbädd anlades utan infiltrationstest, enbart baserat på entreprenörens 

löfte att det på 4a meters djup fanns en dränering som ledde direkt ner till jordbruksdikena norr 
om Grafitvägen 2. När man väl släppte på avloppet visade det sig inte stämma, utan det bildades 
en pool av orenat avlopp i NO hörnet av Norränge 1:2. Entreprenören försökte då först lösa detta 
genom att dra en direktledning från trekammarbrunnen ner till en av brunnarna i 
dikningsföretaget, med stora konsekvenser i form av enorma halter av e-coli och lukt på 
Gruvfogdevägen 2. Entreprenören försökte då gräva en djupare ledning från 
uppsamlingsbrunnen, genom motfallet åt VSV över Norränge 1:2 för att släppa ut det där marken 
börjar slutta åt VSV ner mot Skällsta och deras jordbruksdräneringar ner till Mälaren. Han grävde 
då av en ytlig grundvattenåder, och torrlade då ytbrunnen (se ovan och nedan). Han lyckades 
delvis återställa ådern, och brunnen har idag ca 20% kapacitet kvar, med resterande vatten letat 
sig andra och mer ytliga vägar under Grafitvägen 2. Dock har det alltid funnits mycket vatten i 
dessa lager, vilket var mycket tydligt när man tidigare fick leta länge efter platser där man rent 
tekniskt kunde förankra nedgrävda tankar. Därför är det otänkbart att försöka dränera marken 
den vägen (åt väster), vilket också är anledningen till att man lade avvattningsdiket 2006 uppe vid 
skogsbrynet (se ovan). Kort och gott, hade vi vetat då vad vi vet idag hade man aldrig anlagt en 
avloppsbädd på denna plats utan krävt en då lite dyrare, men säkrare lösningen med en 
uppbyggd pumpbaserad bädd på ängen bakom (öster om) fastigheterna, med dränering av renat 
vatten till dikningsföretaget. 

 
Lösningen i detta fall blev att kommunen beslutade om att man måste anlägga en pump från 
uppsamlingsbrunnen på avloppsbädden, med larm, och leda detta vatten längs Grafitvägen NV 
och ner till jordbruksdräneringen åt norr. Detta gjorde man, men såväl pump som ledning har 
uppenbara problem, speciellt på vintern då pumpledningen antagligen fryser och täpper och man 
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får akutpumpa med dränkpump till dikningsföretaget, igen med påföljande obehag och 
hygienproblem för nedströms fastigheter, dvs Grafitvägen 2. Detta drabbar i första hand 
Grafitvägen 5, som ligger lägre än 7, och kommer sannolikt i än högre grad drabba nr. 3 som 
ligger än lägre. Att koppla på ytterligare fastigheter på en dysfunktionell avloppsbädd är därför 
inte ett alternativ och kommer ovillkorligen leda till att ärendet överklagas, då inte bara 
nedströms liggande fastigheter hotas utan även att det finns risk för inträngning i grundvattnet 
och därmed också ytbrunnen. Den förser idag två djurföretag med dricksvatten till djur och 
annan skötsel, samt fungerar som reservtäckt för dricksvatten till Gruvfogdevägen 2 och 4.  
 
Bättre vore om man i samförstånd med nr. 5 och 7 diskuterade möjligheten att istället ansluta till 
Norränges gemensamhetsanläggning norr om tillfarten från 255an (bara en tanke att betänka) 
eller återgå till det ursprungs alternativet, men nu kanske med ett modernt mini reningsverk (kan 
diskuteras men kräver kontroll och garantier för vattenkvalitet som släpps till dikningsföretaget). 
Viktigt är också att beakta om kommunen avser ansluta även Håtuna till det kommunal VA nätet i 
likhet med Björkudden? 
 

• Norränge-Råby-Kvarnnibble dikningsföretag. Längs med fastighetens NV gräns, mellan 
fastigheten och Sågarvägen ligger dikningsföretaget och skyddas genom servitut. I nuläget i 
öppet dike och karakteriseras idag av stora träd som tar sitt vatten från dikningsföretaget och 
antagligen också orsakade den kollaps i ledningarna som föranledde att man grävde upp diket 
igen. Ursprunglig plan av dåvarande ansvarig för Norränge gård var att lägga igen detta av honom 
uppgrävda dike med nya rör av större dimension, något som aldrig gjordes. Dock fungerar diket 
än så länge väl, men om man avser att fylla igen diket och ta ner träden måste rörläggning och 
anslutningar göras med tillräcklig dimension och av fackman. Detta är inte bara ett krav utan 
ligger i allas intresse, speciellt för ägare av Grafitvägen 3, då eventuella stopp i systemet i första 
hand kommer översvämma deras tomt och nybyggda hus. 
  

• Grundvatten och ytbrunn. Som påpekat ovan så går grundvattenströmmar mycket ytligt i 
området. Detta då den täta pinmoleran fungerar som en vattentät botten och effektivt 
förhindrar vattnet att infiltrera ner till större djup än ca 4a meter. Detta gör att ogenomtänkta 
anläggningar utgör en stor risk för detta grundvatten. Det i sin tur kan komma att utgöra stora 
problem om vi i likhet med områden runt Håbo Tibble får saltvatteninträngning i djupbrunnarna. 
Något som kan hända i våra områden vid för stora uttag av grundvatten från djupborrade 
brunnar. Här finner vi inte djupvatten förrän ca 90 m, vilket närmar sig risken för just 
saltinträngning. Om så sker så återstår i nuläget bara det ytliga grundvattnet, vilket genom ovan 
beskrivna dräneringsarbete idag har en utmärkt dricksvattenkvalitet och är kristallklart. En resurs 
vi absolut vill och skall värna om och på inga sätt får riskera genom ogenomtänkta och snabba 
lösningar. 

 
Vi på Gruvfogdevägen 2 står gärna till tjänst för samråd och information om områdets bakgrund då vi 
har varit med allt som gjorts sedan mitten av 70-talet i området, samt han ta del av tidigare historia, 
då den fortfarande var relativt färsk  Vi önskar också att detta kan göras i ett gott samarbete, då vi 
alla är beroende av varan i samfälligheten och som grannar. 
 
Med vänlig hälsning, Anders Kiessling, Gruvfogdevägen 2, 197 93 Bro 
Anders.kiessling@gmail.com 
0703919399 
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Från: Anders Kiessling
Till: Tomislav Dragoja
Datum: den 11 juli 2022 14:08:29

Hej
Förutsatt att avlopp och dagvatten, samt grävningsarbete utförs enligt tidigare inlaga har vi
inget att invända mot det insända bygglovet. Vad gäller begränsngar förutsätter vi fortsatt
kontakt enligt plan från dagens möte.
Mvh Anders Kiessling 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(16)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2022-07-15     

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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BYGG.2022.34, Bygglov för uppförande av 
telekommunikationstorn (48 meter) med 
tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-
TIBBLE 1:647, Mätarvägen 9C 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 

(48 meter) med tillhörande teknikbod med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ 

PBL.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 9 juni 2021, § 93. 

Beslut meddelas efter att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL löpt ut och 

ingen avgift tas därför ut i ärendet.  

Avslag bygglov:   0 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 
miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 
delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 
beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 28 januari 2022 med en ansökan om bygglov för 

uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod. 

Av skrivelse som inkom den 3 maj 2022 framgår att sökande önskar ett beslut i 

ärendet. 

Bygglov har tidigare sökts för snarlik åtgärd gällande en mobilbasstation (36 

meter högt torn) med tillhörande teknikbod med snarlik placering där Bygg- 

och miljönämnden 2021-06-17, § 78 i ärende med beteckning BYGG.2021.47 

beslutade att avslå ansökan om bygglov. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (16)  
2022-07-15    

 
 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår därför att Bygg- och 

Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 2022-01-28 

 Orienteringskarta som inkom 2022-01-28 

 Ortofoto som inkom 2022-01-28 

 Situationsplan som inkom 2021-01-28 

 Elevation som inkom 2022-01-28 

 Ritning teknikbod som inkom 2022-01-28 

 Förenklad nybyggnadskarta (utan inritad anläggning) som inkom 2022-

03-09 

 Flyghinderanalys utan erinran från LVF som inkom 2022-03-09 

 Mail utan erinran från Swedavia avseende Bromma Stockholm och 

Stockholm Arlanda Airport som inkom 2022-03-09 

 Mail utan erinran från European Air Cargo avseende Eskilstuna 

flygplats som inkom 2022-03-09 

 Begäran om beslut i nämnd som inkom 2022-05-03 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 2022-05-20 

 Yttrande från Länsstyrelsens enhet för Natur- och viltärenden som 

inkom 2022-05-20 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 2022-06-01 

 Yttrande från Enheten för samhällsutvecklingsprojekt som inkom 2022-

05-11 

 Yttrande från Miljö- och livsmedelsenheten som inkom 2022-06-01 

 Yttrande från Kommunekolog som inkom 2022-05-19 

 Yttrande med erinran från Ann Maurin (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:145/Tvärflöjtstigen 40) samt Boulos Aoun (ordförande i 

Vävarens samfällighet boende på fastighet/adress Brunna 

7:144/Tvärflöjtstigen 42)  som inkom 2022-05-16 

 Yttrande med erinran från Ann Maurin (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:145/Tvärflöjtstigen 40) som inkom 2022-05-18 

 Yttrande med erinran från Boulos Aoun (ordförande i Vävarens 

samfällighet boende på fastighet/adress Brunna 7:144/Tvärflöjtstigen 

42) som inkom 2022-05-23 

 Yttrande med erinran från Therese Täckenström (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:142/Tvärflöjtstigen 48) som inkom 2022-05-

16 

 Yttrande med erinran från Hamideh Sattari (boende på fastighet/adress 

Brunna 4:836/Banjovägen 5) som inkom 2022-05-16 

 Yttrande med erinran från Hannu Kannussaari och Annika Kannussaari 

Grehagen (boende på fastighet/adress Brunna 7:159/Tvärflöjtstigen 12)  

som inkom 2022-05-19 



85 BYGG.2022.34, Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647, Mätarvägen 9C - BMN 22/0006-3 BYGG.2022.34, Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647, Mätarvägen 9C : BYGG.2022.34, Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647, Mätarvägen 9C

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (16)  
2022-07-15    

 
 

 Yttrande med erinran från Thomas Iakovidis (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:174/Blockflöjtstigen 18) som inkom 2022-05-

23 

 Yttrande med erinran från Johan Tirfing (boende på fastighet Brunna 

7:161/Tvärflöjtstigen 8)  som inkom 2022-05-24 

 Yttrande med erinran från Margeta Eriksson (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:184/Blockflöjtstigen 8) som inkom 2022-05-25 

 Yttrande med erinran från Krister Öhlin och Anita Öhlin (boende på 

fastighet Brunna 7:143/Tvärflöjtstigen 50) som inkom 2022-05-28 

 Yttrande med erinran från Stefan Gavelfält och Heidi Gavelfält (boende 

på fastighet/adress Brunna 4:839/Banjovägen 11) som inkom 2022-05-

29 

 Yttrande med erinran från Anders Norlander (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:164/Tvärflöjtstigen 2) som inkom 2022-05-30 

 Yttrande med erinran från Sofia Regnlund (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:140/Tvärflöjtstigen 44) som inkom 2022-05-30. 

 Yttrande med erinran från Nicklas Jansson (boende på fastighet Brunna 

7:140/Tvärflöjtstigen 44) som inkom 2022-05-30. 

 Yttrande med erinran från Anne-May Ryytty och Dennis Karlsson 

(boende på fastighet Brunna 4:838/Banjovägen 9) som inkom 2022-05-

31 

 Yttrande med erinran från Ali Reza Kalhor och Morvarid Moaven 

(boende på fastighet/adress Brunna 4:840/Banjovägen 13) som inkom 

2022-05-31 

 Yttrande med erinran från Bengt Jansson (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:141/Tvärflöjtstigen 46) som inkom 2022-05-31  

 
Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 28 januari 2022 med en ansökan om bygglov för 

uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 1301 (antagen 2015 och lagakraftvunnen 2015 
med stöd av ÄPBL) och Ä1301 med ändringar som inte berör aktuell fastighet 
(antagen 2016 och lagakraftvunnen 2016 med stöd av PBL). Enligt detaljplan 

gäller bland annat att fastigheten är avsedd för ej störande industri och att 
högsta tillåtna totalhöjd över framtida marknivå är 16 meter.  

 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Yttranden från remissinstanser 

Remiss har skickats till Försvarsmakten, Länsstyrelsens enhet för Natur- och 
viltärenden, Trafikverket samt följande i enheter/funktioner i Upplands-Bro 

kommun: Enheten för samhällsutvecklingsprojekt (SUP), Kommunekolog, 
Tekniska avdelningen, Miljö- och livsmedelsenheten, översiktsplanerare.  

Vidare har sökande inhämtat och kompletterat ärendet med yttrande från LVF 

(flyghinderanalys) samt yttranden från Swedavia (Bromma Stockholm och 
Stockholm Arlanda Airport) och Eskilstuna flygplats utan erinran (dock ej 

Uppsala flygplats). För yttrandena i sin helhet, se bilaga 8–10. 

Försvarsmakten har i remissvar sammanfattningsvis framfört: 
Försvarsmakten bedömer att föreslagen åtgärd inte innebär risk för påtaglig 

skada på riksintresse för totalförsvarets militära del. Bedömningen gäller 
viduppförandet av en mast med angivna system och tekniska data enligt insänd 

remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan angiven position (SWEREF 99 
TM) och totalhöjd (meter över marken). För yttrandet i sin helhet, se bilaga 12. 

Länsstyrelsens enhet för natur- och viltärenden har i remissvar framfört: 

Hi3G Access AB c/o HB Resource Services AB har den 2 februari 2021 gjort 
en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (Lst dnr. 6553-2021). 

Eftersom åtgärderna berört mark som i hög grad är exploaterad, och inte utgörs 
av naturmark, har Länsstyrelsen den 4 februari 2021 fattat beslut om att 
avskriva anmälan då någon anmälan inte krävs. För yttrandet i sin helhet, se 

bilaga 13. 

Trafikverket har i remissvar sammanfattningsvis framfört: Trafikverkets 
anläggningar eller intressen berörs inte av bygglovet och Trafikverket har 

därmed ingen erinran. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 14. 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt (SUP) i Upplands-Bro kommun har 

i remissvar framfört:  
1. Viby projektet kommer ligga med cirka 800 bostäder i direkt anslutning till 
masten vilket SUP anser kommer att påverka deras boendemiljö negativt och 

då ur ett gestaltningshänseende. SUP tror att deras fastighet kommer att tappa i 
värde, på nuvarande ritningsunderlag ser det ut som ett industriområde med en 

skog som närmsta granne, men verkligheten är att det är ett kommande 
bostadsområde. 

2 Skyline när man kommer in Kungsängen kommer påverkas negativt. 

3 Saknas utredning som pekar på att denna placering i området är bäst lämpad 
och att det inte finns några andra alternativ. SUP ställer sig frågan om detta den 

optimala platsen för att ge bäst teckning. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 15. 

Miljö- och livsmedelsenheten i Upplands-Bro kommun har i remissvar 
framfört: Hittade inga störningar som kan medföra betydande olägenhet.  

Angående strålning: Basstationer sänder och tar emot radiovågor. 
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Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att dessa radiovågor inte innebär 

några hälsorisker för allmänheten. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 16. 

Kommunekolog i Upplands-Bro kommun har i remissvar framfört: Lite svårt 

att utläsa var masten ska stå men det är väl på kvartersmark som är hårdgjord 
och i så fall har kommunekologen inget att tillägga. För yttrandet i sin helhet, 
se bilaga 17. 

Grannyttranden 

Grannehörande har skickats ut till kända sakägare med flera. Totalt 16 stycken 

grannyttranden har inkommit med invändningar mot förslaget. 

Ann Maurin (boende på fastighet/adress Brunna 7:145/Tvärflöjtstigen 40) har 
inkommit med två yttranden och sammanfattningsvis framfört: Det som upprör 

mig och flera av våra grannar är att detta frångår helt den detaljplan som finns 
för området. Jag som granne är starkt emot att det byggs ett 

kommunikationstorn. Vidare kommer antagligen tornet att förses med 
blinkande ljus som kommer störa oss dygnet runt och lysa in våra hem. Att 
dessutom riskera att få utsättas för strålning, se nedan länk är för oss helt 

otänkbart då det är många barnfamiljer som bor inom Samfällighet Vävaren. 
Idag finns ett stort logistikcenter, och är det så att man behöver sätta upp ett 

kommunikationstorn föreslår vi att detta torn byggs långt in i logistikcentret 
och där det inte stör oss boende. Vänligen ta hänsyn till oss boende, som har 
våra hem här i Brunna. För yttrandena i sin helhet, se bilaga 18 och 19. 

Boulos Aoun (ordförande i Vävarens samfällighet boende på fastighet/adress 
Brunna 7:144/Tvärflöjtstigen 42) har inkommit med två yttranden och 
sammanfattningsvis framfört: Jag är absolut emot ett sådan mast med allt vad 

det innebär både för blinkande varningsbelysning och även strålning risken 
som är mycket värre mera kan man läsa på 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/.  Det finns en detaljplan som är lagd 
som jag anser ska följas. Detta kommunikationstorn kommer kraftigt att 
överstiga den detaljplan som finns och den kommer starkt att påverka oss 

boende inom samfällighet Vävaren. Detta kommunikationstorn kommer vida 
överskrida planerad bullervall och skyddande insyn. Vidare kommer antagligen 

tornet förses med blinkande ljus som kommer störa oss dygnet runt och lysa in 
i våra hem. Vi föreslår att detta torn byggs långt in i logistikcentret där det inte 
stör oss boende. För yttrandena i sin helhet, se bilaga 18 och 20. 

Therese Täckenström (boende på fastighet/adress Brunna 
7:142/Tvärflöjtstigen 48) har inkommit med ett yttrande och framfört: Jag vill 

inte att det byggs ett telekommunikationstorn. Vi har under åren fått en kraftigt 
försämrad utemiljö vid vårt radhus. Rent förskräckligt faktiskt! Allt från 
neonskyltar till buller både dag och natt, avgaser, sprängning av berg = kvarts 

damm och massor med trafik så att det knappt går att köra ut från rondellen en 
viss tid på morgonen. Det ska byggas och sprängas hela tiden, tänk på oss som 

bor mitt i allt de här. Fantastiskt roligt att spendera sommardagar med 
sprängningar, maskiner och buller... precis den semestern och vardagen jag 
önskar mig.  
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På sommaren när det är varmt ute går det inte att ha fönstret öppet av all trafik, 

byggande och liv så otroligt stressande. Det räcker nu! Vill inte behöva titta ut 
på ett högt torn från sovrumsfönstret, vardagsrummet, uteplatsen eller 

balkongen. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 21. 

Hamideh Sattari (boende på fastighet/adress Brunna 4:836/Banjovägen 5) har 
inkommit med ett yttrande och framfört: Jag tycker att man inte tar tagit 

hänsyn till folk som bor i närheten av det tornet som ska byggas. Den kommer 
säkert ha strålning och jag undrar om vem är ansvarig för befolkningens hälsa? 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 22. 

Hannu Kannussaari och Annika Kannussaari Grehagen (boende på 
fastighet/adress Brunna 7:159/Tvärflöjtstigen 12) har inkommit med ett 

yttrande och sammanfattningsvis framfört: Masten är väl tänkt för att 
möjliggöra användningen av mobiler och annat med 5 G. Vi kan tänka oss att 

det är i första hand för Logistikcentrets företag och då undrar vi varför masten 
inte kan placeras längre in på industriområdet. Nu planeras en byggnation på 
en tomt väldigt nära det bostadsområde där vi bor på 

Tvärflöjtstigen/Blockflöjtsstigen. Därför motsätter vi en etablering av masten 
på den tomten som planen innebär. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 23. 

Thomas Iakovidis (boende på fastighet/adress Brunna 7:174/Blockflöjtstigen 
18) har inkommit med ett yttrande och framfört: Som fastighetsägare till 
Brunna 7:174 en fastighet som ligger mycket nära den aktuella fastigheten är 

jag strikt emot ett kommunikationstorn på fastighet Kungsängen-Tibble 1:647, 
Mätarvägen 9C. Det finns en detaljplan (1301, Ä1301) som är lagd och som 
jag anser skall följas. Detta kommunikationstorn kommer kraftigt att överstiga 

den detaljplan som finns, och den kommer starkt att påverka oss boende inom 
Samfällighet Vävaren (Blockflöjtstigen samt Tvärflöjtstigen i Brunna, 53 

fastigheter). Vi har idag ett pågående ärende med er inom kommunen där vi har 
blivit lovade en bullervall för att skydda oss boende från den ökade trafiken på 
Granhammarsvägen, men också att bullervallen skall skydda oss boende från 

att se all trafik som passerar våra hem. Detta kommunikationstorn kommer 
vida överskrida denna planerade bullervall och skyddade insyn. Vidare 

kommer antagligen tornet att förses med blinkande ljus som kommer störa oss 
dygnet runt och lysa in våra hem. Att dessutom riskera att få utsättas för 
strålning, se nedan länk är för oss helt otänkbart då det är många barnfamiljer 

som bor inom Samfällighet vävaren. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ . 

Slutligen kommer Viby att byggas inom snar framtid och där har dialog pågått 

om att de byggnader som skall uppföras, inte skall överstiga fyra våningar, allt 
för att dels följa detaljplanen men även ta hänsyn till oss boende som bor 
mittemot Viby. Därför återigen kan vi inte acceptera att man frångår denna 

detaljplan och bygger ett 48 meter högt kommunikationstorn. Idag finns ett 
stort logistikcenter, och är det så att man behöver sätta upp ett 

kommunikationstorn föreslår vi att detta torn byggs långt in i logistikcentret 
och där det inte stör oss boende. Jag vill avsluta med att även påminna 
kommunen om att Försvarsmakten säkerligen har starka synpunkter på denna 

ansökan.  
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Byggherren är för övrigt ett företag vars ordförande och ledamöter är bosatta i 

annat land. För er kännedom så har ett konkursförfarande nyligen inletts mot 
såväl moderbolaget HB Group AB den 6 april som ett av dotterbolagen, HB 

Power Solutions AB (12 maj). Båda bolagen ingår i samma koncern som 
bolaget som står bakom byggansökan. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 24. 

Johan Tirfing (boende på fastighet Brunna 7:161/Tvärflöjtstigen 8) har 

inkommit med ett yttrande och framfört: Detta torn överstiger med råge den 
detaljplan som finns för området som är max 16 meter. Detta torn förväntas bli 

48 meter. Vi boende kommer att störas kraftigt av att kommunikationstornet är 
så pass högt så vår kommande bullervall kommer inte att täcka denna höga 
byggnad, som överstiger detaljplanen med 200 %. 

Vi anser att lagd detaljplan 1301, samt Ä1301 skall följas. Tornet är så pass 
högt att det kommer förses med blinkande lampor för flyg, som då kommer 

lysa in i våra hem. Risk för att vi alla hamnar i en dataskugga, som gör att vi 
får sämre mobil/data täckning, enligt tidigare undersökningar. När man 
planerade Viby som skall byggas på gamla Coop tomten tog man hänsyn till att 

de hus och övriga byggnader som skall byggas inte överstiger detaljplanen, allt 
i hänsyn till oss som bor mittemot. Därför skall inte det byggas ett torn som 

helt går emot överenskomna höjder på byggnader mittemot våra hem. Vidare 
finns en risk för strålning från denna mast. 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ För yttrandet i sin helhet, se bilaga 25. 

Margeta Eriksson (boende på fastighet/adress Brunna 7:184/Blockflöjtstigen 
8) har inkommit med ett yttrande och sammanfattningsvis framfört:Tornet 
överstiger överenskommen detaljplan med 200 % och kommer att förses med 

varningsljus för flyg. Ljuset kommer att blinka in i våra hem. Vi kommer även 
att utsättas för strålning. Undertecknad anser att lagd detaljplan ska följas och 

motsätter oss byggande av denna mast i vårt närområde. För yttrandet i sin 
helhet, se bilaga 26. 

Krister Öhlin och Anita Öhlin (boende på fastighet /adress Brunna 

7:143/Tvärflöjtstigen 50) har inkommit med ett yttrande och framfört: 
Undertecknade är ABSOLUT emot att bygglov beviljas på tomten 

Kungsängens-Tibble 1:647 för uppförande av telekommunikationstorn med 
tillhörande teknikbod. Gällande detaljplan tillåter maximal bygghöjd 16 meter. 
Tornet skulle överskrida detta med råge. Strålningsrisken från antennerna på en 

kommande mast skulle bli mycket hög. Tornet måste sannolikt belysas under 
mörker. Kommer att blända/irritera oss närboende samt se bedrövligt ut. Som 

att bo bredvid ett tivoli. Föreslår att de bygglovssökande ser sig om och då 
upptäcker att det bor många människor bredvid denna aktuella fastighet. 

Att bygga ett telekommunikationstorn vore bra mycket bättre då i närheten av 

ex-vis ICA:s storlager som ligger i andra änden av logistikcentrum. När man 
åker ute på landsbygden kan man ibland se denna typ av torn. De är byggda 

långt från bebyggelse ute i ödemarken. Skrämmande att man från den bygglovs 
sökanden inte har större respekt för oss boende. Slutsats: BEVILJA inte 
bygglov för detta torn. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 27. 
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Stefan Gavelfält och Heidi Gavelfält (boende på fastighet/adress Brunna 

4:839/Banjovägen 11) har inkommit med ett yttrande och framfört: Vi 
motsätter oss bygget av en telekommunikationstornav flera skäl.Varför skall vi 

tillåta något som är högre än 16 meter eftersom man med en så här hög mast 
måste ha en röd lampa som lyser och då syn ända till oss. Sådana här 
anläggningar bygger upp ett magnetfält, surrar och ibland blir det ett frekvent 

ljud av dem, jag har antenner på en av mitt jobbfastigheter så jag har erfarenhet 
av det. Min fru är dessutom elöverkänslig och vi vet inte hur denna mast skulle 

påverka henne mående Det måste finnas en bättre plats, till exempel bortanför 
industrimarken mot Bro. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 28. 

Anders Norlander (boende på fastighet/adress Brunna 7:164/Tvärflöjtstigen 

2) har inkommit med ett yttrande och framfört: Rådande detaljplan säger max 
16 meter för liknande torn. Detta torn ska tydligen bli 48 meter! Jag som bor 

området på andra sidan Granhammarsvägen kommer med all sannolikhet störas 
kraftigt av detta då vår kommande bullervall inte kommer att täcka denna höga 
byggnad, som överstiger detaljplanen med över 200 %. Tornet får väl 

antagligen en blinkande lampa på grund av dess höjd. Sen finns det alltid risk 
för strålning från detta torn. Jag tycker att lagd detaljplan 1301 och Ä1301 ska 

följas. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 29. 

Sofia Regnlund (boende på fastighet/adress Brunna 7:140/Tvärflöjtstigen 44) 
har inkommit med ett yttrande och framfört: Vi anser att all byggnation i 

området skall följas vilket är 16 meter och ej 48 meter, lagd detaljplan 1301 
och 1301Ä. Ett 48 meter högt torn är under all kritik för högt så pass nära 
bostadsområden. Vi kommer att ha detta torn mitt i vardagsrumsfönstret och 

dessutom bli utsatta för strålning, då vi har barn är detta i stort intresse av att 
detta torn EJ byggs. Huset skulle även sjunka i värde, ingen vill bo vid en mast 

som strålar och blinkar! Enligt undersökning blir det även en dataskugga som 
stör våran egen mottagning för både mobil och data. Tornet överstiger 
detaljplanen med 200%. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ För yttrandet i 

sin helhet, se bilaga 30. 

Nicklas Jansson (boende på fastighet Brunna 7:140/Tvärflöjtstigen 44) har 

inkommit med ett yttrande och framfört: Denna Mast/Torn sträcker sig långt 
över den detaljplanen som finns idag och som är på 16m. Detta är inte okej. Ni 
borde kunna bygga masten någon annanstans än vid intilliggande 

bostadsområde. Med mastens placering idag kommer vi att få sämre 
mottagning och hög strålning vilket inte är skonsamt mot människor och djur 

som lever intill masten. Tornet/ Masten som man vill bygga kommer att sänka 
priset samt intresset för vårt boende och vi kommer lida stor ekonomisk förlust 
vid en försäljning av vårt hus. Då INGEN vill ha en mast på 50 meter i sitt 

vardagsrum, inte heller bli mer strålad än vad man blir i dagsläget. Vi boende 
kommer att störas kraftigt av att kommunikationstornet är så pass högt så vår 

kommande bullervall kommer inte att täcka denna höga byggnad, som 
överstiger detaljplanen med 200 %. vi anser att lagd detaljplan 1301, samt 
ä1301 skall följas. Tornet är så pass högt att det kommer förses med blinkande 

lampor för flyg, som då kommer lysa in i våra hem.  
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När man planerade Viby som skall byggas på gamla coop tomten tog man 

hänsyn till att de hus och övriga byggnader som skall byggas inte överstiger 
detaljplanen, allt i hänsyn till oss som bor mittemot. Därför skall inte det 

byggas ett torn som helt går emot överenskomna höjder på byggnader mittemot 
våra hem. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ För yttrandet i sin helhet, se 
bilaga 31. 

Anne-May Ryytty och Dennis Karlsson (boende på fastighet Brunna 
4:838/Banjovägen 9) samt Ali Reza Kalhor och Morvarid Moaven (boende 

på fastighet/adress Brunna 4:840/Banjovägen 13) har inkommit med ett 
liknande yttrande och framfört: 

1. Telekommunikationstorn och detaljplan 

Förändrad miljö 
Marken enligt detaljplan ska användas till ej störande industri med en högst 

tillåtna totalhöjd på 16 meter. 
 
 • Den planerade maximala höjden (48 meter) på tornet innebär att den totala 

tillåtna höjden överskrids med 200% och en byggnation uppförs som inte ger 
en god helhetsverkan för denna del av Brunna som idag består av lägre 

byggnader; till övervägande del villor och radhus. Höjden på tornet som 
dessutom kommer att befinna sig på en höjd, är oproportionerlig mot befintlig 
bebyggelse. Områdets karaktär förändras totalt och skapar en negativ påverkan 

på landskapsbilden och boendemiljön. Denna förändrade karaktär på området 
är så genomgripande att den måste anses oproportionerlig mot övrig 
bebyggelse. Den stadskaraktär som skapas är inte försvarlig även med 

beaktande av eventuella behov av ett telekommunikationstorn. 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 

planering av eventuella telekommunikationstorn tar hänsyn till att lokalisering i 
närheten av viss bebyggelse eller inom ett visst område så långt som möjligt 
bör undvikas. Försiktighetsprincipen bör beaktas, då uppförandet av tornet 

medför olägenhet för de boende. 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 

planering av nya torn tar hänsyn till befintlig bebyggelse på så sätt att det nya 
områdets karaktär samverkar med befintlig karaktär. Det måste anses vara en 
grundläggande rättighet för de boende att Kommunen inte skapar en ny 

stadsbildskaraktär som så drastiskt raserar den befintliga boendemiljön av 
karaktären villaområde och naturligt uppvuxen skog. 

2. Utredningar av behov och annan placering 

• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om det föreligger ett 
verkligt behov av ett telekommunikationstorn i Brunnaområdet. I dagsläget är 

det god täckning i området. Kanske kan hänsyn tas till samlokalisering med 
andra befintliga torn. 
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• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om alternativa 

placeringar av tornet kan ske. Det kanske är mer lämpligt att placera tornet 
längre in i industriområdet, längre bort från boende. 

• En miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid nyetablering. 

Följande information behövs redovisas:  
- Beskrivning, vilken typ av anläggning (torn, mast, antenn, slagfundament) 

gäller det.  
- Optimala platsen för denna anläggning.  

- Illustration på hur långt anläggningen kan flyttas i förhållande till den 
optimala platsen.  
- Redovisning av eventuella alternativa placeringar för anläggningen.  

- Redovisning av andra master/sändare i närheten och hur samordning har skett 
med andra operatörer.  

- Siktlinjer mot masten (Beskrivning/illustration av hur masten kommer att se 
ut från viktiga punkter i omgivningen).  
- Mildrande åtgärder (Exempelvis anpassning av anläggningens placering på 

platsen för att minska konkurrensen med växter och djur, och anpassning av 
anläggningens utformning för att minska påverkan på landskapsbilden.) 

3. Risker 

• Placeringen av tornet är olämplig på grund av närheten till vägar, boende och 
fastigheter. Risk finns för isbildning, snö och fallande föremål vilket kan skada 

människor, djur, fastigheter, vägar, bilar och annat material. Mast/nytt torn får 
inte placeras inom vägarnas säkerhetszoner eller vid cirkulationsplatser. 

• Tornet kan hamna mitt i viktiga fågelstråk. Det kan finnas risk att häckningen 

påverkas om torn och master byggs för nära häckningsplatser. 

• Forskare tvistar om huruvida 3G-strålning påverkar människor negativt. Risk 

finns för långsiktiga strålningsskador på DNA hos människor och djur som 
vistas i området. Viss internationell och svensk forskning pekar dock i en 
annan riktning än den sammanställning av officiella forskning som SSI gjort. 

Det gäller bland annat strålningens långtidseffekt på hälsan. Det behövs därför 
mer forskning för att få mer entydiga resultat. 

• Risk finns för att det uppstår ett vinande ljud när det blåser vilket kan vara 
störande nattetid och utgör en betydande olägenhet och hälsorisk. 

Enligt 3 kap. 1 § PBL gäller bland annat att byggnader eller andra anläggningar 

ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. De ska enligt 

3 kap. 2 § vidare placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför 
fara eller betydande olägenheter för omgivningen. 
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4. Värdet på fastigheter i Brunnaområdet minskas på grund av: 

• Förändrad karaktär i området – från lugnt villaområde med naturlig 
skogsmiljö, till ett område med ett högt telekommunikationstorn som syns och 

inverkar negativt på landskapsbilden och stör en vacker utsikt. 

• Masten är inte bara en olägenhet rent estetiskt, den är byggd för att sända 
mikrovågor i luftrummet kring sig, något som gör många människor 

betänksamma att bo och leva i dess närhet. 

• Oro för strålningsskador på människor och djur. 

• Oro för störande ljud/resonans från torn och teknikbod som stör sömnen och 
välbefinnandet. 

• Oro för fallande föremål. 

• Utemiljön på fastigheten försämras eftersom trädgården befinner sig mot den 
sida som vetter mot masten Fastighetsvärdet påverkas negativt av infrastruktur 

av denna typ i närheten av fastigheten, vilket utöver nämnda olägenheter 
medför en högst påtaglig ekonomisk förlust för de drabbade fastighetsägarna. 
För yttrandena i sin helhet, se bilaga 32 och 33. 

Bengt Jansson (boende på fastighet/adress Brunna 7:141/Tvärflöjtstigen 46) 
har inkommit med ett yttrande och framfört: 

Detta torn överstiger detaljplan som finns för området som är max 16 meter. 
Detta torn förväntas bli 48 meter. Vi kommer att störas kraftigt av att tornet är 
så pass högt så vår kommande bullervall kommer inte att täcka denna höga 

byggnad, som överstiger detaljplanen med 200 %. Vi anser att lagd detaljplan 
1301, samt Ä1301 skall följas. Risk för att vi alla hamnar i en dataskugga, och 
får sämre mobil / data täckning, är stor. Vidare finns stor risk för strålning från 

denna mast. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 34. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 18 augusti 2022. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras 
för politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter/Rättspraxis 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 

§§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.  
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Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i 

förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i 
prop. 1989/90:37. Av förstnämnda proposition framgår att smärre avsteg – till 

exempel att placera en byggnad någon meter in på så kallad punktprickad mark 
– skall enligt PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. 
Detsamma gäller ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som 

påkallats av byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten 
byggnadsarea som medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. 

Däremot bör det inte vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att 
marken skall användas för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda 
proposition framgår att det vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån 

och på vad sätt godtagandet av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande 
effekter och om detta påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig 

är “mindre” på en fastighet kan till exempel leda till en oacceptabel 
miljöförändring, om åtgärden upprepas på alla fastigheter inom ett helt 
grupphusområde.  

Av rättspraxis (RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till vida 
att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt 
språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre.  

Regeringen gav (prop. 2013/14:126 s. 179 ff.) några exempel på fall där det 
uppstår behov av avvikelser för mindre åtgärder som är nödvändiga för att ett 

område ska kunna bebyggas eller användas men som ändå inte kan medges 
inom ramen för vad som kan godtas som en liten avvikelse. Det kan till 
exempel vara frågan om att det är nödvändigt att anlägga en mindre 

transformatorstation på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas för att 
det ska vara möjligt att försörja den planlagda bebyggelsen med el. Det bör 

vidare vara möjligt att medge ett bullerplank på mark som enligt planen inte får 
bebyggas, om bullerplanket är nödvändigt för att planområdet ska kunna 
bebyggas i övrigt på det sätt som detaljplanen anger. Det kan även tänkas att 

det ibland finns behov av skydds- och säkerhetsåtgärder som behöver kunna 
vidtas eller utföras på ett sätt som strider mot detaljplanen  

Av 9 kap. 31c § PBL framgår att bygglov även får ges efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen. För att detta ska vara möjligt ska dock två förutsättningarna vara 

uppfyllda:1. Åtgärden ska vara förenlig med detaljplanens syfte 2. Åtgärden 
ska tillgodose ett allmänt intresse. 
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Bedömning  

Aktuell detaljplan antogs 2015 med stöd av ÄPBL. I detaljplanen finns en 
bestämmelse om högsta totalhöjd som indikerar att det funnits skäl att begränsa 

höjden för blivande exploatering inom planområdet. I ÄPBL saknas 
legaldefinition av totalhöjd. Av planbestämmelsen framgår inte vad som avses 
med totalhöjd. Enligt avgörande från MÖD P 8360-20 får 

detaljplanebestämmelser som är otydliga tolkas utifrån planbeskrivningen samt 
de föreskrifter och den praxis som gällde vid tidpunkten för planens antagande. 

Av avgörande från MÖD P 6512-17 framgår vidare att det vid tolkningen även 
får användas de myndighetsanvisningar för hur planbestämmelser bör anges 
som gällde vid antagandet. I planbeskrivning saknas för aktuellt område 

precisering av vad som avses med totalhöjd. Av de myndighetsanvisningar som 
gällde vid antagandet enligt ÄPBL framgår att i totalhöjden inryms 

uppstickande tillbehör till en byggnad om inte annat anges i planen (se 
Boverkets allmänna råd 1995:3; ändrade genom 2004:2; bilaga 3, s. 193–194, 
och även Boverkets allmänna råd 1996:1; ändrade genom 2002:1; s. 99). Själva 

tornet utgör i den meningen ett tillbehör till teknikbodsbyggnaden (jmf 
avgörande från MMD P1475-17 som överklagades av bygglovssökande till 

MÖD som den 23 okt 2017 beslutade att ej meddela prövningstillstånd). 

Åtgärden avviker därför från detaljplanen då tornets totalhöjd överskrider den i 
detaljplanen högst tillåtna med 32 meter eller 200 %.  Frågan blir därmed om 

åtgärden kan medges med stöd av 9 kap. 31 b-c §§ PBL.  

Såväl 9 kap. 31b § som 9 kap. 31 c § PBL förutsätter att åtgärden är förenlig 
med planens syfte. Bedömningen ska göras utifrån planens övergripande syfte 

så som det anges i planbeskrivningen och sådana underförstådda syften som 
följer av enskilda planbestämmelser och planens utformning i övrigt (prop. 

2013/14:126 s. 179). För att tolka vad som menas med industri tas vägledning i 
den handbok som var aktuell vid planens framtagande enligt ÄPBL (Boverkets 
allmänna råd 1996:1; ändrade genom 2002:1; s 99) vari framgår att tekniska 

anläggningar inryms i industribegreppet. Mot bakgrund av ovanstående samt 
att anläggningen inte bedöms miljöstörande dras slutsats att torn för mobilnät 

är en teknisk anläggning som ryms inom användningsbestämmelsen industri 
och därför är förenlig med planens övergripande syfte. Den första 
förutsättningen för att 9 kap. 31b § och 9 kap. 31c § PBL ska kunna tillämpas 

bedöms därför uppfylld.  

Överskridandet av totalhöjd bedöms dock vida passerat den språkliga gräns för 

vad som enligt normalt språkbruk kan uppfattas som mindre och bedöms därför 
inte utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplan som avses i 9 kap. 31b § 
punkt 1 PBL. Det bedöms därför saknas möjlighet att ge bygglov med stöd av 

detta lagrum. 

Det bedöms vidare inte vara fråga om åtgärd av begränsad omfattning som är 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt varför förutsättningarna i 9 kap. 31b § punkt 2 PBL inte 
bedöms uppfyllt. 
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Då genomförandetiden för detaljplanen inte har gått ut bedöms inte möjligt att 

ge bygglov med stöd av 9 kap. 31c § PBL. 

Bygglovsavdelningen instämmer vidare i yttrande från Enheten för 

samhällsutvecklingsprojekt (SUP) och anser att ett 48 meter högt torn i direkt 
anslutning till Granhammarsvägen vid infarten till Kungsängen intill 
detaljplanelagt område för bostäder är olämpligt och medför negativa 

konsekvenser för stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Därmed 
bedöms inte krav i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL uppfyllt. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Bygglovsavdelningen att förslaget inte 
uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30, 31b, eller 31c §§ PBL och 
föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.  

Barnperspektiv 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 
förslag till beslut är för barnets bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Samordnare bygglovsenheten  

 

Bilagor 

1. Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 2022-01-28 

2. Orienteringskarta som inkom 2022-01-28 

3. Ortofoto som inkom 2022-01-28 

4. Situationsplan som inkom 2021-01-28 

5. Elevation som inkom 2022-01-28 

6. Ritning teknikbod som inkom 2022-01-28 

7. Förenklad nybyggnadskarta (utan inritad anläggning) som inkom 2022-

03-09 

8. Flyghinderanalys utan erinran från LVF som inkom 2022-03-09 

9. Mail utan erinran från Swedavia avseende Bromma Stockholm och 

Stockholm Arlanda Airport som inkom 2022-03-09 

10. Mail utan erinran från European Air Cargo avseende Eskilstuna 

flygplats som inkom 2022-03-09 

11. Begäran om beslut i nämnd som inkom 2022-05-03 

12. Yttrande från Försvarsmakten som inkom 2022-05-20 

13. Yttrande från Länsstyrelsens enhet för Natur- och viltärenden som 

inkom 2022-05-20 

14. Yttrande från Trafikverket som inkom 2022-06-01 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 15 (16)  
2022-07-15    

 
 

15. Yttrande från Enheten för samhällsutvecklingsprojekt som inkom 2022-

05-11 

16. Yttrande från Miljö- och livsmedelsenheten som inkom 2022-06-01 

17. Yttrande från Kommunekolog som inkom 2022-05-19 

18. Yttrande med erinran från Ann Maurin (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:145/Tvärflöjtstigen 40) samt Boulos Aoun (ordförande i 

Vävarens samfällighet boende på fastighet/adress Brunna 

7:144/Tvärflöjtstigen 42)  som inkom 2022-05-16 

19. Yttrande med erinran från Ann Maurin (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:145/Tvärflöjtstigen 40) som inkom 2022-05-18 

20. Yttrande med erinran från Boulos Aoun (ordförande i Vävarens 

samfällighet boende på fastighet/adress Brunna 7:144/Tvärflöjtstigen 

42) som inkom 2022-05-23 

21. Yttrande med erinran från Therese Täckenström (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:142/Tvärflöjtstigen 48) som inkom 2022-05-

16 

22. Yttrande med erinran från Hamideh Sattari (boende på fastighet/adress 

Brunna 4:836/Banjovägen 5) som inkom 2022-05-16 

23. Yttrande med erinran från Hannu Kannussaari och Annika Kannussaari 

Grehagen (boende på fastighet/adress Brunna 7:159/Tvärflöjtstigen 12)  

som inkom 2022-05-19 

24. Yttrande med erinran från Thomas Iakovidis (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:174/Blockflöjtstigen 18) som inkom 2022-05-

23 

25. Yttrande med erinran från Johan Tirfing (boende på fastighet Brunna 

7:161/Tvärflöjtstigen 8)  som inkom 2022-05-24 

26. Yttrande med erinran från Margeta Eriksson (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:184/Blockflöjtstigen 8) som inkom 2022-05-25 

27. Yttrande med erinran från Krister Öhlin och Anita Öhlin (boende på 

fastighet Brunna 7:143/Tvärflöjtstigen 50) som inkom 2022-05-28 

28. Yttrande med erinran från Stefan Gavelfält och Heidi Gavelfält (boende 

på fastighet/adress Brunna 4:839/Banjovägen 11) som inkom 2022-05-

29 

29. Yttrande med erinran från Anders Norlander (boende på 

fastighet/adress Brunna 7:164/Tvärflöjtstigen 2) som inkom 2022-05-30 

30. Yttrande med erinran från Sofia Regnlund (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:140/Tvärflöjtstigen 44) som inkom 2022-05-30 

31. Yttrande med erinran från Nicklas Jansson (boende på fastighet Brunna 

7:140/Tvärflöjtstigen 44) som inkom 2022-05-30 

32. Yttrande med erinran från Anne-May Ryytty och Dennis Karlsson 

(boende på fastighet Brunna 4:838/Banjovägen 9) som inkom 2022-05-

31 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 16 (16)  
2022-07-15    

 
 

33. Yttrande med erinran från Ali Reza Kalhor och Morvarid Moaven 

(boende på fastighet/adress Brunna 4:840/Banjovägen 13) som inkom 

2022-05-31 

34. Yttrande med erinran från Bengt Jansson (boende på fastighet/adress 

Brunna 7:141/Tvärflöjtstigen 46) som inkom 2022-05-31 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na  
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Bygglov e-tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

e-tjänst

Ärende BYGG.2022.34

Fastighet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647 10533259

Mätarvägen 9C

19637 Kungsängen

Sida 1 / 4BYGG.2022.34

2022-01-28
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Initierare

Fakturamottagare

FILIP GAVRIC

FRANSTORPSVÄGEN 27 LGH 1210, 17266 SUNDBYBERG

Telefon:  0730755083

E-postadress: filip.gavric@hankbrady.com

Fastighetsägare

BRO PSSBBS 87 AB

 BOX 1084, 10139 STOCKHOLM

Kontrollansvarig

Ante Larsson Managé AB

Rådhustorget 2, 63340 Eskilstuna

Telefon: 0735334334

E-postadress: ante.larsson@manageab.se

Ombud

Filip Gavric HB Resource Services AB

Isafjordsgatan 30A, 16440 Kista

Telefon: 0730755083

E-postadress: filip.gavric@hankbrady.com

Sökande

FILIP GAVRIC

FRANSTORPSVÄGEN 27 LGH 1210, 17266 SUNDBYBERG

Telefon:  0730755083

E-postadress: filip.gavric@hankbrady.com

Sida 2 / 4BYGG.2022.34

2022-01-28
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Vi vill etablera en ny mobilbasstation med tillhörande teknikbod

för att förbättra mobiltäckningen i området.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2022-04-01

Kontrollansvarig

Adress Rådhustorget 2

Behörighetsnivå - Kvalificerad

Certifieringsnummer SC0935-14

Efternamn Larsson

E-postadress ante.larsson@manageab.se

Företag Managé AB

Förnamn Ante

Gilltig t.o.m 2024-10-09

Ort Eskilstuna

Personnummer

Postnummer 63340

Telefonnummer 0735334334

Sida 3 / 4BYGG.2022.34

2022-01-28
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Ombud

Adress Isafjordsgatan 30A

Efternamn Gavric

E-postadress filip.gavric@hankbrady.com

Företag HB Resource Services AB

Förnamn Filip

Ort Kista

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer 16440

Telefonnummer 0730755083

Typ av byggnad

Annan byggnad / anläggning

Beskrivning Ett torn med tillhörande teknikbod

VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning

Ärende avser

Bygglov annan anläggning (t.ex. parkering, idrottsplats, vindkraftverk)

Beskrivning Nyetablering av en mobilbasstation

Sida 4 / 4BYGG.2022.34

2022-01-28
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E 644963

UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647
N 6605868

N 6592508 1:73 517
Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

E 665763
Koordinatsystem

 SW
ER

EF 99 TM

Rev Revisions beskrivning Datum Sign

MARKPROJEKTÖR

BYGGHERRE

PROJEKT ID

OBJEKT ID

DATUM

RITNINGS ID REV

MARKPROJEKTÖRDESIGNER

SKALA PROJEKT ÄGARE

RITNINGSTYP

SITE ID

BYGGLOVSHANDLING

ORIENTERINGSKARTA (Koordinater +-5m)

A

HB Resource Services AB
Isafjordsgatan 30A
164 40 Kista

RITMALL: HB V2.1

TA0261B_1

TA0261B
Mätarvägen
Kungsängen

X1 HB christoffer.speks@hankbrady.com +46 730 80 34 63

TA0261B FG CS

2021-01-27 Cellnex

Kungsängen-Tibble 1:647
Kista

TA0261B

A Ändring av höjden på tornet från 36 till 42 m 2022-01-26 FG

On Tower Sweden AB
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Rev Revisions beskrivning Datum Sign

MARKPROJEKTÖR

BYGGHERRE

PROJEKT ID

DATUM

RITNINGS ID REV

MARKPROJEKTÖRDESIGNER

SKALA PROJEKT ÄGARE

RITNINGSTYP

SITE ID

BYGGLOVSHANDLING

ORTOFOTO

A

RITMALL: HB V2.1

OBJEKT ID

E 654719

UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647
N 6599599

N 6598764 1:4 595
Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

E 656019
Koordinatsystem

 SW
ER

EF 99 TM

TECKENFÖRKLARING:
X Nytt 48m Torn

X
HB Resource Services AB
Isafjordsgatan 30A
164 40 Kista

TA0261B_2TA0261B

A Ändring av höjden på tornet från 36 till 42 m 2022-01-26 FG

TA0261B
Mätarvägen
Kungsängen

X1 HB christoffer.speks@hankbrady.com +46 730 80 34 63

TA0261B FG CS

2021-01-27 Cellnex

Kungsängen-Tibble 1:647
Kista

On Tower Sweden AB
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Ca
 7 

m 
till

 by
gg

na
d

Ca 7 m till fastighetsgräns

Rev Revisions beskrivning Datum Sign

MARKPROJEKTÖR

BYGGHERRE

PROJEKT ID

DATUM

RITNINGS ID REV

MARKPROJEKTÖRDESIGNER

SKALA PROJEKT ÄGARE

RITNINGSTYP

SITE ID

BYGGLOVSHANDLING

SITUATIONSPLAN

A

RITMALL: HB V2.1

(A4)

1:100

OBJEKT ID

HB Resource Services AB
Isafjordsgatan 30A
164 40 Kista

TA0261B_3TA0261B

A Ändring av höjden på tornet från 36 till 42 m 2022-01-26 FG

TA0261B
Mätarvägen
Kungsängen

X1 HB christoffer.speks@hankbrady.com +46 730 80 34 63

TA0261B FG CS

2021-01-27 Cellnex

Kungsängen-Tibble 1:647
Kista

On Tower Sweden AB
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48
00

0

900

3900

900

3900

Tvärsnitt
Vy från Nord-Öst
Vy från Nord-Väst

+35 möh

Rev Revisions beskrivning Datum Sign

MARKPROJEKTÖR

BYGGHERRE

PROJEKT ID

DATUM

RITNINGS ID REV

MARKPROJEKTÖRDESIGNER

SKALA PROJEKT ÄGARE

RITNINGSTYP

SITE ID

BYGGLOVSHANDLING

ELEVATION

A

RITMALL: HB V2.1

(A4)

1:150

OBJEKT ID

HB Resource Services AB
Isafjordsgatan 30A
164 40 Kista

TA0261B_4TA0261B

A Ändring av höjden på tornet från 36 till 42 m 2022-01-26 FG

TA0261B
Mätarvägen
Kungsängen

X1 HB christoffer.speks@hankbrady.com +46 730 80 34 63

TA0261B FG CS

2021-01-27 Cellnex

Kungsängen-Tibble 1:647
Kista

On Tower Sweden AB
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TEKNIKBOD PREFABRICERAD TB5

2330

27
00

2330

Rev Revisions beskrivning Datum Sign

MARKPROJEKTÖR

BYGGHERRE

PROJEKT ID

DATUM

RITNINGS ID REV

MARKPROJEKTÖRDESIGNER

SKALA PROJEKT ÄGARE

RITNINGSTYP

SITE ID

BYGGLOVSHANDLING

TEKNIKBOD

A

RITMALL: HB V2.1

(A4)

1:30

OBJEKT ID

HB Resource Services AB
Isafjordsgatan 30A
164 40 Kista

TA0261B_5TA0261B

A Ändring av höjden på tornet från 36 till 42 m 2022-01-26 FG

TA0261B
Mätarvägen
Kungsängen

X1 HB christoffer.speks@hankbrady.com +46 730 80 34 63

TA0261B FG CS

2021-01-27 Cellnex

Kungsängen-Tibble 1:647
Kista

On Tower Sweden AB
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LFV 

Gemensamma Tjänster 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

2022-02-01 Filip Gavric 

HB Resources Services AB 

Isfjordsgatan 30 A 

160 64 Kista 

 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands-Bro kommun - 

Kungsängen -Tibble 1:647 

 

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

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

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

 

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

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

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

 

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

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se Sveriges flygplatser (lfv.se) 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 707974-01-30 

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

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

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 

2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 

3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2022-276318 
Ärendenummer 
Ä-2022-016124 
 
Ert datum 
2022-01-28 
 
Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se  
 
 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 
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LFV 

Gemensamma Tjänster 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

 

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

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

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Tibble 1:647, TA0261B   6599181 655369 35 48 83 

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

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

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

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

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2020:88. I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 genomträngs, skall TSFS 
2019:22 följas. 
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LFV 

Gemensamma Tjänster 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

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

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

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

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

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)  X  Inom Stockholm TMA g. 

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

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

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

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

Vektoreringshöjd X  Stockholm TMA g. Ingen påverkan.   

Holding X  Inom ”LNA”. Ingen påverkan.   

Racetrack, Baseturn X  Arlanda RWY 01L. Ingen påverkan.   

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

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

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

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

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Jennie Rångevall  
Gruppchef, TU Torn 
 
 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Stockholm/Arlanda 
Stockholm/Bromma 
Eskilstuna 
Uppsala 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten4. 
När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egen utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör5 någon civil flygplats.  
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare6 och lämnar då sin syn på etableringen av 
hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

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

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

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 
MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 

6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Sora Aldaheri

Från: Ulf Pettersson (Anläggningar och System - Planering och Analys) <ulf.pettersson@swedavia.se> 
för Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>

Skickat: den 7 februari 2022 19:21
Till: Filip Gavric
Kopia: Swedavia Remisshantering
Ämne: SVAR SWEDAVIA: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands-Bro kommun - 

Kungsängen -Tibble 1:647

Hej Filip 
 
Uppförande av telemast i Upplands‐Bro kommun ‐ Kungsängen ‐Tibble 1:647 enligt LFV flyghinderanalys, 
dokumentnummer D‐2022‐276318, har ingen påverkan på Bromma Stockholm ‐ eller Stockholm Arlanda Airport. 
Swedavia har därmed ingen erinran i ärendet 
 
Hälsningar 
Ulf Pettersson, Swedavia 
 

 
 

Ulf Pettersson 
Planering & Analys  
Swedavia remisshantering 

Tel: 010-109 03 82  Mobil: 0708 - 49 49 04 
E-post: ulf.pettersson@swedavia.se 

Swedavia AB 
Stockholm Arlanda Airport 
Tel växel: 010-109 10 00   

www.swedavia.se 

 

Från: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com>  
Skickat: den 1 februari 2022 15:50 
Till: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>; Safety <safety@swedavia.se>; Safety Bromma 
<safetybromma@swedavia.se>; ats@eskilstunaairport.se; EXP‐HKV <exp‐hkv@mil.se> 
Ämne: VB: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands‐Bro kommun ‐ Kungsängen ‐Tibble 1:647 
 
Hej! 
 
Vi har sökt tillstånd av LFV för en ny mobilbasstation. Godkänner ni den tänkta placeringen? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Filip Gavric 
Telekom ‐ HB Resource Services AB 
  
HANK BRADY ett nummer till allt +46 8 845 000 
Mobilnr: +46 730 75 50 83  I  E‐post: filip.gavric@hankbrady.com    
Webb: www.hankbrady.com  I  HQ adress: Isafjordsgatan 30A,164 40 Kista 
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Från: per‐ola.karbro@lfv.se <per‐ola.karbro@lfv.se>  
Skickat: den 1 februari 2022 11:52 
Till: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com> 
Kopia: lfvcentralregistratur@lfv.se; remisser@swedavia.se; safety@swedavia.se; safetybromma@swedavia.se; 
ats@eskilstunaairport.se; exp‐hkv@mil.se 
Ämne: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands‐Bro kommun ‐ Kungsängen ‐Tibble 1:647 
 
Hej, 
  
Här kommer leverans av flyghinderanalys.  
  
Om det finns berörda flygplatser (framgår av första stycket, sid 1) måste  du som uppsättare att kontakta 
flygplatsen/flygplatserna för att få dess inställning till etableringen då det kan förekomma planer som inte omfattas 
av denna analys. 
  
Mvh 
 
Per‐Ola Kårbro 
 
 
 
 

      
   Per‐Ola Kårbro 
   Flyghinderanalys 

 
   System&Utvecklling 
   Direkt 011‐19 25 22 
   per‐ola.karbro@lfv.se   

   Post: LFV, 601 79 Norrköping 
   <Besök: Gatuadress/postnr/stad> 
   Växel 011‐19 20 00   
   www.lfv.se 

   Tänk på miljön innan du skriver ut detta e‐postmeddelande. 
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Sora Aldaheri

Från: Ulf Darenius <ulf.darenius@europeanaircargo.se>
Skickat: den 1 februari 2022 15:56
Till: Filip Gavric
Ämne: Sv: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands-Bro kommun - Kungsängen -

Tibble 1:647

Hej ! 
Detta påverkar inte Eskilstuna Flygplats. 
Med vänlig hälsning 
Ulf Darenius 
FSK 
016‐940 20 
 

Från: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com>  
Skickat: den 1 februari 2022 15:50 
Till: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>; safety@swedavia.se; safetybromma@swedavia.se; ATS 
<ats@eskilstunaairport.se>; EXP‐HKV <exp‐hkv@mil.se> 
Ämne: VB: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands‐Bro kommun ‐ Kungsängen ‐Tibble 1:647 
 
Hej! 
 
Vi har sökt tillstånd av LFV för en ny mobilbasstation. Godkänner ni den tänkta placeringen? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Filip Gavric 
Telekom ‐ HB Resource Services AB 
  
HANK BRADY ett nummer till allt +46 8 845 000 
Mobilnr: +46 730 75 50 83  I  E‐post: filip.gavric@hankbrady.com    
Webb: www.hankbrady.com  I  HQ adress: Isafjordsgatan 30A,164 40 Kista 
 

 
 

Från: per‐ola.karbro@lfv.se <per‐ola.karbro@lfv.se>  
Skickat: den 1 februari 2022 11:52 
Till: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com> 
Kopia: lfvcentralregistratur@lfv.se; remisser@swedavia.se; safety@swedavia.se; safetybromma@swedavia.se; 
ats@eskilstunaairport.se; exp‐hkv@mil.se 
Ämne: Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands‐Bro kommun ‐ Kungsängen ‐Tibble 1:647 
 
Hej, 
  
Här kommer leverans av flyghinderanalys.  
  
Om det finns berörda flygplatser (framgår av första stycket, sid 1) måste  du som uppsättare att kontakta 
flygplatsen/flygplatserna för att få dess inställning till etableringen då det kan förekomma planer som inte omfattas 
av denna analys. 
  
Mvh 
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Per‐Ola Kårbro 
 
 
 
 

      
   Per‐Ola Kårbro 
   Flyghinderanalys 

 
   System&Utvecklling 
   Direkt 011‐19 25 22 
   per‐ola.karbro@lfv.se   

   Post: LFV, 601 79 Norrköping 
   <Besök: Gatuadress/postnr/stad> 
   Växel 011‐19 20 00   
   www.lfv.se 

   Tänk på miljön innan du skriver ut detta e‐postmeddelande. 
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Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 3 maj 2022 14:59
Till: Filip Gavric
Ämne: Sv: Begäran om komplettering BYGG.2022.34

Hej Filip. 
 
Tack för ditt mail. 
Då det är fråga om ett förslag till avslag som debiteras med full avgift måste vi få klara besked om fortsatt hantering vilket framgår av granskningsyttrande dat. 2022-02-23 vilket jag fått först nu.  
Jag kommer nu arbeta fram ett förslag till tjänsteskrivelse med förslag till avslag som vi kommer att kommunicera med er – återkommer med mer information och tidplan. 
Återkom gärna vid fortsatta funderingar. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com>  
Skickat: den 3 maj 2022 14:37 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Begäran om komplettering BYGG.2022.34 
 
Hej Hany, 
 
Jag förstår inte vad problemet är här. Om jag har skickat in en komplettering så är väl det en indikation på att jag vill gå vidare i ärendet? 
 
Annars hade jag avslutat bygglovsärendet omgående men i och med att jag inte gjorde det så ser jag det som en självklarhet att jag vill gå vidare i ärendet i och med min komplettering. 
 
För att summera och vara väldigt tydlig, gå vidare med ärendet så att nämnden kan ta ett beslut. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Filip Gavric 
Telekom - HB Resource Services AB 
  
HANK BRADY ett nummer till allt +46 8 845 000 
Mobilnr: +46 730 75 50 83  I  E-post: filip.gavric@hankbrady.com    
Webb: www.hankbrady.com  I  HQ adress: Isafjordsgatan 30A,164 40 Kista 
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Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 2 maj 2022 15:06 
Till: Filip Gavric <filip.gavric@hankbrady.com>; Ante Larsson <ante.larsson@manageab.se> 
Ämne: Begäran om komplettering BYGG.2022.34 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.34 

  

Begäran om komplettering 
Diarienummer: BYGG.2022.34  
Ärendet avser: Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod  
Fastighet KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647  

Ärendet 
Hej, 

Ni har den 23 februari 2022 förelagts komplettera detta ärende med bl.a. besked om hur ni vill att vi ska hantera detta ärende vidare. Ni har därefter inkommit med en komplettering den 9 mars 2022 men det går inte utläsa om ni 
önskar att vi ska gå vidare och arbeta fram ett förslag till avslag politikerna i Bygg- och miljönämnden. Vänligen återkom med besked om hur ni vill att vi ska hantera ert ärende vidare senast 2022-05-30. 

  

(Vi har upplyst er om att Bygg- och miljönämnden år 2021 i ärende med beteckning BYGG.2021.47 prövat och avslagit snarlik åtgärd på den aktuella fastigheten) 

  

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

  
Bygglovenheten, 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.2022.34 
Mottagare: FILIP GAVRIC[filip.gavric@hankbrady.com];Ante Larsson[ante.larsson@manageab.se]; 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-05-20 FM2022-12629:4 

         

Sida 1 (3) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

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

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

      

Upplands-Bro kommun 

 

      

2022-05-11 

      

BYGG.2022.34 
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

     HKV PROD RPE INFRA Fysplan 

Lina Fihlén, fysplan@mil.se, 08 - 788 88 00 

 

                  

Yttrande avseende remiss om bygglov 

telekommunikationstorn (48 meter) med teknikbod 

Kungsängen-Tibble 1:647, Upplands-Bro kommun, 

Stockholms län 
      

          

         

Försvarsmakten har inga synpunkter på att bygglov beviljas för rubricerat ärende 

utifrån de förutsättningar som redogörs under Försvarsmaktens ställningstagande 

nedan. 

Bakgrund 

Av 3 kap 9 § miljöbalken följer att mark- och vattenområden som är av 

riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.  

Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet och i 

andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 

flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 

redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- 

och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av riksintressena. 

Ett sätt för att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och inte alls kan 

redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 

20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-05-20 FM2022-12629:4 

         

Sida 2 (3) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

sammanhållen bebyggelse. Definitionen vad som är sammanhållen bebyggelse i 

detta sammanhang utgår från Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. 

Försvarsmaktens ställningstagande 

Försvarsmakten bedömer att föreslagen åtgärd inte innebär risk för påtaglig skada 

på riksintresse för totalförsvarets militära de. Bedömningen gäller vid 

uppförandet av en mast med angivna system och tekniska data enligt insänd 

remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan angiven position (SWEREF 99 TM) 

och totalhöjd (meter över marken). 

 

X Y Totalhöjd (m) 

6599583 1609850 48 

 

Detta ställningstagande gäller bara för ovan angiven position och höjd. Flyttas 

positionen i någon riktning mer än 30 meter alternativt om totalhöjden ändras 

måste Försvarsmakten få in en ny remiss för att göra en ny bedömning. 

 

Upplysningar 

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

veckor före resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt 

Luftfartsförordningen 6 kap 25 §. 

Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

 

Beslut i ärendet har fattats av Ulrika Gustafsson, chef för sektionen för fysisk 

planering vid Högkvarterets infrastrukturavdelning. 

 

 

Gustafsson, Ulrika 

C PROD RPE INFRA Fysplan 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.  
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-05-20 FM2022-12629:4 

         

Sida 3 (3) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Sändlista 

Upplands-Bro kommun                     bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

   

För kännedom 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se  

FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Från: Wallin Karolina
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Ang. remiss, ert dnr. BYGG.2022.34, Lst dnr. 26097-2022
Datum: den 20 maj 2022 12:19:48
Bilagor: image001.png

Länsstyrelsen har den 11 maj 2022 mottagit en remiss från er.
 
Hi3G Access AB c/o HB Resource Services AB har den 2 februari 2021 gjort en anmälan om
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (Lst dnr. 6553-2021). Eftersom åtgärderna berört mark
som i hög grad är exploaterad, och inte utgörs av naturmark, har Länsstyrelsen den 4 februari
2021 fattat beslut om att avskriva anmälan då någon anmälan inte krävs.
 
I övrigt avser inte Länsstyrelsen att yttra sig ur naturvårdssynpunkt.
 
Vänligen,
Karolina Wallin
 
Miljöhandläggare
Enheten för natur- och viltärenden
Avdelningen för miljö
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010 - 223 17 42
Vxl: 010 - 223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Så hanterar vi dina personuppgifter
 

 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 
E-post, brev eller fax som kommer till Länsstyrelsen Stockholm blir allmän handling
enligt offentlighetsprincipen.
 
För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

Använd i första hand vår e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende
(lansstyrelsen.se) för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående
ärende.
Du kan även använda e-postadress stockholm@lansstyrelsen.se
Ange alltid ditt ärendes beteckning/diarienummer i kommunikationen med oss.
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Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande
Datum: den 1 juni 2022 21:51:48

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/59766, BYGG.2022.34, Bygglov för telekommunikationstorn
(48 meter) med tillhörande teknikbod på KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647, Upplands-Bro kommun.

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av bygglovet och Trafikverket har därmed ingen erinran.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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1

Hany Touman

Från: Jan Hellström
Skickat: den 11 maj 2022 11:05
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss SUP/Kommunekolog/Tekniska/Miljö/Översiktsplanerare BYGG.2022.34

Hej Hany 
Jag har följande synpunkter 
1 Viby projektet kommer ligga med ca 800 bostäder i direkt anslutning till masten vilket jag anser kommer att påverka deras boendemiljö negativt och då ur ett gestaltningshänseende och jag tror att deras fastighet kommer att tappa i värde, på 
nuvarande ritningsunderlag så ser det ut som ett industriområde med en skog som närmsta granne men verkligheten är att det är ett kommande bostadsområde 
2 skyline när man kommer in Kungsängen kommer påverkas negativt 
3 saknar utredning som pekar på att denna placering i området är bäst lämpad och att det inte finns några andra alternativ, är detta den optimala platsen för att ge bäst teckning?  
Med vänlig hälsning 
Jane 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 11 maj 2022 10:34 
Till: Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se>; Frida Simensen <Frida.Simensen@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Johanna Forsberg Malmsten 
<Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>; Akasya Randhav <Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss SUP/Kommunekolog/Tekniska/Miljö/Översiktsplanerare BYGG.2022.34 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.34 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.34  
Ärendet avser: Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod  
Fastighet: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647  

Ärendet 
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Lokalisering och förenlighet med översiktsplan. 

 Betydande olägenhet. 

 Eventuellt övriga synpunkter. 

  
(Remiss har idag även skickats till Trafikverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsens enhet för natur- och viltärenden) 

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

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2022-06-01. 
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För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovenheten, 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.2022.34 
Mottagare: [johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se ];[Frida.Simensen@upplands-bro.se];[jan.hellstrom@upplands-bro.se];[johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se];[bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se];[akasya.randhav@upplands-bro.se];[Tekniskanamnden@upplands-bro.se]; 
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1

Hany Touman

Från: Bygg- och miljönämnden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Skickat: den 1 juni 2022 14:42
Till: Hany Touman
Ämne: Yttrande ADM.2022.412

Hej! 
 
Ärendet översänder yttrande på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647 med ärendenummer ADM.2022.412. 
 
Lokalisering och förenlighet med översiktsplan -Inget yttrande angående lokalisering och förenlighet med översiktsplan då det inte är miljö-och livsmedelsenhetens område. 
 
Betydande olägenhet 
-Hittade inga störningar som kan medföra betydande olägenhet.  
Angående strålning: Basstationer sänder och tar emot radiovågor. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten.   
 
 
Vänliga hälsningar, 
Sara Fredin 
 
Miljö-och livsmedelsenheten, 
Samhällsbyggnadskontoret, 
Upplands-Bro kommun 
Postadress: Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 
 
08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 
Ärende hos kommunen: ADM.2022.412 
Mottagare: Bygglovsavdelningen[Hany.touman@upplands-bro.se] 
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1

Hany Touman

Från: Johan Björklind Möllegård
Skickat: den 19 maj 2022 10:33
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss SUP/Kommunekolog/Tekniska/Miljö/Översiktsplanerare BYGG.2022.34

Hej! 
 
Lite svårt att utläsa var masten ska stå. Men det är väl på kvartersmark som är hårdgjord. I så fall har jag inget att tillägga.  
 
----------------------------------------------- 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Johan Björklind Möllegård 
Kommunekolog 
 
Enheten mark och naturförvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 692 13 
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se  
 

 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 11 maj 2022 10:34 
Till: Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se>; Frida Simensen <Frida.Simensen@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Johanna Forsberg Malmsten 
<Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>; Akasya Randhav <Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss SUP/Kommunekolog/Tekniska/Miljö/Översiktsplanerare BYGG.2022.34 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.34 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.34  
Ärendet avser: Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande teknikbod  
Fastighet: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647  

Ärendet 
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Lokalisering och förenlighet med översiktsplan. 
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 Betydande olägenhet. 

 Eventuellt övriga synpunkter. 

  
(Remiss har idag även skickats till Trafikverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsens enhet för natur- och viltärenden) 

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

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2022-06-01. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovenheten, 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.2022.34 
Mottagare: [johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se ];[Frida.Simensen@upplands-bro.se];[jan.hellstrom@upplands-bro.se];[johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se];[bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se];[akasya.randhav@upplands-bro.se];[Tekniskanamnden@upplands-bro.se]; 
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1

Hany Touman

Till: Olof Forsberg
Ämne: Sv: Flera Grannhörande till oss på Samfällighet Vävaren

Från: Boulos Aoun <Boulos.Aoun@vavaren.net> 
Skickat: måndag, maj 16, 2022 5:31 em 
Till: 'Ann Maurin'; Thomas Lenell; Jan Helghe; Fredrik Kjos 
Kopia: petson48@gmail.com; kristerohlin48@gmail.com; thomas.iakovidis@lidl.se; 'Jonathan Fredberg'; 'TF 48 Joakim Täckenstöm'; 'Info Vävaren'; 'BF 56 Hasse Fredberg' 
Ämne: RE: Flera Grannhörande till oss på Samfällighet Vävaren 
  
Hej  
  
Jag kan även instämma med Ann och som ordförande i samfälligheten och representerar 53 hushåll känns som vi inte gör något annat än överklaga kommunens beslut. 
  
Finns kommunen för att hand om sina invånare eller ta hand om vem? 
  
Vänligen se över era beslut och förfarande innan ni tar in flera bygglov handlingar och skicka ut grannhörande. 
  
Jag är absolut emot ett sådan mast med allt vad det innebär både för blinkande varningsbelysning  och även strålning risken som är mycket värre mera kan man läsa på https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ . 
  
Med vänlig hälsning 
Boulos Aoun 
  

From: Ann Maurin [mailto:Ann.Maurin@okq8.se]  
Sent: Monday, 16 May 2022 09:14 
To: Thomas Lenell <Thomas.Lenell@upplands-bro.se>; Jan Helghe <Jan.Helghe@upplands-bro.se>; Fredrik Kjos <Fredrik.Kjos@upplands-bro.se> 
Cc: 'petson48@gmail.com' <petson48@gmail.com>; kristerohlin48@gmail.com; 'TF 42 Boulos Aoun' <boulos.aoun@vavaren.net>; thomas.iakovidis@lidl.se; Jonathan Fredberg <Jonathan.Fredberg@okq8.se>; 'TF 48 Joakim 
Täckenstöm' <jtackenstrom@hotmail.com>; 'Info Vävaren' <info@vavaren.net>; Ann Maurin <Ann.Maurin@okq8.se>; 'BF 56 Hasse Fredberg' <hans.fredberg44@gmail.com> 
Subject: Flera Grannhörande till oss på Samfällighet Vävaren 
Importance: High 
  
  
God morgon 
  
Skriver till er direkt, för att försöka få hjälp än en gång i vår dialog med era tjänstemän inom kommunhuset. 
  
Bygg.2022.34 
I slutet av förra veckan dök ännu ett Grannhörande ner i brevlådan. Tyvärr så kom det inte till oss alla utan bara ngr få utvalda. 
  
Den här gången gäller det önskan om ett bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 48 meter. 
  
Den som handhar ärendet hos er är Hany Touman. 
  
Det som upprör mig och flera av våra grannar är att detta frångår helt den detaljplan som finns för området. 
  
För fastigheten gäller detaljplan 1301 och Ä1301. Enligt detaljplanen gäller bland annat att fastigheten är avsedd för ej störande industri och att högsta tillåtna totalhöjd över framtida marknivå är 16 meter. Åtgärden avviker därför 
från detaljplanen då tornets totalhöjd överskrider den i detaljplanen högst tillåtna med 32 meter eller 200 %. 
  
Vidare står det att jag som granne bereds att yttra mig senast den 1 juni. Har ett yttrande inte kommit in innan detta datum räknas det som att du/jag inte har något emot den föreslagna åtgärden. 
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Noterar vidare att ansökan kom in till er den 28 januari i år.. och först nu den 13 maj får vi ta del av detta ärende. 
  
Hur är det möjligt att så enkelt frångå en detaljplan? 

Varför måste en mast som vida överstiger detaljplanen byggas precis mittemot våra bostäder? 

Vi har idag flera pågående ärenden, ett av dem är vår kommande bullervall, som även skall hjälpa oss att slippa se all trafik. Ett torn som är över 48 meter kommer ju ingen vall i världen att kunna skyla. 

Antar också att detta torn kommer förses med blinkande lampor då det är så högt och vi ofta har flyg som passerar våra bostäder. Skall vi då behöva ha dygnet runt blinkande lampor in i våra hem? 
  
Vi har tagit del av den byggplan som finns för kommande ViBy (19:3). Där har man tagit hänsyn till att de bostäder som byggs är begränsade till högst fyra våningar. Hur kan man då ge tillåtelse till ett torn som är 48 meter högt. Har 
de ansvariga inom Genova Viby Fastighet AB fått ta del av detta grannhörande? 
  
Min fråga är, är det så lätt för er inom kommunen att upphäva en detaljplan?  
Varför måste vi inom Samfällighet vävaren hela tiden försvara oss, mot både buller, avgaser från tung trafik, krossdamm och nu även en mast precis vid våra bostäder. Det finns ett väldigt stort logistikcenter utan bostäder där vi 
anser att det är bättre att placera tänkta kommunikationstorn. 
  
En annan sak som upprör oss, tyvärr, är att fler av våra grannar som skickade in en överklagan om den mobila krossen, ärendenummer MIL.2022.188, inte har fått ert beslutsprotokoll där ni godkänner den mobila krossen för SH 
Bygg. 
Är det inte kommunens skyldighet att varje person som skickar in ett överklagande, skall ha rätt att få ta del av ert beslutsprotokoll? Vår ordförande för samfällighet vävaren, Boulos Aoun, som även har varit med på våra 
teamsmöten är en av dem som inte har fått ta del av ert beslutsprotokoll. 
  
Jag skulle gärna vilja sammankalla till ett teamsmöte för att reda ut detta, samt även få info från er om det är fler grannhörande på gång som gäller vår omgivning. 
  
Vi undrar ledsamt vad vi har gjort för ont som hela tiden måste slåss för att vi faktiskt bor här och att det är våra levnadsvillkor som hela tiden försämras. 
  
På onsdag kommer vi ha årsmöte för samtliga 53 fastigheter och vi behöver reda ut vad som gäller innan dess. 
  
Ber om snar återkoppling 
  
Tack 
  
Ann Maurin 
Tvärflöjtstigen 40 
070-634 67 69 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  

 

Ann Maurin 

|Account Manager, FleetCard|OK-Q8 AB| 
|ann.maurin@okq8.se|www.OKQ8.se| 
|M +46 (0)70 634 67 69|  
|Sveavägen 155, Box 23900|SE-104 35 Stockholm| 
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Olof Forsberg

Från: Ann Maurin <Ann.Maurin@okq8.se>
Skickat: den 18 maj 2022 10:19
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman; 'Info Vävaren'; Ann Maurin
Ämne: Grannhörande BYGG.2022.34

Kategorier: Bygglov

 
Hej 
Önskar härmed överklaga bygglovet för uppförande av telekommunikationstorn. 
 
Jag som grannhörande är starkt emot att det byggs ett kommunikationstorn på fastighet Kungsängen-Tibble 1:647, 
Mätarvägen 9C. 
 
Det finns en detaljplan (1301, Ä1301) som är lagd och som jag anser skall följas. Detta kommunikationstorn kommer 
kraftigt att överstiga den detaljplan som finns, och den kommer starkt att påverka oss boende inom Samfällighet 
Vävaren (Blockflöjtstigen samt Tvärflöjtstigen i Brunna, 53 fastigheter). 
 
Vi har idag ett pågående ärende med er inom kommunen där vi har blivit lovade en bullervall för att skydda oss 
boende från den ökade trafiken på Granhammarsvägen, men också att bullervallen skall skydda oss boende från att 
se all trafik som passerar våra hem. Detta kommunikationstorn kommer vida överskrida denna planerade bullervall 
och skyddade insyn. 
 
Vidare kommer antagligen tornet att förses med blinkande ljus som kommer störa oss dygnet runt och lysa in våra 
hem. 
 
Att dessutom riskera att få utsättas för strålning, se nedan länk är för oss helt otänkbart då det är många 
barnfamiljer som bor inom Samfällighet vävaren. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ . 
 
 
Slutligen kommer Viby att byggas inom snar framtid och där har dialog pågått om att de byggnader som skall 
uppföras, inte skall överstiga fyra våningar, allt för att dels följa detaljplanen men även ta hänsyn till oss boende som 
bor mittemot Viby. Därför återigen kan vi inte acceptera att man frångår denna detaljplan och bygger ett 48 meter 
högt kommunikationstorn. 
 
Idag finns ett stort logistikcenter, och är det så att man behöver sätta upp ett kommunikationstorn föreslår vi att 
detta torn byggs långt in i logistikcentret och där det inte stör oss boende. 
 
Vänligen ta hänsyn till oss boende, som har våra hem här i Brunna. 
 
Tack, 
 
Vänligen 
Ann Maurin 
Tvärflöjtstigen 40 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
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Ann Maurin 
|Account Manager, FleetCard|OK-Q8 AB| 
|ann.maurin@okq8.se|www.OKQ8.se| 
|M +46 (0)70 634 67 69|  
|Sveavägen 155, Box 23900|SE-104 35 Stockholm| 
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Hany Touman

Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sv: BYGG.2022.34

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: thtackenstrom@gmail.com <thtackenstrom@gmail.com>  
Skickat: den 16 maj 2022 19:54 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: BYGG.2022.34 
 
Hej!  
 
Jag vill inte att det byggs ett telekommunikationstorn. Vi har under åren fått en kraftigt försämrad utemiljö vid vårt radhus. Rent förskräckligt faktiskt!  
 
Allt från neonskyltar till buller både dag och natt, avgaser, sprängning av berg =kvarts damm massor med trafik så att det knappt går att köra ut från rondellen en viss tid på morgonen.  
 
Det ska byggas och sprängas hela tiden, tänk på oss som bor mitt i allt de här. Fantastiskt roligt att spendera sommardagar med sprängningar, maskiner och buller… precis den semestern och vardagen jag önskar mig.  
 
På sommaren när det är varmt ute går det inte att ha fönstret öppet av all trafik, byggande och liv så otroligt stressande.  
 
Det räcker nu! Vill inte behöva titta ut på ett högt torn från sovrumsfönstret, vardagsrummet, uteplatsen eller balkongen.  
 
Mvh Therese Täckenström  
Tvärflöjtstigen 48  
 
Fastighetsbeteckning 7:142 
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Hany Touman

Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sv: ang.Bygg.2022.34

Från: Hamideh Sattari <Hamide.Sattari@upplands-bro.se>  
Skickat: den 16 maj 2022 11:07 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: ang.Bygg.2022.34 
 
 
Hej 
Jag tycker att man inte tar tagit hänsyn till folk som bor i närheten av det tornet som ska byggas.Den kommer ha säkert strålning och jag undrar om vem är ansvarig för befolkningens hälsa? 
Häls. 
 
Hamide Sattari 
Skolsköterska 
Specialistsjuksköterka inom barn och ungdom 
TE,NA,EK,IM,BA 
Hamide.sattari@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
Tel.08-58169280 
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Från: Hany Touman
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Överklagande angående telemast Diarienummer BYGG.2022.34
Datum: den 23 maj 2022 12:27:07

Hej,
 
Översänder för registrering.
 
Ankomstdatum: 2022-05-19
Avsändare: Boende på Tvärflöjtstigen 12
Diarienummer: Kungsängens-Tibble 1:647
Fastighet: BYGG.2022.34
 
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Hannu Kannussaari <hannu.kannussaari@svenskakyrkan.se> 
Skickat: den 19 maj 2022 21:07
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Överklagande angående telemast Diarienummer BYGG.2022.34
 

Hej

 

Diarienummer          BYGG.2022.34

 

Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 48 meter

Kungsängen-Tibble 1:647, Mätarvägen 9 C

 

 

Enligt uppgift så planeras byggnation av en telemast vid Mekonomen i Brunna. Enligt
samma källa ska masten ha en höjd på 48 meter vilket känns som väldigt högt. Masten är
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väl tänkt för att möjliggöra användningen av mobiler och annat med 5 G. Vi kan tänka
oss att det är i första hand för Logistikcentrets företag och då undrar vi varför masten inta
kan placeras längre in på industriområdet. Nu planeras en byggnation på en tomt väldigt
nära det bostadsområde där vi bor på Tvärflöjtstigen/Blockflöjtsstigen. 

 

Därför motsätter vi en etablering av masten på den tomten som planen innebär.

 

 

Hannu Kannussaari oh Annika Kannussaari Grehagen
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Från: Thomas Iakovidis
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Ärende: Grannhörande BYGG.2022.34
Datum: den 23 maj 2022 09:47:03

Hej
 
Önskar härmed överklaga bygglovet för uppförande av telekommunikationstorn.
 
Som fastighetsägare till Brunna 7:174 en fastighet som ligger mycket nära den aktuella fastigheten är
jag strikt emot ett kommunikationstorn på fastighet Kungsängen-Tibble 1:647, Mätarvägen 9C.
 
Det finns en detaljplan (1301, Ä1301) som är lagd och som jag anser skall följas. Detta
kommunikationstorn kommer kraftigt att överstiga den detaljplan som finns, och den kommer starkt
att påverka oss boende inom Samfällighet Vävaren (Blockflöjtstigen samt Tvärflöjtstigen i Brunna, 53
fastigheter).
 
Vi har idag ett pågående ärende med er inom kommunen där vi har blivit lovade en bullervall för att
skydda oss boende från den ökade trafiken på Granhammarsvägen, men också att bullervallen skall
skydda oss boende från att se all trafik som passerar våra hem. Detta kommunikationstorn kommer
vida överskrida denna planerade bullervall och skyddade insyn.
 
Vidare kommer antagligen tornet att förses med blinkande ljus som kommer störa oss dygnet runt och
lysa in våra hem.
 
Att dessutom riskera att få utsättas för strålning, se nedan länk är för oss helt otänkbart då det är
många barnfamiljer som bor inom Samfällighet vävaren. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/ .
 
 
Slutligen kommer Viby att byggas inom snar framtid och där har dialog pågått om att de byggnader
som skall uppföras, inte skall överstiga fyra våningar, allt för att dels följa detaljplanen men även ta
hänsyn till oss boende som bor mittemot Viby. Därför återigen kan vi inte acceptera att man frångår
denna detaljplan och bygger ett 48 meter högt kommunikationstorn.
 
Idag finns ett stort logistikcenter, och är det så att man behöver sätta upp ett kommunikationstorn
föreslår vi att detta torn byggs långt in i logistikcentret och där det inte stör oss boende.
 
Jag vill avsluta med att även påminna kommunen om att Försvarsmakten säkerligen har starka
synpunkter på denna ansökan. Byggherren är för övrigt ett företag vars ordförande och ledamöter är
bosatta i annat land. 
 
 
För er kännedom så har ett konkursförfarande nyligen inletts mot såväl moderbolaget HB Group AB
den 6 april som ett av dotterbolagen, HB Power Solutions AB (12 maj). Båda bolagen ingår i samma
koncern som bolaget som står bakom byggansökan.
 
 
 
Thomas Iakovidis, Head of Legal / Compliance
Tel:  +46 8 5555 7112
Mobile: +46 733 46 7910
Email: thomas.iakovidis@lidl.se
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Lidl Sverige KB, Anderstorpsvägen 22, Box 4093, 171 04 Solna, Tel: +46 8 5555 7000, www.lidl.se , www.facebook.com/lidlsverige
För information om hur Lidl hanterar personuppgifter: www.lidl.se/dataskydd
 
P  Ha miljön i åtanke när du överväger att skriva ut detta meddelande. Lidl - På väg mot framtiden.
If you are not the intended recipient of this message, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy
this message or disclose its contents to anyone.
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Från: Johan Tirfing
Till: Bygg- och miljönämnden; Hany Touman
Ärende: Överklagande gällande telekommunikationstorn 48 meter vid Mekonomen tvärs över Granhammarsvägen.
Datum: den 24 maj 2022 16:11:36

Diarienummer    BYGG.2022.34
 

Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 48 meter

Kungsängen-Tibble 1:647, Mätarvägen 9 C

Motivering till överklagande

 

Detta torn överstiger med råge den detaljplan som finns för området
som är max 16 meter. Detta torn förväntas bli 48 meter.

Vi boende kommer att störas kraftigt av att kommunikationstornet är
så pass högt så vår kommande bullervall kommer inte att täcka denna
höga byggnad, som överstiger detaljplanen med 200 %.

Vi anser att lagd detaljplan 1301, samt Ä1301 skall följas.

Tornet är så pass högt att det kommer förses med blinkande lampor
för flyg, som då kommer lysa in i våra hem.
 

Risk för att vi alla hamnar i en dataskugga, som gör att vi får sämre
mobil/data täckning, enligt tidigare undersökningar.
 

När man planerade Viby som skall byggas på gamla Coop tomten tog
man hänsyn till att de hus och övriga byggnader som skall byggas
inte överstiger detaljplanen, allt i hänsyn till oss som bor mittemot.
Därför skall inte det byggas ett torn som helt går emot överenskomna
höjder på byggnader mittemot våra hem.

Vidare finns en risk för strålning från denna mast.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/
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Med vänlig hälsning,
Johan Tirfing
______________________
Tvärflöjtstigen 8
196 37 Kungsängen
Mobil: +46 (0)70 642 69 93
mailto:johan@tirfing.com
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Från: Krister Öhlin
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande Bygg.2022.34
Datum: den 28 maj 2022 13:08:23

Hej.

Undertecknade är ABSOLUT emot att bygglov beviljas på tomten Kungsängens-Tibble
1:647 för uppförande av telekommunikationstorn med tillhörande teknikbod.

Gällande detaljplan tillåter maximal bygghöjd 16 meter. Tornet skulle överskrida detta
med råge.

Strålningsrisken från antennerna på en kommande mast skulle bli mycket hög. 

Tornet måste sannolikt belysas under mörker. Kommer att blända/irritera oss närboende
samt se bedrövligt ut. Som att bo bredvid ett tivoli.   

Föreslår att de bygglovssökande ser sig om och då upptäcker att det bor många människor
bredvid denna aktuella fastighet. 

Att bygga ett telekommunikationstorn vore bra mycket bättre då i närheten av ex-vis ICA:s
storlager som ligger i andra änden av logistikcentrum.

När man åker ute på landsbygden kan man ibland se denna typ av torn. De är byggda långt
från bebyggelse ute i ödemarken. 

Skrämmande att man från den bygglovs sökanden inte har större respekt för oss boende. 

Slutsats: BEVILJA inte bygglov för detta torn. 

Krister och Anita Öhlin
Tvärflöjtstigen 50
19637 Kungsängen.
Tfn 070-2690629      
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Från: Stefan Gavelfält
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG:2022.34
Datum: den 29 maj 2022 23:04:58

HEJ.

Vi motsätter oss bygget av en telekommunikationstorn
 av flera skäl.
Varför skall vi tillåta något som är högre än 16 meter eftersom
man med en så här hög mast måste ha en röd lampa som lyser och då syn ända till oss.
Sådana här anläggningar bygger upp ett magnetfält, surrar och ibland blir det ett frekvens
ljud av dem,
jag har antenner på en av mitt jobbfastigheter så jag har erfarenhet av det. Min fru är
dessutom elöverkänslig och vi vet inte hur denna mast skulle påverka henne mående
Det måste finnas en bättre plats, till exempel bortanför industri marken mot Bro. 
Hälsningar Stefan o Heidi Gavelfält, Banjovägen 11
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Från: Sofia Renglund
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Överklagan telekommunikationstorn
Datum: den 30 maj 2022 22:38:03

Diarienummer BYGG 2022.34

Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 48 meter. 
Kungsängen-Tibble 1:647
Mätarvägen 9C

Sofia Renglund
Tvärflöjtstigen 44
19637 Kungsängen 
Tel: 0736497483

Motivering till överklagande:

Vi anser att all byggnation i området skall följas vilket är 16 meter och ej 48 meter, lagd
detaljplan 1301 och 1301Ä. 

Ett 48 meter högt torn är under all kritik för högt så pass nära bostadsområden. Vi kommer
att ha detta torn mitt i vardagsrumsfönstret och dessutom bli utsatta för strålning, då vi har
barn är detta i stort intresse av att detta torn EJ byggs. Huset skulle även sjunka i värde,
ingen vill bo vid en mast som strålar och blinkar!

Enligt undersökning blir det även en dataskugga som stör våran egen mottagning för både
mobil och data. Tornet överstiger detaljplanen med 200%.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/
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Från: Nicklas Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Ärende: Diarienummer BYGG.2022.34
Datum: den 30 maj 2022 22:25:28

Bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 48 meter
Kungsängen-Tibble 1:647, Mätarvägen 9 C

Diarienummer    BYGG.2022.34

Nicklas Jansson
Tvärflöjtstigen 44
Kungsängen

Vill här med överklaga bygglovet för telekommunikationsmasten 

Motivationen för överklagan 

Denna Mast/Torn sträcker sig långt över den detaljplanen som finns idag och som är på
16m. Detta är inte okej. Ni borde kunna bygga masten någon annanstans än vid
intilliggande bostadsområde. 
Med mastens placering idag kommer vi att få sämre mottagning och hög strålning vilket
inte är skonsamt mot människor och djur som lever intill masten. 
 
Tornet/ Masten som man vill bygga kommer att sänka priset samt intresset för vårt boende
och vi kommer lida stor ekonomisk förlust vid en försäljning av vårt hus. Då INGEN vill
ha en mast på 50m i sitt vardagsrum, Inte heller bli mer strålad än vad man blir i dagsläget.

vi boende kommer att störas kraftigt av att kommunikationstornet är så pass högt så vår
kommande bullervall kommer inte att täcka denna höga byggnad, som överstiger
detaljplanen med 200 %.

vi anser att lagd detaljplan 1301, samt ä1301 skall följas.

tornet är så pass högt att det kommer förses med blinkande lampor för flyg, som då
kommer lysa in i våra hem.

När man planerade Viby som skall byggas på gamla coop tomten tog man hänsyn till att de
hus och övriga byggnader som skall byggas inte överstiger detaljplanen, allt i hänsyn till oss
som bor mittemot. Därför skall inte det byggas ett torn som helt går emot överenskomna
höjder på byggnader mittemot våra hem.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/

Med vänliga hälsningar
Nicklas Jansson
njror@icloud.com
0763272624
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Till Bygg- och miljönämnden 
Via Upplands-Bro Kommun 

 
Yttrande på bygglov för uppförande av 
telekommunikationstorn (48 meter) 
Diarienummer BYGG 2022.34 
 
Jag bestrider att plan för telekommunikationstorn genomförs. Nedanför beskrivs ändring som 
begärs och skäl till varför bygglovet inte bör godkännas. 
 

1 Telekommunikationstorn och detaljplan   
 Förändrad miljö 

• Marken enligt detaljplan ska användas till ej störande industri med en högst 
tillåtna totalhöjd på 16 meter 
 

• Den planerade maximala höjden (48 meter) på tornet innebär att den totala 
tillåtna höjden överskrids med 200% och en byggnation uppförs som inte ger 
en god helhetsverkan för denna del av Brunna som idag består av lägre 
byggnader; till övervägande del villor och radhus. Höjden på tornet som 
dessutom kommer att befinna sig på en höjd, är oproportionerlig mot befintlig 
bebyggelse. Områdets karaktär förändras totalt och skapar en negativ 
påverkan på landskapsbilden och boendemiljön. Denna förändrade karaktär 
på området är så genomgripande att den måste anses oproportionerlig mot 
övrig bebyggelse. Den stadskaraktär som skapas är inte försvarlig även med 
beaktande av eventuella behov av ett telekommunikationstorn 
 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 
planering av eventuella telekommunikationstorn tar hänsyn till att lokalisering i 
närheten av viss bebyggelse eller inom ett visst område så långt som möjligt 
bör undvikas. Försiktighetsprincipen bör beaktas, då uppförandet av tornet 
medför olägenhet för de boende 
 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 
planering av nya torn tar hänsyn till befintlig bebyggelse på så sätt att det nya 
områdets karaktär samverkar med befintlig karaktär. Det måste anses vara en 
grundläggande rättighet för de boende att Kommunen inte skapar en ny 
stadsbildskaraktär som så drastiskt raserar den befintliga boendemiljön av 
karaktären villaområde och naturligt uppvuxen skog 
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2 Utredningar av behov och annan placering  
• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om det föreligger ett 

verkligt behov av ett telekommunikationstorn i Brunnaområdet. Idagsläget är 
det god täckning i området. Kanske kan hänsyn tas till samlokalisering med 
andra befintliga torn   

• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om alternativa 
placeringar av tornet kan ske. Det kanske är mer lämpligt att placera tornet 
längre in i industriområdet, längre bort från boende 

• En miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid nyetablering 
 

 
Följande information behövs redovisas: ¬ Beskrivning, vilken typ av anläggning (torn, 
mast, antenn, slagfundament) gäller det. ¬ Optimala platsen för denna anläggning. ¬ 
Illustration på hur långt anläggningen kan flyttas i förhållande till den optimala 
platsen. ¬ Redovisning av eventuella alternativa placeringar för anläggningen. ¬ 
Redovisning av andra master/sändare i närheten och hur samordning har skett med 
andra operatörer. ¬ Siktlinjer mot masten (Beskrivning/illustration av hur masten 
kommer att se ut från viktiga punkter i omgivningen). ¬ Mildrande åtgärder 
(Exempelvis anpassning av anläggningens placering på platsen för att minska 
konkurrensen med växter och djur, och anpassning av anläggningens utformning för 
att minska påverkan på landskapsbilden.) 
 

3 Risker 
• Placeringen av tornet är olämplig på grund av närheten till vägar, boende och 

fastigheter. Risk finns för isbildning, snö och fallande föremål vilket kan skada 
människor, djur, fastigheter, vägar, bilar och annat material. Mast/nytt torn får 
inte placeras inom vägarnas säkerhetszoner eller vid cirkulationsplatser  

• Tornet kan hamna mitt i viktiga fågelstråk. Det kan finnas risk att häckningen 
påverkas om torn och master byggs för nära häckningsplatser 

• Forskare tvistar om huruvida 3G-strålning påverkar människor negativt. Risk 
finns för långsiktiga strålningsskador på DNA hos människor och djur som 
vistas i området. Viss internationell och svensk forskning pekar dock i en 
annan riktning än den sammanställning av officiella forskning som SSI gjort. 
Det gäller bland annat strålningens långtidseffekt på hälsan. Det behövs därför 
mer forskning för att få mer entydiga resultat   

• Risk finns för att det uppstår ett vinande ljud när det blåser vilket kan vara 
störande nattetid och utgör en betydande olägenhet och hälsorisk 

 
Enligt 3 kap. 1 § PBL gäller bl.a. att byggnader eller andra anläggningar ska placeras 
och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. De ska enligt 3 kap. 2 § vidare placeras 
och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på 
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trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen. 

4 Värdet på fastigheter i Brunnaområdet minskas på grund av: 
• Förändrad karaktär i området – från lugnt villaområde med naturlig skogsmiljö, 

till ett område med ett högt telekommunikationstorn som syns och inverkar 
negativt på landskapsbilden och stör en vacker utsikt  

• Masten är inte bara en olägenhet rent estetiskt, den är byggd för att sända 
mikrovågor i luftrummet kring sig, något som gör många människor 
betänksamma att bo och leva i dess närhet 

• Oro för strålningsskador på människor och djur 
• Oro för störande ljud/resonans från torn och teknikbod som stör sömnen och 

välbefinnandet 
• Oro för fallande föremål 
• Utemiljön på fastigheten försämras eftersom trädgården befinner sig mot den 

sida som vetter mot masten  
 
Fastighetsvärdet påverkas negativt av infrastruktur av denna typ i närheten av 
fastigheten, vilket utöver nämnda olägenheter medför en högst påtaglig ekonomisk 
förlust för de drabbade fastighetsägarna. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kungsängen 2022-05-31 
 
Anne-May Ryytty 
Dennis Karlsson 
Banjovägen 9 
19637 Kungsängen 
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Till Bygg- och miljönämnden 
Via Upplands-Bro Kommun 

 
Yttrande på bygglov för uppförande av 
telekommunikationstorn (48 meter) 
Diarienummer BYGG 2022.34 
 
Jag bestrider att plan för telekommunikationstorn genomförs. Nedanför beskrivs ändring som 
begärs och skäl till varför bygglovet inte bör godkännas. 
 

1 Telekommunikationstorn och detaljplan   
 Förändrad miljö 

• Marken enligt detaljplan ska användas till ej störande industri med en högst 
tillåtna totalhöjd på 16 meter 
 

• Den planerade maximala höjden (48 meter) på tornet innebär att den totala 
tillåtna höjden överskrids med 200% och en byggnation uppförs som inte ger 
en god helhetsverkan för denna del av Brunna som idag består av lägre 
byggnader; till övervägande del villor och radhus. Höjden på tornet som 
dessutom kommer att befinna sig på en höjd, är oproportionerlig mot befintlig 
bebyggelse. Områdets karaktär förändras totalt och skapar en negativ 
påverkan på landskapsbilden och boendemiljön. Denna förändrade karaktär 
på området är så genomgripande att den måste anses oproportionerlig mot 
övrig bebyggelse. Den stadskaraktär som skapas är inte försvarlig även med 
beaktande av eventuella behov av ett telekommunikationstorn 
 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 
planering av eventuella telekommunikationstorn tar hänsyn till att lokalisering i 
närheten av viss bebyggelse eller inom ett visst område så långt som möjligt 
bör undvikas. Försiktighetsprincipen bör beaktas, då uppförandet av tornet 
medför olägenhet för de boende 
 

• Vi som valt att bosätta oss här måste kunna räkna med att Kommunens 
planering av nya torn tar hänsyn till befintlig bebyggelse på så sätt att det nya 
områdets karaktär samverkar med befintlig karaktär. Det måste anses vara en 
grundläggande rättighet för de boende att Kommunen inte skapar en ny 
stadsbildskaraktär som så drastiskt raserar den befintliga boendemiljön av 
karaktären villaområde och naturligt uppvuxen skog 
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2 Utredningar av behov och annan placering  
• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om det föreligger ett 

verkligt behov av ett telekommunikationstorn i Brunnaområdet. Idagsläget är 
det god täckning i området. Kanske kan hänsyn tas till samlokalisering med 
andra befintliga torn   

• Oberoende utredningar behöver genomföras för att se om alternativa 
placeringar av tornet kan ske. Det kanske är mer lämpligt att placera tornet 
längre in i industriområdet, längre bort från boende 

• En miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid nyetablering 
 

 
Följande information behövs redovisas: ¬ Beskrivning, vilken typ av anläggning (torn, 
mast, antenn, slagfundament) gäller det. ¬ Optimala platsen för denna anläggning. ¬ 
Illustration på hur långt anläggningen kan flyttas i förhållande till den optimala 
platsen. ¬ Redovisning av eventuella alternativa placeringar för anläggningen. ¬ 
Redovisning av andra master/sändare i närheten och hur samordning har skett med 
andra operatörer. ¬ Siktlinjer mot masten (Beskrivning/illustration av hur masten 
kommer att se ut från viktiga punkter i omgivningen). ¬ Mildrande åtgärder 
(Exempelvis anpassning av anläggningens placering på platsen för att minska 
konkurrensen med växter och djur, och anpassning av anläggningens utformning för 
att minska påverkan på landskapsbilden.) 
 

3 Risker 
• Placeringen av tornet är olämplig på grund av närheten till vägar, boende och 

fastigheter. Risk finns för isbildning, snö och fallande föremål vilket kan skada 
människor, djur, fastigheter, vägar, bilar och annat material. Mast/nytt torn får 
inte placeras inom vägarnas säkerhetszoner eller vid cirkulationsplatser  

• Tornet kan hamna mitt i viktiga fågelstråk. Det kan finnas risk att häckningen 
påverkas om torn och master byggs för nära häckningsplatser 

• Forskare tvistar om huruvida 3G-strålning påverkar människor negativt. Risk 
finns för långsiktiga strålningsskador på DNA hos människor och djur som 
vistas i området. Viss internationell och svensk forskning pekar dock i en 
annan riktning än den sammanställning av officiella forskning som SSI gjort. 
Det gäller bland annat strålningens långtidseffekt på hälsan. Det behövs därför 
mer forskning för att få mer entydiga resultat   

• Risk finns för att det uppstår ett vinande ljud när det blåser vilket kan vara 
störande nattetid och utgör en betydande olägenhet och hälsorisk 

 
Enligt 3 kap. 1 § PBL gäller bl.a. att byggnader eller andra anläggningar ska placeras 
och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. De ska enligt 3 kap. 2 § vidare placeras 
och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på 
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trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen. 

4 Värdet på fastigheter i Brunnaområdet minskas på grund av: 
• Förändrad karaktär i området – från lugnt villaområde med naturlig skogsmiljö, 

till ett område med ett högt telekommunikationstorn som syns och inverkar 
negativt på landskapsbilden och stör en vacker utsikt  

• Masten är inte bara en olägenhet rent estetiskt, den är byggd för att sända 
mikrovågor i luftrummet kring sig, något som gör många människor 
betänksamma att bo och leva i dess närhet 

• Oro för strålningsskador på människor och djur 
• Oro för störande ljud/resonans från torn och teknikbod som stör sömnen och 

välbefinnandet 
• Oro för fallande föremål 
• Utemiljön på fastigheten försämras eftersom trädgården befinner sig mot den 

sida som vetter mot masten  
 
Fastighetsvärdet påverkas negativt av infrastruktur av denna typ i närheten av 
fastigheten, vilket utöver nämnda olägenheter medför en högst påtaglig ekonomisk 
förlust för de drabbade fastighetsägarna. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kungsängen 2022-05-31 
 
 
 
 
Ali-Reza Kalhor… Banjov.13…………………………………………………… 
 
 
 
 
…Morvarid Moaven Banjov.13…………………………………………………… 
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Från: Bengt Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Datum: den 31 maj 2022 12:27:05

                  Diarienummer  BYGG.2020.34
 
                 Grannhörande för telekommunikationstorn 48 meter vid Mekonomen tvärs över
Granhammarsvägen. 
 
                                                    Motivering till överklagande.
 
                   Detta torn överstiger detaljplan som finns för området som är max 16 meter. Detta
torn förväntas bli 48 meter.
                   Vi kommer att störas kraftigt av att tornet är så pass högt så vår kommande bullervall
kommer inte att tävka denna höga
                   Byggnad, som överstiger detaljplanen med 200 %.
 
                   Vi anser att lagd detaljplan 1301, samt Ä1301 sall följas.
 
                    Risk för att vi alla hamnar i en dataskugga, och får sämre mobil / data täckning, ÄR
STOR.
 
                     VIDARE FINNS STOR RISK FÖR STRÅLNING FRÅN DENNA MAST.
 
 
 
                        MVH
                        Bengt Jansson
                        Tvärflötstigen 46.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-07-11    

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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BYGG.2022.130, Förhandsbesked för 
nybyggnad av två bostadshus och garage, 
LINDORMSNÄS 1:17, Smidövägen 15 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 17,18 §§ 

plan- och bygglagen (PBL).  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
Förhandsbesked:   12 500 kr 

 Summa:                         12 500 kr 

      3.   Utformning och placering: 

 Minsta tomtstorlek är 2000 kvm. 

 Huvudbyggnader ska placeras längs in på tomten med ett avstånd av 

minst 4,5 meter från tomtgräns 

 Huvudbyggnader ska uppföras i en våning med inredd vind med en 

byggnadsarea om cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm 
eller två våningar utan inredd vind med en byggnadsarea om cirka 150 
kvm och en bruttoarea på 300 kvm med en byggnadshöjd om max 7,0 

meter. 

 Gårdsbyggnad ska ligga längs fram vid infarten med ett avstånd av 

minst 4,5 från tomtgräns samt en byggnadshöjd av 3 meter, vindsvåning 
av gårdsbyggnad ska inte inreddas till boende 

 Fasadmaterial av stående träpanel 

 Färgsättning av byggnader av jordfärg eller obehandlad träfasad 

 Byggnader skall anpassas till terrängen 

 Infartsväg till fastighet Lindormsnäs 1:2 skall tillgodoses genom ett 

servitut i samband med bygglovsprövning. 
_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40–45 §§ Förvaltningslagen.  

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

veckor från det datum ni tagit del av beslutet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-07-11   

 
 

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 till Lindormsnäs 1:17 inkom med en ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage. Tilltänkta 

byggnader avses uppföras i en våning med inred vind med en byggnadsarea om 

cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm eller två våningar utan inred 

vind med en byggnadsarea om 150 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm. 

Gårdsbyggnad ska ha en bruttoarea på cirka 60 kvm utan inred vind. De 

tilltänkta fastigheterna ska ha en yta om minst 2000 kvm. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 

ansökan om förhandsbesked med ovanstående villkor för nybyggnad av två 

enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 17,18 §§ plan- och bygglagen 

(PBL).  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-08-18 

 Rev. Situationsplan som inkom 2022-05-12 

 Yttrande med erinran från Lindormsnäs 1:2 som inkom 2022-04-07 

 Karta, infartsväg, Lindormsnäs 1:2 som inkom 2022-04-25 

 Sökandens bemötande av inkomna synpunkter från Lindormsnäs 1:2 
som inkom 2022-04-25 

Ärendet 
Fastighetsägare till Lindormsnäs 1:17 inkom med en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage. Tilltänkta 

byggnader avses uppföras i en våning med inred vind med en byggnadsarea om 
cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm eller två våningar utan inred 
vind med en byggnadsarea om 150 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm. 

Gårdsbyggnad ska ha en bruttoarea på cirka 60 kvm utan inred vind. De 
tilltänkta fastigheterna ska ha en yta om minst 2000 kvm.  

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom strandskyddsområdets 100 
meter. Sökande har efter synpunkter från miljöenheten om strandskydd placerat 
om byggnaderna. Miljöenheten har godkänd nya placeringen med hänsyn till 

strandskydd. 

Fastigheter ska ha kommunalt vatten- och avlopp. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-07-11   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna 

för förhandsbesked i 9 kap 17, 18 §§ PBL och föreslår att Bygg- och 
Miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked. 

Sökandes bemötande av inkomna synpunkter från 
fastigheten Lindormsnäs 1:2 
”Enligt våra kontrollmätningar vi gjort så går infartsvägen till fastigheten 

Lindormsnäs 1.2 över fastigheten Lindormsnäs 1:4 men vi garanterar att vid ett 
positivt bygglovsbeslut se till att ägarna till Lindormsnäs 1:2 har tillträde via 
den väg som de nu nyttjar för att komma in på fastigheten 1:2, och om det 

skulle fastställas vid en kontrollmätning att infartsvägen går över vår fastighet 
Lindormsnäs 1:17 så löser vi detta på lämpligt sätt via försäljning, gåva eller 

servitut, då det endast handlar om någon enstaka meter på en hörna av vår 
fastighet så påverkar inte vårt planerade bygge som vi ansökt förhandsbesked 
på. Det förhandsbesked vi sökt på Lindormsnäs 1.17 kan vara villkorat genom 

att tillträdet som berör fastigheten 1:2 blir löst för att kommunens bygglov ska 
vara giltig då vi saknar GPS positioner och det är lite diffust var tomtgränserna 

går mellan Lindormnäs 1:2, 1:4, 1:17 då dessa inte fastställts av lantmäteriet så 
skulle vi kunna lösa allt om fastigheten 1:2 gjorde en utredning via lantmäteriet 
där samtliga tomt- gränser till 1:2 fastställs samt då även märker ut dom GPS 

positioner som berör infarten till fastigheten 1:2 som går över 1:4 eller 
möjligtvis någon meter över hörnet på 1:17". 

Yttranden och remisser  

Ärende var på samråd samt intern remiss första omgång 2022-03-25, efter 
inkomna synpunkter från Lindormsnäs 1:2 samt synpunkter om strandskydd 

från miljöenheten har sökande reviderat sin ansökan och ett nytt grannhörande 
har skickats ut 2022-05-12, inga invändningar har inkommit. 

Skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 

kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 

förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 

från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 

allmänna intressena om till exempel lämplig markanvändning som kommer till 

uttryck i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 

översiktsplan. Med hänvisning till ovannämnda förutsättningar bedöms att 

ansökan uppfyller krav för ett positiv beslut. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-07-11   

 
 

Barnperspektiv 

Prövning av ny bebyggelse med krav på placering och utformning samt 

hänsynstagande av befintliga naturområde skapar bättre förutsättningar till 

barnens levnadsmiljö i sin helhet och att förslaget till beslut därför är positivt 

ur ett barnperspektiv.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Samordnare bygglovsenheten               Tony Ebrahimi 

               Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-08-18 

2. Rev. Situationsplan som inkom 2022-05-12 
3. Yttrande med erinran från Lindormsnäs 1:2 som inkom 2022-04-07 
4. Karta, infartsväg, Lindormsnäs 1:2 som inkom 2022-04-25 

5. Sökandens bemötande av inkomna synpunkter från Lindormsnäs 1:2 
som inkom 2022-04-25 

Beslut sänds till 

 Beslut med delgivningskvitto sänds till: 

 Sökande  

 Lindormsnäs 1:2 

 

Meddelande om kungörelse sänds till: 

 Lindormsnäs 1:10 

 Lindormsnäs 1:4 

 

 



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Lindormsnäs 1:17

Smidövägen 15

197 91

Bro

✔

Max 200 + 200 kvm samt 70+70 komplement Max 470 + 470 kvm

✔

✔

Max 27 gr

✔

✔

Hämtning vid tomtgräns



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Kjell Micksäter

Smidövägen 15

197 91

Bro

070 598 66 55

kjell@industriby.se



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Hantering av personuppgifter: 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔

Beskrivning - se situationsplan

✔ ✔

Kjell Micksäter
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Från: Sören Eskilsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Roger Svedberg; Stig Karlsson
Ärende: Grannhörande diarienummer BYGG.2022.130
Datum: den 7 april 2022 14:32:23

Hej!
Som företrädare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, som är fastighetsägare till
Lindormsnäs 1:2, vill vi ge följande yttrande:

Att, vid en eventuell nybyggnation på fastigheten Lindormsnäs 1:17, infarten till vår
fastighet Lindormsnäs 1:2 säkerställs då den idag går genom den aktuella                 
      fastigheten Lindormsnäs 1:17

Med vänlig hälsning
Filadelfia Stockholm
Sören Eskilsson
Förvaltningschef
+46 76 547 09 55
www.filadelfiakyrkan.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-08-03 

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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 BYGG.2022.129, Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus och garage, 
LINDORMSNÄS 1:10, Smidövägen 13 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för

nybyggnad av två enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 17,18 §§ 

plan- och bygglagen (PBL).

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Förhandsbesked:  12 500 kr

Summa: 12 500 kr 

3. Utformning och placering:

 Minsta tomtstorlek är 2000 kvm.

 Huvudbyggnader ska placeras längs in på tomten med ett avstånd av

minst 4,5 meter från tomtgräns

 Huvudbyggnader ska uppföras i en våning med inredd vind med en

byggnadsarea om cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm 
eller två våningar utan inredd vind med en byggnadsarea om cirka 150
kvm och en bruttoarea på 300 kvm med en byggnadshöjd om max 7,0

meter.

 Gårdsbyggnad ska ligga längs fram vid infarten med ett avstånd av

minst 4,5 meter från tomtgräns samt en byggnadshöjd av 3 meter,
vindsvåning av gårdsbyggnad ska inte inreddas till boende

 Fasadmaterial av stående träpanel

 Färgsättning av byggnader av jordfärg eller obehandlad träfasad

 Byggnader skall anpassas till terrängen
_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40–45 §§ Förvaltningslagen.  

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

veckor från det datum ni tagit del av beslutet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-08-03    

 
 

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 till Lindormsnäs 1:10 inkom med en ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage. Tilltänkta 

byggnader avses uppföras i en våning med inred vind med en byggnadsarea om 

cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm eller två våningar utan inred 

vind med en byggnadsarea om 150 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm. 

Gårdsbyggnad ska ha en bruttoarea på cirka 60 kvm utan inredd vind. De 

tilltänkta fastigheterna ska ha en yta om minst 2000 kvm. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 

ansökan om förhandsbesked med ovanstående villkor för nybyggnad av två 

enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 17,18 §§ plan- och bygglagen 

(PBL). 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-08-18 

 Rev. Situationsplan som inkom 2022-05-18 

 Yttrande utan erinran från miljöenhen som inkom 2022-05-18 

 Yttrande med erinran Lindormsnäs 1:18 som inkom 2022-04-18 

Ärendet 
Fastighetsägare till Lindormsnäs 1:10 inkom med en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage. Tilltänkta 

byggnader avses uppföras i en våning med inredd vind med en byggnadsarea 
om cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm eller två våningar utan 

inredd vind med en byggnadsarea om 150 kvm och en bruttoarea på cirka 300 
kvm. Gårdsbyggnaden ska ha en bruttoarea på cirka 60 kvm utan inredd vind. 
De tilltänkta fastigheterna ska ha en yta om minst 2000 kvm. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan men inom stransskyddsområde,100 meter, miljöenheten har 
inga synpunkter angående placering med hänsyn till strandskydd. 

Fastigheter ska ha kommunalt vatten- och avlopp. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna 
för förhandsbesked i 9 kap 17, 18 §§ PBL och föreslår att Bygg- och 

Miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-08-03    

 
 

Yttranden och remisser  

Ärendet var på samråd samt intern remiss första omgång 2022-03-29, efter 
inkomna synpunkter från Lindormsnäs 1:18 om nybyggnadskarta har sökande 

reviderat sin nybyggnadskarta och ett nytt grannhörande har skickats ut 2022-
05-12. Inga invändningar har inkommit. 

Skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 

förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressena om till exempel lämplig markanvändning som kommer till 

uttryck i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 
översiktsplan. Med hänvisning till ovannämnda förutsättningar bedöms att 

ansökan uppfyller krav för ett positiv beslut. 

Barnperspektiv 

Prövning av ny bebyggelse med krav på placering och utformning samt 

hänsynstagande av befintliga naturområde skapar bättre förutsättningar till 

barnens levnadsmiljö i sin helhet och förslaget till beslut är därför positivt ur 

ett barnperspektiv.  

Samhällsbyggnadskontoret 
 
Hany Touman 

 

Samordnare bygglovsenheten               Tony Ebrahimi 

               Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-08-18 
2. Rev. Situationsplan som inkom 2022-05-18 
3. Yttrande utan erinran från miljöenhen som inkom 2022-05-18 

4. Yttrande med erinran Lindormsnäs 1:18 som inkom 2022-04-18 

Beslut sänds till 

Beslut med delgivningskvitto sänds till: 

 Sökande  

 Lindormsnäs 1:18 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-08-03    

 
 

 

Meddelande om kungörelse sänds till: 

 Lindormsnäs 1:17 

 Lindormsnäs 1:4 

 



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Lindormsnäs 1:10

Smidövägen 13

197 91

Bro

✔

Max 200 + 200 kvm samt 70+70 komplement Max 470 + 470 kvm

✔

✔

Max 27 gr

✔

✔

Hämtning vid tomtgräns



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Lars Micksäter

Smidövägen 21

197 91

Bro

070 516 25 75

lars@industriby.se



Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Hantering av personuppgifter: 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔

Beskrivning - se situationsplan

✔ ✔

Lars Micksäter
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DOKUMENTTYP 1 (1)

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Magnus Malmström
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
0841079285
magnus.malmstrom@upplands-bro.se

2022-05-17 ADM.2022.254

Bygglovsavdelningen
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

LINDORMSNÄS 1:10

Internremiss avseende nybyggnad av två enbostadshus
och garage på Lindormsnäs 1:10.

Ärendebeskrivning

Miljö- och livsmedelsenheten i Upplands-Bro kommun har mottagit en internremiss för
yttrande gällande två enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Lindormsnäs 1:10.
Ny reviderad ritning inkom den 11 maj 2022, som visar på att de båda husen ligger alldeles
intill gränsen för strandskyddsområde.
Inspektion utfördes tillsammans med sökande Lars Micksäter den 28 april 2022.

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter

Miljö- och livsmedelsenheten förutsätter att båda husen ansluts till det kommunalt vatten och
avlopp. Mellan de planerade husen och strandlinjen finns befintliga bostadshus samt
komplementbyggnader. Detta tillsammans med att marken är anlagd med gräsmatta till stora
delar, medför att området är i anspråkstaget.

Miljö- och livsmedelsenheten bedömning är att dispens av strandskyddet inte krävs för
planerade byggnationer inom rubricerad fastighet Lindormsnäs 1:10.

Lagstöd för skrivelsen
Miljöbalken 1998:808

För Bygg- och miljönämnden

Magnus Malmström
Miljöinspektör

Denna skrivelsen är skickad till:
Bygglovshandläggare Tony Ebrahimi via e-post: tony.ebrahimi@upplands-bro.se
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Från: Rita Nilsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Bygg.2022.129
Datum: den 18 april 2022 20:51:31
Bilagor: Granhörande.pdf

Lindormsnäs fastighetsgräns.pdf

Hej!
 
Vi fick karta och brev med posten angående Grannhörande
”Förhandsbesked för byggnad av två enbostadshus och garage”
på fastigheten Lindormsnäs 1:10.
Kartan, som kom med posten stämmer inte enligt Max Agafonov   Kart- och
Mätingenjör.
Den heldragna linjen, som visar  staketet på den postade kartan, är
fastighetsgränsen.
Det innebär att den rätta fastighetsgränsen går rakt igenom den utritade
 byggnaden
 Jag bifogar kartan från Kart och Mätavdelningen med den rätta
fastighetsgränsen
och kartan som kom med posten.
 
 
Med vänlig hälsning
Rita Nilsson
Ägare till Lindormsnäs 1:18
 
073 980 78 10
 
 
 
 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Elisabeth Claesson 
   
Kommunledningskontoret  
   
Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2022-08-11     

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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ADB.2022.13, Ledamotsinitiativ från Alliansen 
avseende Brunna industriområde 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott att ta fram förslag till modernare och mer enhetliga 
planbestämmelser för Brunna industriområde. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden behandlar ofta ärenden som rör Brunna 
industriområde. Området har utvecklats kraftfullt under senare år, både i 
omfattning och innehåll. Den ursprungliga detaljplanen från 1977 gäller 
fortfarande i stora delar, men nya detaljplaner finns nu för ungefär halva 
området. I den äldre planen anges markanvändningen till ”Industri”. I de nyare 
olika varianter av ”Lager, logistik, ej störande industri, handel och kontor”. 

Det är uppenbart att detta speglar långsiktiga förändringar i behov och även i 
begreppet ”Industri”. För att underlätta fortsatt bygglovshantering och ge bästa 
förutsättningar för kommunens företag bör planbestämmelserna för Brunna 
industriområde ses över, göras mer enhetliga och moderniseras. De nyare 
planernas formuleringar kan vara utgångspunkt, men det kan även finnas skäl 
pröva om ytterligare ändringar i bestämmelserna kan göras, t ex för olika 
former av service och verksamheter. 

Bygg- och miljönämnden skulle uppskatta om Samhällsbyggnadskontoret ges i 
uppdrag att till utskottet redovisa hur planbestämmelserna för Brunna 
industriområde kan moderniseras och göras mer enhetliga. Bygg- och 
miljönämnden kan självfallet vara delaktig i den processen. 

Beslutsunderlag 
• ADB.2022.13, Ledamotsinitiativ från Alliansen avseende 

Planbestämmelser Brunna industriområde den 11 augusti 2022 

 
 

 



 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-08-11 BMN 22/0006 

 
 

Bilagor 
1. ADB.2022.13, Ledamotsinitiativ från Alliansen avseende 

Planbestämmelser Brunna industriområde den 11 augusti 2022 

Beslut sänds till 
• Initiativrättstagare 
 



UPPLANDS-BRO KOMMUN                   FÖRSLAG TILL BESLUT 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
 2022-08-18 
 

 

 

Planbestämmelser Brunna industriområde 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott att 
ta fram förslag till modernare och mer enhetliga planbestämmelser för Brunna 
industriområde. 

Motivering 

Bygg- och miljönämnden behandlar ofta ärenden som rör Brunna industriområde. 
Området har utvecklats kraftfullt under senare år, både i omfattning och innehåll. Den 
ursprungliga detaljplanen från 1977 gäller fortfarande i stora delar, men nya 
detaljplaner finns nu för ungefär halva området. I den äldre planen anges 
markanvändningen till ”Industri”. I de nyare olika varianter av ”Lager, logistik, ej 
störande industri, handel och kontor”. 

Det är uppenbart att detta speglar långsiktiga förändringar i behov och även i 
begreppet ”Industri”. För att underlätta fortsatt bygglovshantering och ge bästa 
förutsättningar för kommunens företag bör planbestämmelserna för Brunna 
industriområde ses över, göras mer enhetliga och moderniseras. De nyare planernas 
formuleringar kan vara utgångspunkt, men det kan även finnas skäl pröva om 
ytterligare ändringar i bestämmelserna kan göras, t ex för olika former av service och 
verksamheter. 

Bygg- och miljönämnden skulle uppskatta om Samhällsbyggnadskontoret ges i 
uppdrag att till utskottet redovisa hur planbestämmelserna för Brunna industriområde 
kan moderniseras och göras mer enhetliga. Bygg- och miljönämnden kan självfallet 
vara delaktig i den processen. 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-06-17 - 2022-07-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:19

Brygguddsslingan 15

2022-06-17 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 82: BeviljatBYGG.2021.165

Bygglov för fasadändring av bostadshus

EKEBY 2:92

Ringuddsslingan 30

2022-06-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 83: BeviljatBYGG.2021.10

Anmälan för avsevärt ändrad planlösning

BRUNNA 4:195

Kakelstigen 16

2022-06-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 84: BeviljatBYGG.2022.15

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:338

Pettersbergsvägen 11

2022-06-21BYGG.2021.54

Bygglov för ombyggnad av vattentorn

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:639

Lillmossvägen 11B

2022-06-22 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 86: BeviljatBYGG.2022.119

Bygglov för nybyggnad av uterum

KVARNNIBBLE 2:54

Nybolundsvägen 18

2022-06-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 87: BeviljatBYGG.2020.343

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

KVARNNIBBLE 2:55

Nybolundsvägen 16

2022-06-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 88: BeviljatBYGG.2020.350

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

2022-08-08 Sida 1 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRÅKER 2:27

Öråkersvägen 3

2022-06-23 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 89: BeviljatBYGG.2021.413

Bygglov för nybyggnad av carport/förråd och gäststuga

BRO-ÖNSTA 2:10, Del av

2022-06-23 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 90: BeviljatBYGG.2019.197

Bygglov för nybyggnad av anläggning för behandling av flygaska samt rivningslov för befintliga byggnader

BROGÅRD 1:169

2022-06-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 91: BeviljatBYGG.2019.219

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 2

BROGÅRD 1:169

2022-06-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 92: BeviljatBYGG.2019.220

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 3

KORSÄNGEN 1:66

Bygdegårdsvägen 20

2022-06-28 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 93: BeviljatBYGG.2021.466

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (ATTEFALL)

VIBY 19:68

Energivägen 4

2022-06-29 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 94: BeviljatBYGG.2021.15

Bygglov för uppdelning av lokal B dvs. inredande av ytterligare lokal för industri (plåt- och lackverkstad i B001)

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Ringvägen 17

2022-06-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 95: BeviljatBYGG.2018.27

Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, Ringvägen 17

2022-08-08 Sida 2 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-ÖNSTA 4:28

Mjölkarvägen 4

2022-07-01 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 96: BeviljatBYGG.2017.282

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten TIBBLE-ÖNSTA 4:28, Mjölkarvägen 4

Brogård 1:167

2022-07-05 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 97: BeviljatBYGG.2018.383

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84 (Brogård 1:167 del 2),hus
23,25

ALBY 1:12

Håbo-Tibblevägen 1

2022-07-07 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 98: BeviljatBYGG.2017.391

Bygglov för nybyggnad av gästhus på fastigheten ALBY 1:12, Håbo-Tibblevägen 1

VIBY 19:1

Mätarvägen 31

2022-07-07 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 99: BeviljatBYGG.2021.228

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

BROGÅRD 1:173

2022-07-07 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 100: BeviljatBYGG.2020.400

Bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:5

Postgårdsvägen 7

2022-07-08 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 101: BeviljatBYGG.2018.171

Bygglov för ombyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:5,
Postgårdsvägen 7

VIBY 19:27

Mätarvägen 3

2022-07-11 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 102: BeviljatBYGG.2021.110

Bygglov för ändrad verksamhet

2022-08-08 Sida 3 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen

2022-07-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 103: BeviljatBYGG.2019.59

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9B

2022-07-14 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 104: BeviljatBYGG.2021.106

Bygglov för fasadändring

ÖRNÄS 1:14

Mätarvägen  16

2022-07-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 105: BeviljatBYGG.2015.570

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, tvätthall och tankanläggning, på fastigheten ÖRNÄS 1:14, Mätarvägen  16

VIBY 19:105

Kraftvägen 9

2022-07-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 106: BeviljatBYGG.2021.229

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av lagerbyggnad

BROGÅRD 1:160

Bondhagsvägen 1

2022-06-17 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 167: BeviljatBYGG.2022.238

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar

FRÖTUNA 2:19

Kevan 15

2022-06-17 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 168: BeviljatBYGG.2022.87

Bygglov för tillbyggnad av kolonistuga

HÄRNEVI 6:82

Pelargonvägen 7

2022-06-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 169: BeviljatBYGG.2022.228

Bygglov för nybyggnad av carport

2022-08-08 Sida 4 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 1:10

Norrgrindsvägen 2

2022-06-17 Rivningslov Bygglovhandläggare/inspektör, § 170: BeviljatBYGG.2022.61

Rivningslov för rivning av värmeverk

BROGÅRD 1:151

Brobäcksvägen 31

2022-06-20 Tidsbegränsat lov Bygglovsarkitekt, § 171: BeviljatBYGG.2022.230

Tidsbegränsat bygglovtom 2032-05-23  för uppställning av bodar samt skyltning

EKHAMMAR 4:429

Västra Rydsvägen 109

2022-06-20 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 172: BeviljatBYGG.2022.105

Bygglov för uppförande av fasadskylt

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

Östervägen 1

2022-06-22 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 173: BeviljatBYGG.2022.188

Bygglov för ändrad användning från gym till butik

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen 2

2022-06-22 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare/inspektör, § 174:
Beviljat

BYGG.2022.195

Bygglov för uppförande av transformatorstation

BROGÅRD 1:39

Lertagsvägen 7

2022-06-23 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 175:
Beviljat

BYGG.2022.237

Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader

BROGÅRD 1:205

Bro Fiskartorp 2

2022-06-23 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 176:
Beviljat

BYGG.2022.197

Bygglov för uppförande av pumpstation

2022-08-08 Sida 5 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-RÅBY 3:90

Box 2070

2022-06-27 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 177: BeviljatBYGG.2022.203

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

SYLTA 2:46

Länsmans väg 3

2022-06-28 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 178: BeviljatBYGG.2022.243

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad

MARKEBY 1:5

Håtunavägen 17

2022-06-29 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 179: BeviljatBYGG.2022.121

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt inredning av vind

VIBY 19:68

Energivägen 4

2022-06-29 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 180: BeviljatBYGG.2022.189

Bygglov för inredande av ytterligare lokal för industri (Microbe i B002)

FINNSTA 1:21

Liljestigen 36

2022-07-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 181: BeviljatBYGG.2022.229

Bygglov för fasadändring

FRÖTUNA 2:4

Frötunavägen 3

2022-07-01 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 182: BeviljatBYGG.2022.250

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad

BROGÅRD 1:84

2022-07-01 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 183: AvskrivetBYGG.2022.264

Bygglov för uppställning av skylt

2022-08-08 Sida 6 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:13

Energivägen 3

2022-07-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 184:
Beviljat

BYGG.2022.198

Bygglov för fasadändring, ny ventilationshuv till plåt- och lackverkstad

EKEBY 2:19

Brygguddsslingan 15

2022-07-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 185: BeviljatBYGG.2022.287

Bygglov för nybyggnad av plank

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

2022-07-04 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 186: BeviljatBYGG.2022.265

Bygglov för nybyggnad av 22 st kedjehus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

2022-07-05 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 187: BeviljatBYGG.2022.266

Bygglov för nybyggnad av 23 kedjehus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 105

2022-07-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 188: BeviljatBYGG.2022.262

Bygglov för inglasning av balkong

KORSÄNGEN 1:25

Skolvägen 17

2022-07-06 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 189: BeviljatBYGG.2022.257

Bygglov för ändring av garageport

ÖRNÄS 1:25

Effektvägen 18

2022-07-07 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 190: BeviljatBYGG.2022.225

Bygglov för nybyggnad av industri

2022-08-08 Sida 7 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:151

Brobäcksvägen 31

2022-07-08 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 191: BeviljatBYGG.2022.292

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av container

SIGNHILDSBERG 3:1

2022-07-08 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 192:
Beviljat

BYGG.2022.274

Bygglov för nybyggnad av nätstation

BRUNNA 4:122

Fajansstigen 48

2022-07-13 Avvisning Bygglovhandläggare, § 193: AvvisningBYGG.2022.135

Bygglov för nybyggnad av plank

BRUNNA 7:35

Kantelevägen 18

2022-07-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 194: BeviljatBYGG.2022.276

Bygglov för fasadändring (byte av taktäckningsmaterial) av bostadshus

VIBY 19:66

Symmetrivägen 9

2022-07-14 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 195: BeviljatBYGG.2022.303

Bygglov för nybyggnad av industri (revidering av tidigare bygglov BYGG.2021.308)

VIBY 19:40

Energivägen 19

2022-07-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 196:
Beviljat

BYGG.2022.286

Bygglov för fasadändring (2 st nya brandtrappor)

BROGÅRD 1:87

 Assurs väg 8

2022-07-15 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 197: BeviljatBYGG.2022.256

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar

2022-08-08 Sida 8 av 9
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-VALLBY 1:3

Överrodden  2

2022-07-21 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 198: BeviljatBYGG.2014.93

Bygglov för spabyggnad  på fastigheten TIBBLE-VALLBY 1:3, Överrodden  2

EKHAMMAR 4:269

Rålambs väg 14

2022-07-22 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 199: BeviljatBYGG.2022.40

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

TIBBLE KYRKBY 4:57

Slagavägen 4

2022-07-22 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 200: BeviljatBYGG.2022.172

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus (Garaget utgår enl. begäran)

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:287

Kungsvägen 6A

2022-07-22 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 201: BeviljatBYGG.2022.289

Bygglov för inglasning av balkong

Antal ärenden 59

2022-08-08 Sida 9 av 9
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-06-17 - 2022-07-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KVARNNIBBLE 3:40

Skogshuggarvägen 3A

2022-06-17 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 88: BAVL.2022.407

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

BRO PRÄSTGÅRD 5:2

Snickarvägen 54

2022-06-23 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 89: FÖRELHAL.2022.477

Klagomål på nedskräpning och råttor

UDDEN 1:11

Sjöhagenvägen 29A

2022-06-23 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 90: BAVL.2022.391

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1

Kronogårdsvägen 30

2022-07-01 Föreläggande med försiktighetsmått vid blästring av båtskrov.
Miljöinspektör, § 91: FÖREL

MIL.2022.504

Föreläggande avseende blästring av båtar

TIBBLE-ÖNSTA 4:28

Mjölkarvägen 4

2022-07-01 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 92: BAVL.2022.439

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

BROGÅRD 1:173

Bondhagsvägen 2

2022-07-05 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 93: BEVILJAHAL.2022.429

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

STÄKET 1:18

2022-07-07 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 94: BEVLANTBRUK.2022.20
3
Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

2022-08-08 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KVARNNIBBLE 3:14

Enebacken 1

2022-07-07 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 95: ÖKMIL.2021.127

Klagomål på nedskräpning, kemikaliehantering och eldning av avfall

EKHAMMAR 4:268

Älgvägen

2022-07-07 Föreläggande pga utsläpp av olja Miljöinspektör, § 96: FÖRELMIL.2022.498

Anmälan om utsläpp av olja

KVARNNIBBLE 2:51

2022-07-27 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 97: AVGMIL.2022.350

Anmälan om återvinning av massor för anläggningsändamål, byggnation av bullervall

VIBY 19:27

Mätarvägen 3

2022-07-27 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 98: BEVMIL.2022.510

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-07-27 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 99: FÖRELMIL.2022.459

Klagomål på buller och avvikande arbetstider

VIBY 19:28

Mätarvägen 5

2022-07-28 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 100: BEVMIL.2022.511

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:269

Strandvägen 24A

2022-07-29 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 101: BEVMIL.2022.526

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

Antal ärenden 14

2022-08-08 Sida 2 av 2
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-06-17 - 2021-07-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:452

Västra Rydsvägen 118

2021-06-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §17: BLIV.2021.79

Anmälan

EKHAMMAR 4:452

Västra Rydsvägen 118

2021-06-21 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §18: ÅKLIV.2021.80

Årlig kontrolltid

BROGÅRD 1:168

Landbovägen 2

2021-06-22 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §19: BLIV.2021.81

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2B

2021-07-02 Servering tillstånd med tillståndsbevis Livsmedelsinspektör, DB §20: BATL.2021.88

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

FINNSTA 1:164

Broterrassen 1

2021-07-05 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §21: BLIV.2021.91

Anmälan

FINNSTA 1:164

Broterrassen 1

2021-07-06 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §22: ÅKLIV.2021.92

Årlig kontrolltid

2021-07-08 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelsinspektör, DB §23: BATL.2021.82

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd allmänhet

2022-08-08 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-07-27 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §24: REG

LIV.2021.100

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:17

Furuhällsplan 1

2021-07-30 Servering tillstånd med tillståndsbevis Livsmedelsinspektör, DB §25: BATL.2021.96

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

Antal ärenden 9

2022-08-08 Sida 2 av 2
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