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ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till ny reviderad delegationsordning 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag 

till ny reviderad delegationsordning för Bygg- och miljönämnden. Beslutet 

gäller från och med beslutsdatum. Beslutet fattas med stöd av 6 kap. 37 och 39 

§§ samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden reviderar sin delegationsordning till följd av 

organisationsförändringen inom samhällsbyggnadskontoret samt på uppmaning 

av Kommunstyrelsen för att följa strukturen från deras delegationsordning. 

Förändring jämfört med tidigare delegationsordning avser ändrade titlar till 

följd av omorganisationen, tillägg och ändringar i kapitel 1 och 2 för att 

förtydliga dessa, ett nytt avsnitt om upphandling till följd av att man inrättat 

Upphandlingsenheten hos Kommunledningskontoret, förtydligande avseende 

beslut gällande personalfrågor, tydligare delegation i personuppgiftsärenden 

samt mindre rättningar och förtydliganden.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2021. 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning 

1 december 2021. 

 Delegationsordning för Bygg- och Miljönämnden, Beslutad av Bygg- 

och miljönämnden 24 september 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens beslut om revidering av sin 

delegationsordning 17 mars 2021. 

 Delegationsordning för Kommunstyrelsen, Beslutad av 

kommunstyrelsen 17 mars 2021.    
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Ärendet 

I kommunallagen ges möjlighet för Kommunstyrelse eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Delegationsordningen behöver regelbundet revideras 

allteftersom nya behov uppstår. 

Det finns nu behov av att revidera Bygg- och miljönämndens 

delegationsordning på grund av de organisatoriska förändringar inom 

Samhällsbyggnadskontoret som började gälla 2021-10-01, samt efter 

Kommunstyrelsens beslut 31§ 2021-03-17 ”Kommundirektören få i uppdrag 

att verka för att samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande 

revidering följer den struktur som nu fastställs i kommunstyrelsen.”. 

Organisationsförändringen innebär att bygglovsavdelningen och miljö- och 

livsmedelsavdelningen inordnas under den nybildade avdelningen för projekt 

och myndighetsverksamheten och blir bygglovsenheten respektive miljö- och 

livsmedelsenheten. 

Med anledning av organisationsförändringen föreslås följande förändringar: 

1. Tidigare avdelningschefer har kvar sin delegation i sin nya befattning 

som enhetschefer genom att vi ändrar delegat från avdelningschef till 

enhetschef i funktionslistan såväl som delegat i samtliga berörda 

ärendetyper. 

2. Avsnitt 2.3 om jäv ändras för att spegla organisationsförändringen. 

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut föreslås ett antal ändringar. 

1. Revidering av kapitel 1, Inledning – allmänt om delegation av beslut, 

samt kapitel 2, Bygg- och miljönämndens delegationsordning, för att 

följa motsvarande formulering i Kommunstyrelsens delegationsordning. 

2. Införandet av ärendegrupp 17, Upphandling, för delegation av beslut 
inom upphandlingsprocessen. Punkterna har samma lydelse som 

motsvarande punkter i kommunstyrelsens delegationsordning men 
utelämnar de punkter som avser beslut i frågor som rör 
kommunövergripande upphandlingar (3, 4, 7, 8, 15 & 17) eller 

byggentreprenad (6 & 14). Genom att följa numrering från KS 
förenklar vi vid framtida ändringar. 

3. Delegationspunkter 3.1 till 3.7 som avser personalärenden stryks för att 
förtydliga att alla beslut i ärenden som rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare tas av kommunstyrelsen eller på 

delegation från kommunstyrelsen då all personal i Upplands-Bro 
kommun är anställd centralt. Även punkt 3.1, Beslut om 

organisationsstruktur för Bygg- och miljönämndens förvaltning, stryks 
då även detta ankommer på kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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4. Delegationspunkterna 1.20 till 1.29 om personuppgiftsbehandling enligt 

dataskyddsförordningen, revideras så att den följer den senare lydelsen i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

I övrigt är de föreslagna ändringarna av mindre slag och avser att förtydliga 

innehållet och eller rätta fel. 

Ändringar är markerade med kommentarer i det bifogade förslaget.  

Barnperspektiv 

Beslutet syftar till att höja kvaliteten på de administrativa rutinerna och därmed 

även stärka den demokratiska processen, detta bedömer vi vara positiv för alla 

invånare inklusive barn.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jerker Parksjö 

 Bitr Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning 
1 december 2021.  

Beslut sänds till 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1 Delegationsordning
I Up p lands-Bro kommun har kommuns ty rels ens och de olikaBy gg- och miljönämnden och de
andra nämndernas ans vars områden fas ts tällts i reglementen antagna av kommunfullmäktige.
Reglementena bes tämmer inom vilka verks amhets områden s om kommuns ty rels en ochvilka
ty p er av bes lut s om res p ektive nämnd är behörig att ta bes lut om. Av bland annat p raktis ka
s käl har lags tiftaren ans ett att det inte är rimligt att alla bes lut i en kommun s ka fattas av
kommuns ty rels en eller av de olika nämnderna. En s ådan hantering s kulle leda till många och
väldigt långa nämnds ammanträden. Det har därför förts in bes tämmels er i kommunallagen
(2017:725), KL, om möjlighet för kommuns ty rels en eller nämnd att delegera
bes lutanderätten. En delegations ordning innehåller bes lut om delegering av ärendety p er.

1.2 Vilka kan få delegation?
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd up p dra åt p res idiet, ett uts kott, en ledamot eller ers ättare
att bes luta p å nämndens vägnar i ett vis s t ärende eller en vis s grup p av ärenden. En nämnd får
även up pdra åt en ans tälld att bes luta enligt 7 kap . 5 § KL.

1.3 Vad kan inte delegeras
Enligt 5 kap . 1 § KL bes lutar fullmäktige i ärenden av p rincip iell bes kaffenhet eller
annars av s törre vikt för kommunen. Princip iella bes lut är generellt s ett bes lut där det
p olitis ka momentet är s tort, exemp elvis för att verks amheten är kontrovers iell eller inte
tidigare har bedrivits . Frågor av s törre vikt är ty p is kt s ett s ådana s om har s tor
ekonomis k bety dels e för kommunen. Gräns dragningen kan vara s vår att göra.

Bes lutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande s lag av ärenden:

1. Ärenden s om avs er verks amhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill
s äga ärenden av p rincip iell natur.

2. Frams tällningar eller y ttranden till fullmäktige liks om y ttranden med anledning av att
bes lut av nämnden i des s helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden s om rör my ndighets utövning mot ens kilda, om de är av p rincip iell
bes kaffenhet eller annars av s törre vikt.

4. Ärenden s om väckts genom medborgarförs lag och s om lämnats över till nämnden.

5. Ärenden s om enligt lag eller annan författning inte får delegeras .

Enligt 12 kap 6 § p lan- och by gglagen får delegation utöver det s om följer av 6 kap 38 § KL
inte omfatta befogenhet att:

1. avgöra ärenden s om är av p rincip iell bes kaffenhet eller annars av s törre vikt.

2. i andra fall än s om avs es i 11 kap . 30-32 §§ och 33 § 1 bes luta förelägganden eller
förbud s om förenas med vite,

3. bes luta förelägganden s om förenas med en up p ly s ning om att den åtgärd s om
föreläggandet avs er kan komma att utföras genom by ggnads nämndens förs org p å
bekos tnad av den s om föreläggandet riktas mot, eller

Commented [OM3] : Hel a kapit el 1och 2har kompl et t erats för
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4. avgöra frågor om by ggs anktions avgift enligt 11 kap .

1.4 Delegationsbeslut
Delegering innebär överlåtande av bes luts funktion. Beslut med s töd av delegation är juridis kt
sett ett nämndbes lut. Delegaten bes lutar i nämndens namn och bes lutet blir därför jäms tällt
med ett bes lut s om nämnden s jälv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra bes lutet.

Nämnden har rätt att återkalla den givna bes lutanderätten. Detta kan göras generellt för en
vis s grup p av ärenden, för vis s delegat eller för ett s p ecifikt ärende. Nämnden kan ocks å
genom eget handlande föregrip a ett bes lut i ett ens kilt ärende genom att s jälv ta över ärendet.
Ett s ådant föregrip ande bör dock endas t s ke i ett ärende s om nämnden ans er vara av
p rincip iell bes kaffenhet.

S aknas be s lutspunkt i de le gations ordningen?

Om du inte hittar den bes luts p unkt s om du s öker efter s å är ärendet inte delegerat. Det bety der
att det är nämnden s om s jälv s ka ta bes lut i ärendet.

Unde r te cknande av de le gations be s lut

Det finns ingen reglering i förvaltnings lagen (2017:900) eller i my ndighets förordningen
(2007:515) om att my ndighetens bes lut s ka vara fy s is kt undertecknade av
bes luts fattaren. I den ny a förvaltnings lagen s om trädde i kraft 1 juli 2018 finns
des s utom en bes tämmels e om att bes luts fattande kan s ke automatis erat för att s kap a
föruts ättningar för utveckling av den digitala förvaltningen. Delegations bes lutet behöver
därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje ens kilt fall om
bes lutet s ka undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation
Nämnden kan genom bes lut ge rätt till delegat att vidaredelegera s in bes lutanderätt till
annan ans tälld. En s ådan vidaredelegation s ka redovis as i en s ärs kild förteckning.
Samtliga delegations ordningar och lis tor över vidaredelegation finns p å kommunens
externa webbs ida: http s ://www.upplands-bro.s e/kommun--p olitik/organis ation-och-s ty rning/
forfattnings s amling.html

1.51.6 Ersättare för delegat
Vid laga förfall för delegat övertas bes lutanderätten av en ers ättare. M ed laga förfall avs es
frånvaro från tjäns t eller up p drag p å grund av exemp elvis s jukdom, s emes ter, tjäns tledighet,
längre tjäns teres a, jäv eller liknande. Den s om innehar funktion s om
ers ättare har s amma delegation s om den p ers on s om ers ätts , vikarie för handläggare har
s amma delegation s om den s om innehar tills vidareans tällning s om handläggare.

Ers ättaren regleras s ärs kilt i delegations ordningen och kan exemp elvis vara den s om
vikarierar för delegaten. Om ers ättare inte finns övertas delegatens bes lutanderätt av
delegatens närms ta chef.

1.61.7 I samråd
Om bes lut ska fattas i s amråd får delegaten bes luta endas t om delegaten har s amrått med
aktuell befattnings havare enligt delegations ordningen. Samråd s ka dokumenteras p å
lämp ligt s ätt.
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1.71.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
Nämnden s ka bes luta i vilken uts träckning delegations bes lut s ka anmälas till den.
Bes lut s om inte anmäls s ka p rotokollföras s ärs kilt, om bes lutet får överklagas enligt
bes tämmels erna i 13 kap . kommunallagen.Nämnden bes lutar s jälv vilka av
delegations bes luten s om s ka anmälas tillbaka till nämnden och i vilken form
återrap p orteringen s ka s ke. Vanligas t är att anmälan av delegations bes lut s ker till nämnden
vid närmas t p åföljande nämnds ammanträde. Finner delegaten att bes lutet kan vara av
omedelbart intres s e för nämnden eller föreligger andra s käl därtill s ka bes lutet anmälas
omgående.

Bes lut s om inte återrap p orteras s ka s ärs kilt ans lås p å kommunens digitala ans lags tavla.

1.81.9 Ren verkställighet
M ed ren verks tällighet avs es åtgärder s om normalt vidtas i tjäns temannenstjäns tep ersonens
dagliga arbete.

Åtgärds bes lut s om är av förberedande karaktär, s om inte kan överklagas , eller s om grundar
s ig p å lag och avtal och s om inte har något utry mme för s jälvs tändiga bedömningar är inte
bes lut i kommunallagens mening. Det kan exemp elvis vara tillämp ning av taxa s om
kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvis ningar till
lagar s om har ändrats. Bes lut till följd av arbets lednings rätten är inte heller att betrakta s om
delegations bes lut. Vis s a bes lut inom budgetram kan vara att betrakta s om verks tällighetBes lut
inom budgetram är att betrakta s om verks tällighet. Gräns dragningen mellan delegation och
verks tällighet är dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett bes lut s om är föremål för
delegation är att det föreligger alternativa lös ningar och att bes luts fattaren mås te göra vis s a
egna överväganden inför s itt bes lut.

Behörigheten att fatta bes lut kan vara delegerad p å andra s ätt än genom en
delegations ordning. Behörigheten kan framgå av ins truktioner eller befattnings bes krivningar1,
exemp elvis chefer fattar många olika bes lut dagligen, bes lut där det föreligger alternativa
lös ningar och där chefen allts å mås te göra vis s a egna överväganden. Sådana bes lut fattar
chefen främs t inte genom behörighet i delegations ordningen utan med s töd av en
befattnings bes krivning eller liknande avtal där chefens ans var och up p drag är bes krivet.

Den tjäns teman s om s ka avgöra om ett bes lut är verks tällighet eller delegation behöver s jälv
göra en bedömning i den aktuella s ituationen. Vad finns det för grund för bes lutet s om s ka
fattas ? Bas eras det p å vad s om s tår i en delegations ordning eller en rutin bes lutad av
fullmäktige? Ingår up p giften bland s ådant s om räknas up p s om verks tällighet i det här
dokumentet? Bedömningen kan vara s vår att göra men s annolikheten för att det blir rätt ökar
om man s om tjäns teman kan motivera s itt bes lut för s ig s jälv och för andra.

De le gationsbe slut Ve rks täl l ighe t

1 I HF D 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning.
Chefsinstruktionen ansågs til lräckl igt preciserad i detta avseende. Enl igt Högsta förvaltningsdom stolens
m ening finns i princip inget hinder m ot att delegation kan ske genom til l exem pel en
befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion.
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Självs tändig bedömning Följer p rincip er, ramar, riktlinjer

På delegation Följer en befattning

Kan överklagas Kan inte överklagas

Rena verks tällighets bes lut s ka inte anmälas till nämnden men det kan vara lämp ligt att
dokumentera bes luten p å annat s ätt.

1.91.10 Överklagan av beslut - allmänt
Delegations bes lut är överklagbara och s ka vara möjliga att överklaga p å s amma s ätt s om om
de vore bes lutade av nämnden. Bes lut kan s om regel överklagas antingen genom
laglighets p rövning eller genom förvaltnings bes vär. Att s kriva ett y ttrande och s kicka iväg till
berörd mottagare innebär s jälva framtagandet av y ttrandet ens jälvs tändig bedömning, även
om inte alla y ttranden kan överklagas .

Bes lut s om ordförande fattar exemp elvis p rotokollföring, kallels e till nämnds ammanträden,
agerande i ordnings frågor, beslut om jäv med mera ans es inte i s ig vara överklagbara.
Däremot kan bes lut s om ordförande fattar under ett s ammanträde p rövas genom att det bes lut
s om nämnden har fattat överklagas och genom att s jälva handläggningen, s om hör ihop med
nämndbes lutet, p rövas i doms tol.

Ett bes lut s ka överklagas s kriftligt. I s krivels en s ka klaganden ange vilket bes lut s om
överklagas och vilken ändring i bes lutet s om klaganden begär. Skrivels en s ka lämnas in till
nämnden där det överklagade bes lutet har fattats.

Överklagandetiden är generellt s ett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
bes lutet eller från det att bes lutet har ans lagits p å kommunens externa hems ida.

1.9.11.10.1 Förvaltnings bes vär

Förvaltnings bes vär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltnings lagen (2017:900), FL.
Förvaltnings bes vär kan anföras över bes lut av nämnden s om grundar s ig p å
s p ecialförfattningar med s ärs kilda regler för hur bes lut överklagas . Enligt FL får ett bes lut
överklagas av den s ombes lutet angår. Det krävs ocks å att bes lutet har gått henhonom eller
henneemot och att det är ett bes lut s om är möjligt att överklaga.

Överklagandet s kall lämnas in s enas t tre veckor efter att den s om överklagar har tagit del av
bes lutet.

Laglighets p rövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighets p rövning avgör doms tolen om bes lutet s trider s ig mot någon lag eller författning, till
exemp el genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har övers kridit s ina
befogenheter.

Överklagandet s kall lämnas in s enas t tre veckor efter att bes lutet ans lagits p å kommunens
ans lags tavla (s e anmälan av delegations bes lut).

I de fall ett ärende är s å bråds kande att nämndens s ammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att bes lutap å nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om
ordförande givits denna delegation. Denna bes lutanderätt s ka användas res triktivt.



1 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning - BMN 21/0016-3 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning : 1. SamhallsbyggnadskontoretsforslagtillnyrevideraddelegationsordningforByggochmiljonamnden1december2021_511637

7

Ordförandebes lut s ka anmälas till nämnden näs tkommande s ammanträde och innehålla
up p gift om att ärendet var bråds kande. M öjligheterna att delegera enligt denna bes tämmels e
begräns as inte av 6 kap . 38 § 1–4 KL, s e närmare HFD 2016 ref. 74.

1.10.11.11.1 Bes lut fattade på delegation

Om delegat s om är i tjäns t inte är nåbar och ett ärende är s å bråds kande att delegatens
återkoms t inte kan avvaktas , övertar delegatens närms ta chef delegationenövertas
delegationen av delegatens närms ta chef. En p ers onmed högre befattning än delegaten inom
s amma verks amhets område, har alltid mins t s amma behörighet att fatta de bes lut s om
delegaten har. Delegaten och dennes chef ans varar för att delegaten har den kuns kap s om
krävs innan bes lut fattas .

1.111.12 Omprövning av beslut
Rätt att bes luta i en vis s ärendegrupp innefattar ocks å rätt att vidta rättels e/omp rövning av
bes lut s om delegaten fattat enligt de föruts ättningar s om ans es i 36 § res p ektive 37 § FL.

1.121.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat s varar i förekommande fall för att förhandlings s ky ldighet enligt
medbestämmandelagen är up p fy lld och att ingångna s amverkans avtal med
p ers onalorganis ationerna följs innan bes lut fattas .

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden
Det är en s killnad mellan delegation med s töd av kommunallagen och fullmakts förhållanden.
En delegat har till s killnad från en p ers on med fullmakt en organs tällning medan användande
av fullmakt begräns as till mera civilrätts liga mellanhavanden. I det förs ta fallet rör det s ig
allts å om en tvåp arts relation, medan det är tre p arter involverade i en fullmakts s ituation.
Bes lut eller åtgärder s om vidtas p å grund av en fullmakt kan heller inte bli föremål för
laglighets p rövning. Däremot kan talan väckas i allmän doms tol.

En rätts handling s om företas inom befogenheten s om en p ers on med fullmakt har blir
bindande för huvudmannen kommunen om motp arten är i god tro. Som exemp el p å när en
kommun genom en s kriftlig fullmakt företräds av en p ers on med fullmakt kan nämnas
rättegångs fullmakt för rättegångar eller förhandlingar.

1.15 Om firmatecknare
Firmateckning är ett civilrätts ligt begrep p s om inte finns i kommunallagen. Begrep p et
regleras i aktiebolags lagen (2005:551) res p ektive lagen (1987:667) om ekonomis ka
föreningar. Vem s om företräder en kommun i avtals rätts liga eller andra s ammanhang avgörs i
s tället av kommunallagens regler om bes lutanderättens fördelning i form av delegering genom
reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och delegations ordningar (inom nämnden
och des s förvaltning). För att underlättaärendehanteringen har flera kommuner, trots att
bes tämmels er om firmatecknare s aknas i kommunallagen, uts ett s ärs kilda firmatecknare. I
Up p lands-Bro finns bes lut från kommuns ty rels en om firmatecknare, vilket ocks å anges s om
ett krav i kommuns ty rels ens reglemente. För att p åvis a behörig firmatecknare vid unders krift
av handlingar kan p rotokolls utdraget från bes lutet om firmatecknare bifogas .
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2 Bygg- och miljönämndens delegationsordning

2.1 Delegationer
By gg- och miljönämnden delegerar inom s itt verks amhets område de ärendegrup p er s om tas
up p i denna delegations förteckning. Delegat är det organ eller den befattnings havare s om
angivits vid res p ektive ärendegrup p och p å de villkor s om up p s tälls vid res p ektive
ärendegrup p .

Förkortningar definieras i avs nitt 3.

M ed avdelnings chef avs es närms taechefs nivå under kontors chef. M ed enhets chef avs es
närms ta chefs nivå under avdelnings chef. T jäns tep ers onPers onmed högre befattning kan fatta
bes lut s om delegerats till p ers on med lägre befattning.

Alla delegations bes lut s ka anmälas vid närmas t p åföljande nämnds ammanträde om
inte annat framgår av bes lutet.Alla delegations bes lut s ka anmälas vid närmas t p åföljande
nämnds ammanträde.

Av anmälan s ka framgå:

• vilken ty p av bes lut s om har fattats och vilket lagrum man hänvis ar till,

• vilken p unkt i delegations förteckningen s om s tödjer bes lutet,

• vem s om har fattat bes lutet och när bes lutet fattades ,

• vad bes lutet handlar om och

• adres s eller annan läges bes tämning för berörd fas tighet eller verks amhet.

2.2 Förordnande av ersättare
När ers ättare förordnas för befattnings havare s om är delegat, övergår delegationen p å
ers ättaren.

2.2.1 Skillnad m ellan tjäns teförrättande och tillförordnad funktion

Det kan up p s tå behov av att en arbets tagare, utöver s ina egna arbets up p gifter, behöver utföra
annan arbets tagares up p gifter då den s enare är frånvarande. Detta är vanligt då en chef är
frånvarande och någon medarbetare ers ätter chefen under en tid. Detta kan hanteras p å två
s ätt:

Tjä n ste fö rrä ttand e ch ef (tjf ch e f)

T jäns teförrättande chef kan uts es vid ordinarie chefs ti l lfäl liga frånvaro s ås oms emes ter,
tjäns teres a eller kortvarig s jukdom. T jäns teförrättande chef utför löp andeärenden och har att
"i chefens anda" och enligt ins truktion bes luta i alla rutinärenden. Befogenheten att fatta mer
p rincip iella bes lut är vanligen begräns ad. Vanligtvis utgår inget lönetillägg eller annan extra
ers ättning för up p draget s om tjäns teförrättande chef.

Ti l l föro rd na d ch ef (tf ch e f)

T illförordnad chef är en medarbetare s om up p rätthåller en vakant tjäns t under en längre
p eriod. Detta kan t.ex. vara under rekry tering av ers ättare för chef s om s lutat eller under en
föräldraledighet. Den s om är tillförordnad har s amma befogenheter s om en ordinarie
befattnings havare, och handlar p å eget ans var.

Commented [OM4] : U t över ändringar för at t föl ja KS förl aga har
ändringar gj ort s p.g.a. organis ations förändringen.
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Vid undertecknande av bes lut s ka det framgå om bes lutet fattats av tjf eller tf chef.

2.3 Jäv

2.3.1 Avdelnings cheferEnhets chefer

Är avdelnings chef enhets chefen jävig övertar ordförande i By gg- och miljönämnden
delegationerna.

2.3.2 Övriga ans tällda

Avdelnings chef Enhets chef övertar delegationer till jävig delegat ans tälld inom res p ektive
avdelning inom By gg- och miljönämndens verks amheter.

2.3.3 Bygg- och m iljönämndens ordförande

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även
nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag för
delegation vid bråds kande bes lut i enlighet med 6 kap 39 § KL.

2.4 Laga förfall
Vad s om föres krivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ers ättare
har förordnats . M ed laga förfall avs es frånvaro p å grund av s jukdom, s emes ter, eller annan
giltig frånvaro från ans tällning eller up p draget.

2.5 Vidaredelegering
Enligt 7 kap . 6 § KL får en nämnd överlåta åt förvaltnings chefen att i s in tur up p dra åt en
annan ans tälld inom kommunen eller regionen att fatta bes lutet. By gg- och miljönämnden
ny ttjar inte denna rätt.
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3 Förkortningar

3.1 Funktioner

Avdch

Ench

Alla Avdelnings chefer inom nämndens verks amheter

Enhets chef inom nämndens verks amheter

Avdch-by gg

Ench-by gg

Avdelnings chef By gglovs avdelningen

Enhets chef för by gglovs enheten

Avdch-M L

Ench-M L

Avdelnings chef M iljö- och livs medel

Enhets chef för miljö- och livs medels eneheten

B-admin Regis trator och adminis tratör p å
By gglovs avdelningen

B-han By gglovhandläggare och by ggnads ins p ektör

Sbch Samhälls by ggnads chef

M L-ins p Livs medels ins p ektör, M iljöins p ektör

Alkoholhandläggare, T obaks handläggare

Ordf. By gg- och miljönämndens ordförande

Up hch Up p handlings chef

1:a vice ordförande By gg- och miljönämndens förs te vice ordförande

3.2 Författningar

Afo Avfalls förordningen (2011:927)

AL Alkohollagen (2010:1622)

AnL Anläggnings lagen (1973:1149)

BBR Boverkets by ggregler BFS 2011:6 med
ändrings författningar

BFS 2011:16 Boverkets föres krifter, ändrad 2012:6, och allmänna
råd om Funktions kontroll av ventilations s y s tem och
certifiering av s akkunniga funktions kontrollanter

BFS 2012:11 Boverkets föres krifter och allmänna råd BFS

BFS2013:10

Commented [OM6] : Ändring p.g.a. organis at ions förändringen.

Commented [OM7] : Ändring p.g.a. organis at ions förändringen.

Commented [OM8] : Ändring p.g.a. organis at ions förändringen.

Commented [OM9] : Bet eckning ändras från Kch t il l Sbch
eft ers om Kch används för at t beteckna berörda/alla kont ors chefer och
det är s amhällsbyggnadschefen s om avs esspecifikt här.



1 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning - BMN 21/0016-3 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning : 1. SamhallsbyggnadskontoretsforslagtillnyrevideraddelegationsordningforByggochmiljonamnden1december2021_511637

11

Datas ky dds fo Datas ky dds förordning (GDPR, General Data
Protection Regulation) Europ ap arlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 ap ril
2016 om s ky dd för fy s is ka p ers oner med avs eende p å
behandling av p ers onup p gifter och om det fria flödet
av s ådana up p gifter och om up p hävande av direktiv
95/46/EG

DF Delgivnings förordningen (2011:154)

DL Delgivnings lagen (2010:1932)

EG 853/2004 Europ ap arlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 ap ril 2004 om fas ts tällande av
s ärs kilda hy gienregler för livs-medel av animalis kt
urs p rung

EG 854/2004 Europ ap arlamentets och rådets förordning (EG) nr
854/2004 av den 29 ap ril 2004 om fas ts tällande av
s ärs kilda bes tämmels er för genomförandet av
offentlig kontroll av p rodukter av animalis kt
urs p rung avs edda att användas s om livs medel

EG 882/2004 Europ ap arlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 ap ril 2004 om offentlig kontroll
av p rodukter av efterlevnaden av foder- och
livs medels lags tiftningen s amt bes tämmels erna om
djurhäls a och djurs ky dd

EKS Boverkets föres krifter och allmänna råd om
tillämp ning av europ eis ka kons truktions s tandarder
(eurokoder)

EU 517/2014 Europ ap arlamentets och rådets förordning (EU) nr
517/2014 av den 16 ap ril 2014 om fluorerade
växthus gas er och om up p hävande av förordning (EG)
nr 842/2006

FAM Förordningen om allvarliga miljös kador (2007:667)

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animalis ka bip rodukter (2006:1165)

FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av
livs medel och vis s a jordbruks p rodukter (2006:1166)
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FAPT Förordningen om avgifter för p rövning och tills y n
enligt miljöbalken (1998:940)

FBL Fas tighets bildnings lagen (1970:988)

FFAB Förordning om foder och animalis ka bip rodukter
(2006:814)

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthus gas er

FGS Förordningen (1998:929) med s ärs kilda
bes tämmels er om gaturenhållning och s ky ltning

FL Förvaltnings lagen (2017:900)

FM H Förordningen om miljöfarlig verks amhet och
häls os ky dd (1998:899)

FM J Förordning om miljöhäns y n i jordbruket 1998:915

FM KB Förordningen om miljökons ekvens bes krivningar
(1998:905)

FM SA Förordningen om miljös anktions avgifter (1998:950)

FOS Förordningen om områdes s ky dd enligt miljöbalken
m.m. (1998:1252)

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m.

FVV Förordningen om vattenverks amhet m.m.
(1998:1388)

HRL Lag om handel med vis s a recep tfria läkemedel
(2009:730)

KL Kommunallag (2017:725)

LAS Lagen om ans tällnings s ky dd (1982:80)
LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075)

om brandfarliga och exp los iva varor

LF Livs medels förordningen (2006:813)

LFAB Lagen om foder och animalis ka bip rodukter
(2006:805)

LFS Lag om färdigs tällandes ky dd (2014:320)
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LGS Lagen (1998:814) med s ärs kilda bes tämmels er om
gaturenhållning och s ky ltning

LHF Lokala häls os ky dds föres krifter antagna av
kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147

LHL Lag (2009:730) om handel med vis s a recep tfria
läkemedel

LIVSFS 2005:10 Livs medels verkets föres krifter om dricks vatten
(2005:10)

LIVSFS 2009:5 Livs medels verkets föres krifter (LIVSFS 2005:20) om
livs medels hy gien, i ly dels e enligt LIVSFS 2009:5

LL Livs medels lagen (2006:804)

LRL Lednings rätts lagen (1973:1144)

M B M iljöbalken (1998:808)

M PF M iljöp rövnings förordning (2013:251)

M T F M iljötills y ns förordningen (2011:13)

NFS 2003:24 Naturvårds verkets föres krifter om s ky dd mot mark-
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
väts kor

NFS 2016:8 Naturvårds verkets föres krifter om miljörap p ort

OL Ordnings lagen (1993:1617)

OSL Offentlighets- och s ekretes s lag(2009:400)

PBF Plan- och by ggförordning (2011:338)

PBL Plan- och by gglag (2010:900)

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhäns y n i jordbruket

SFS 2014:425 Förordning om bekämp nings medel

SJ VFS 2010:55 J ordbruks verkets föres krifter och allmänna råd om
miljöhäns y n i jordbruket avs eende växtnäring

SLV-DK Livs medels verkets föres krifter SLVFS 2001:30 om
dricks vatten
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SNFS 1997:2 Naturvårds verkets föres krifter om s p ridning av
kemis ka bekämp nings medel

SSF Stråls ky dds förordningen (1988:293)

SSL Stråls ky dds lag (2018:396)

SSM FS 2008:36 Stråls äkerhets my ndighetens föres krifter om s olarier

TF T ry ckfrihets förordning (1949:105)

LT LP Lag om tobak och liknande p rodukter (2018:2088)

VL Vites lagen (1985:206)



1 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning - BMN 21/0016-3 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning : 1. SamhallsbyggnadskontoretsforslagtillnyrevideraddelegationsordningforByggochmiljonamnden1december2021_511637

15

4 Delegationsordning

Äre nde-
grupp
nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

1 Allmänna ärenden
1.1 Bes luta om deltagande i kurs er, konferens er

och liknande för de förtroendevalda.
Ordf. eller vid
förhinder för

denne 1:a vice
ordf.

1.2 Bes luta om deltagande i kurs er, konferens er
och liknande för ordförande.

1:a vice ordf.

1.3 Bes luta om res or utanför Sverige men inom
EU och till Norge eller Is land.

Se KS
delegations-
förteckning

1.4 Bes luta om res or utanför Norden och EU. Se KS
delegations-
förteckning

1.5 Bes luta om ärenden när ett bes lut i ärendet
inte kan vänta till näs ta nämnds ammanträde.

Ordf. eller vid
förhinder för

denne 1:a vice
ordf.

KL 6 kap . 39 §

1.6 Underteckna avtal inom löp ande förvaltning
s om inte kräver firmatecknare.

AvdchEnch S e även avsni tt om
Upphandling.

1.7 Uts e rös trep res entanter i brans ch- och
intres s eorganis ationer i vilka By gg- och
miljönämnden är medlem.

Ordf.

1.8 Bes luta om att ålägga tidigare ägare eller
ny ttjandehavare att lämna up p gift om ny
ägares eller ny ttjanderätts havares namn och
adres s .

AvdchEnch

1.9 Bes luta om att s ända föreläggande och
förbud, s om meddelats mot någon i egens kap
av ägare till fas tighet med mera, till
Ins krivnings my ndigheten för anteckning i
ins krivnings regis tret.

AvdchEnch-
M L

M B 26 kap . 15 §

1.10 Avvis a ett överklagande s om har kommit in
för s ent.

AvdchEnch FL 45 §

1.11 Omp röva bes lut s om har meddelats av By gg-
och miljönämnden s om förs ta ins tans , och
s om är up p enbart oriktigt p å grund av ny a
oms tändigheter:

Ordf. FL 39 §

Commented [OM1 0] : I hel a kapit el 4 är ändringar p.g.a.
organis at ions förändringengj orda:
Avdch -> Ench
Avdch-By gg -> Ench-Bygg
Avdch-ML -> Ench ML

Samt fört y dligande.
Kch -> Sbch

Des s a ändringarna är markerade.

Commented [OM11 ] : Specifikt Ench-ML då frågan del egat ion
rör bes l ut enligt miljöbalken.
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a) Bes lut av nämnd i des s helhet.

b) Bes lut av ans tälld hos kommunen s om
fattats p å nämndens vägnar.

AvdchEnch

1.12 Bes luta om att ett överklagande har kommit
in i rätt tid och att lämna överklagandet till
p rövande ins tans .

B-han

M L-ins p

FL 45 §

1.13 I egens kap av en my ndighet bes tämma att ett
bes lut s ka gälla omedelbart även om det
överklagas .

M L-ins p M B, LL och PBL

1.14 Avvis a ett ärende s om inte är komp lett och
bes luta om att avs kriva ett ärende utan
y tterligare åtgärder.

AvdchEnch FL 20 §

M B 22 kap . 2 §

1.15 Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att
föra nämndens talan inför doms tol och andra
my ndigheter s amt vid förrättningar,
s ammanträden och bes iktningar av olika s lag.

AvdchEnch

1.16 Bes luta att inte lämna ut en allmän handling
eller en s ekretes s belagd handling och en
handling med vis s t förbehåll.

AvdchEnch T F 2 kap . § 14-
15 och

OSL 6 kap . 3§

1.17 Fas ts tälla en dokumenthanterings p lan och
arkivbes krivning för By gg- och
miljönämndens handlingar.

KchSbch

1.18 T a emot och kvittera delgivningar s om är
s tällda till By gg- och miljönämnden.

AvdchEnch 6 kap 36 § KL

1.19 Polis anmäla brott mot kommunen inom
nämndens ans vars område.

AvdchEnch

Personuppgiftsbehandling

1.20 Uts e datas ky ddsombud s amt ers ättare till
datas ky dds ombudet

KchSbch Datas ky dds fo
Art 37

1.21 Bes lut om att iIngå
p ers onup p gifts biträdes avtal

Avdch Den
som är behörig
att ingå avtal
til l vi lket ett

personuppgift
sbi trädesavtal

bifogas

Datas ky dds fo
Art 28

1.22 Rätt att ta ut avgift för information Avdch Datas ky dds fo
Art 12 p unkt 5

1.23 Rätt till tillgång Bes lut om att helt eller delvis
avs lå begäran från en regis trerad om att få
information om huruvida p ers onup p gifter
s om rör hen håller p å att behandlas , få
tillgång till p ers onup pgifterna och
information om ändamål m.m. med

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 15

Commented [OM1 2] : MB 22 kap 2 § s t ryks då detta är fel akt igt.
Del egat ion avs er FL 20§ s å det t a s pecificeras.

Commented [OM1 3] : Hel a avs nit tet om
pers onuppgift sbehandling1.20 – 1.29revideras s å att det föl jer KS
formuleringar. P unkt erna 1.22 och 1.27 s t ryks då detta ej delegeras i
KS del egat ions ordning.
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behandlingen (” rät t t ill informat ion”)

1.24 Rätt till rättels e Bes lut om att helt eller delvis
avs lå den regis trerades begäran om att få
felaktiga p ers onup p gifter s om rör hen rättade
eller ofulls tändiga p ers onup p gifter
komp let t erade (” rät t t ill rät t els e”)

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 16

1.25 Rätt till radering Bes lut om att helt eller
delvis avs lå den regis trerades begäran om att
få s ina p ers onup p gift er raderade (”rät t t ill
radering” )

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 17

1.26 Rätt till begräns ning av behandling Bes lut om
att helt eller delvis avs lå den regis trerades
begäran om att begräns a
p ers onup p gift s behandling (” rät t t ill
begräns ning av behandling” )

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 18

1.27 Om anmälnings s ky ldighet avs eende rättels e,
radering och begräns ning

Avdch Datas ky ddsfo
Art 19

1.28 Rätt till datap ortabilitet Bes lut om att helt
eller delvis avs lå den regis trerades begäran
om att få ut de p ers onup p gifter s om rör hen
s amt överföra des s a up p gifter till annan
p ers onup p gift s ansvarig (”dat ap ort abilit et ”)

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 20

1.29 Rätt att göra invändningar Bes lut om att
forts ätta behandling av p ers onup pgifter, trots
den regis trerades invändningar, p å grund av att
kommunens berättigade s käl för behandlingen
väger ty ngre än den regis trerades intres s en,
rättigheter och friheter eller i de fall det s ker
för fas ts tällande, utövande eller förs var av
rät t s liga ans p råk (” rät t at t göra invändningar” )

AvdchEnch

Datas ky ddsfo
Art 21

Äre nde-
grupp nr

Ärendetyp Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

2 Ekonomiska ärenden
2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom

budget.
Avdch Ench S e även avsni tt om

Upphandling.

2.2 Fas ts tälla förteckning för bes luts attes tanter
och ers ättareinom By gg- och miljönämndens
förvaltning.

KchSbch

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut
värdehandling.

Avdch Ench
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2.4 Begära av- och oms krivningar av fodringar. Se KS
delegations-
förteckning

2.5 Söka externa bidrag och medfinans iering, till
exemp el s tats bidrag och EU-bidrag.

AvdchEnch

2.6 Sälja kommunens lös a egendom. Se KS
delegations-
förteckning

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

3 Personal
3.1 Bes luta om organis ations s truktur för By gg-

och miljönämndens förvaltning.
Kch

Kommuns ty rels en utgör
ans tällnings my ndighet i Up p lands-Bro
kommun. Delegation i frågor s om rör
förhållandet mellan arbets givare och den
ans tällde utgår från kommuns ty rels en.

Se KS
delegations-
förteckning

3.2 Ans tälla:

a) Avdelningschefer och st abspersonal vid
Samhällsbyggnadskont oret.

Kch

b) Övrig personal Avdch

3.3 Bes luta om löne- och ans tällnings villkor för:

a) Avdelnings chefer och s tabs p ers onal vid
Samhälls by ggnads kontoret.

Kch

b) Övrig p ers onal. Avdch

3.4 Bes luta om lönetillägg och lönes ättning s om
avviker från kommunen p ers onalp olitis ka
riktlinjer.

Se KS
delegations-
förteckning

3.5 Förändra s y s sels ättnings grad för
tills vidareans tällning.

Se KS
delegations-
förteckning

3.6 Utfärda s kriftlig varning eller avs tängning. Kch

3.7 Säga up p eller avs keda arbets tagare. Kch

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

Commented [OM1 4] : St ry ks då bes lut om organis ations strukt ur
t as av KS el l er på delegation från KS.

Commented [OM1 5] : P unkt erna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 s t ryks
då bes l ut i frågor om förhål l andet mellan kommunen s om
arbet sgivare och den ans t ällde fat tas av kommuns tyrelsen eller på
del egat ion av kommuns tyrelsen.
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4 Yttranden
4.1

4.2 Lämna y ttrande över detaljp laner i
uts tällnings s kedet/grans knings s kedet om
inget ny tt av p rincip iell bes kaffenhet eller
annars av s törre vikt tillkommit i ärendet.

Avdch-by gg
Ench-by gg

Avdch-M HL
Ench-M L

4.3 Lämna y ttrande till verks amhets utövare med
anledning av utökat s amråd med
miljökons ekvens bes krivning

M L-ins p M B 6 kap . 6 § 4

4.4

4.5 Lämna y ttrande över
miljökons ekvens bes krivning s om inte
kungörs tills ammans med ans ökan i mål eller
ärende.

M L-ins p M B kap 6 kap . 8
§ M B

och FM KB

12 §

4.6 Lämna y ttrande om
miljökons ekvens bes krivning i s amband med
att miljökons ekvens bes krivning för p lan eller
p rogram up p rättas .

M L-ins p M B 6 kap .

12-14 §§ och

FM BK 8 §

4.7

4.8 Lämna y ttrande till Läns s ty rels en när det
gäller mindre ändring i tills tånds p liktig
miljöfarlig verks amhet och
anmälnings ärenden om tills tånds p liktig
verks amhet.

M L-ins p FM H 5,22 och
26 §§

4.9

4.10

4.11 Lämna y ttrande till Läns s ty rels en om
regionalt p rogram för efterbehandling av
förorenade områden.

M L-ins p

4.12 Lämna y ttrande till Kemikalieins p ektionen i
tills tånds ärenden och övriga ärenden där
y ttranden begärs om kemis ka p rodukter eller
bioteknis ka organis mer

M L-ins p

4.13 Lämna y ttrande i ärende om dis p ens från
förbud att s p rida kemis ka och biologis ka
bekämp nings medel över s kogs mark.

Avdch-
M LEnch-M L

M B 14 kap . 9 §
tredje s ty cket

4.14 Lämna y ttrande till Läns s ty rels en i ärenden
om tills tånd till y rkes mäs s ig trans p ort eller
annan hantering av avfall.

M L-ins p Afo 36, 42, 46
och

47 §§

4.15 Lämna y ttrande om radonbidrag. M L-ins p
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4.16 Lämna y ttrande om ans ökningar om
s kottlos s nings tills tånd.

M L-ins p

4.17 Lämna y ttrande om militärövningar. M L-ins p

4.18 Lämna y ttrande i bes lut om tills tånd att
hantera, överföra eller imp ortera exp los iva
varor eller att y rkes mäs s igt eller i s törre
mängd hantera brandfarliga varor.

M L-ins p LBEV 16-19 §§

4.19 Lämna y ttrande om p lacering av
by gglovbefriade underjords behållare för
avfall.

B-han

4.20 Lämna y ttrande till Läns s ty rels en i ärenden
om dis p ens från andra föres krifter än
områdes s ky dd.

Avdch Ench

4.21 Lämna y ttrande till Polis my ndigheten i
ärenden om tills tånd och anmälan.

M L-ins p OL

4.22 Lämna y ttrande till Läns s ty rels en i ärenden
enligt lagen om gaturenhållning och s ky ltar.

B- han FGS 4 § förs ta
s ty cket

4.23 Lämna y ttrande till Socials ty rels en om
tills tånd att inrätta hem för vård eller
boenden s om drivs av en ens kild utförare
eller en s ammans lutning.

M L-ins p Socialtjäns t-
lagen (2001:453)

4.24 Bes luta om att inte lämna y ttrande i frågor
s om inte berör kommunen inom nämndens
ans vars område.

Avdch Ench

4.25 Innan en ans ökan om licens att tillhandahålla
s p el p å värdeautomater p å andra p lats er än p å
ett kas ino beviljas , s ka den kommun där
s p elet s ka tillhandahållas ges tillfälle att y ttra
s ig över ans ökan.

M L-ins p Sp elförordningen
Kap 3, 11 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

5 Avgifter
5.1 Bes luta om avgifter enligt kommunens taxa

för verks amhet inom By gg- och
miljönämndens verks amhets område.

B-han

K-han

M L-ins p

Kommunens taxa
och föres krifter

om avgifter

5.2 Bes luta om att s änka eller efters känka avgift
enligt kommunens taxa inom By gg- och
miljönämndens verks amhet.

Avdch Kommunens taxa
och föres krifter

om avgifter

5.3 Bes luta om klas s ning och fas t årlig avgift M L-ins p Kommunens taxa
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enligt kommunens taxa för p rövning och
tills y n enligt M B.

och föres krifter
om avgifter

5.4 Bes luta om att debitera timavgift enligt
kommunens taxa för p rövning och tills y n
enligt M B up p till 15 tills y ns timmar.

M L-ins p Kommunens taxa
och föres krifter

om avgifter

5.5 Bes luta att debitera timavgift enligt
kommunens taxa för p rövning och tills y n
enligt M B omfattande mer än 15
tills y ns timmar.

Avdch-
M LEnch-M L

Kommunens taxa
och föres krifter

om avgifter

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

6 Viten
6.1 Bes luta om att förena föreläggande eller

förbud med vite up p till 20 000 kronor för
res p ektive adres s at i varje ens kilt ärende.

M L-ins p LL
M B 26 kap . 14 §

VL 2 §
6.2 Bes luta om att förena föreläggande och

förbud med vite över 20 000 kronor men
högs t 50 000 kronor för res p ektive adres s at i
varje ens kilt ärende.

Avdch LL
M B 26 kap . 14 §

VL 2 §

6.3 Ans öka om utdömande av vite hos M ark- och
miljödoms tolen res p ektive
Förvaltnings rätten.

Avdch VL 6 §

6.4 Bes luta att förena föreläggande eller förbud
med löp ande vite om högs t 20 000 kronor p er
överträdels e eller om 50 000 kronor p er
månad s om föreläggandet eller förbudet inte
åtly ds .

Avdch VL 4 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

7 Plan- och bygglagens område

Bygglovsbeslut
7.1 Förelägga den s om s öker by gglov, marklov,

rivnings lov eller förhands bes ked att rätta till
bris ter inom en vis s tid om ans ökan är
ofulls tändig och ris kerar att avvis as eller
avgöras i befintligt s kick.

B-han
PBL 9 kap . 22 §

7.2 Avvis a en ans ökan s om trots föreläggande
enligt PBL 9 kap . 22 § förs ta s ty cket är s å

B-han PBL 9 kap . 22 §
andra s ty cket
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ofulls tändig att den inte kan p rövas i s ak.
7.2.1 Bes luta om avs krivning och avs lut av ärende

där s ökande återtagit ans ökan eller annat
inträffat s om gör att s akfrågan inte längre är
aktuell för p rövning.

B-han FL

7.3 Bes luta om by gglov inom ramen för de
föres krifter s om finns i PBL 9 kap . 30-32 §§ i
följande ärenden:

a) Ny- eller tillby ggnad av en- och
tvåbos tads hus och verks amhets lokaler
utanför område med detaljp lan, inom
ramen för de villkor s om bes tämts i
bindande förhands bes ked.

b) Ny- eller tillby ggnad utanför detaljp lan
för komp lementby ggnad och mindre
tillby ggnad av en- och tvåbos tads hus
och verks amhets by ggnader om berörda
s akägare inte har någon invändning.

c) Ny- eller tillby ggnad inom detaljp lan
för handel, kontor, hantverk eller
indus tri om åtgärden inte innebär
bety dande områdes p åverkan, s e nedan.

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbos tads hus
inom detaljp lan om nämnden tidigare
bes lutat om by gglov för liknande
utformning i området eller om det rör
s ig om högs t två våningar.

e) M indre tillby ggnad- och ändring av
s kolor inom detaljp lan

f) Ny-, om- och tillby ggnad inom
detaljp lan av radhus , kedjehus och en-
eller tvåbos tads hus .

g) Ny- eller tillby ggnad inom detaljp lan
för komp lementby ggnad.

h) Ny- eller tillby ggnad av kios k,
p ump s tation, trans formators tation inom
och utanför detaljp lan om åtgärden inte
avs es med utformning p å p lats med
bety dande områdes p åverkan.

M ed bety dande områdes p åverkan menas
bety dande arkitektonis k p åverkan p å
beby ggels emiljön i exp onerat läge invid och i
direkt närhet till riks intres s e för

B-han

B-han

PBL 9 kap . 2 §
förs ta s ty cket 1

och
2
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kulturmiljövården, M älarbananoch E18.

Om berörd s akägare y ttrar s ig negativt eller
avs ty rker, i kommunicering av ans ökt åtgärd,
s ka ärendet ans es s om p rincip iellt. Detta gäller
även åtgärder s om inte kan bedömas s om liten
avvikels e från detaljp lan eller
områdes bes tämmels er.

7.4 Bes luta om by gglov och marklov, även om den
s ökta åtgärden avviker från detaljp lan eller
områdes bes tämmels er, inom ramen för de
föres krifter s om finns i PBL 9 kap . 31c §
res p ektive 9 kap . 35 § andra s ty cket. Om ingen
berörd s akägare y ttrat s ig negativt och om det
inte rör s ig om bety dande områdes p åverkan, s e
p unkt 7.3.

B-han
I s amråd

med Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 9 kap .
31 c och 35 §§

7.5 Bes luta om by gglov för att ta by ggnad i
ans p råk för eller inreda by ggnad helt eller
delvis för väs entligen annat p lanenligt ändamål
inom område med detaljp lan eller
områdes bes tämmels er.

B-han PBL 9 kap . 2 §
förs ta s ty cket

3b),

7.6 Bes luta om by gglov för att inreda någon
y tterligare bos tad eller lokal för handel,
hantverk eller indus tri inom område med
detaljp lan eller områdes bes tämmels er om
åtgärden bedöms s om p lanenlig.

B-han PBL 9 kap . 2 §
förs ta s ty cket 3a,

7.7 Utgår 2020-03-01 dubblett
7.8 Bes luta om by gglov för att by ta färg,

fas adbeklädnad, taktäcknings material eller
andra åtgärder s om p åverkar by ggnadens
y ttreuts eende.

B-han PBL 9 kap . 2 §
förs ta s ty cket 3c

och 8 §,§

7.9 Bes luta om ingrip ande och inledande
föreläggande att i område av värdefull
kulturmiljö underhålla ett by ggnads verk eller
ett beby ggels eområde s om avs es i PBL 8 kap .
13 § i den uts träckning s om framgår av
detaljp lan eller områdes bes tämmels er.

B-han PBL 8 kap 13
och 14 §§och 11
kap . 5 och 19 §§

7.10 Bes luta om by gglov för ny by ggnad eller
väs entlig ändring av p arkering, up p lag eller
materialgårdar fas ta cis terner s amt murar och
p lank.

B-han PBF 6 kap . 1-2
§§ p unkt 2, 4, 7

och 8,

7.11 Bes luta om by gglov enligt PBL 9 kap .30-32 §§
för att s ätta up p eller väs entligt ändra
by gglovs p liktiga s ky ltar eller ljus anordningar.

B-han PBF
6 kap . 3-4 §§

7.12 Bes luta om rivnings lov inom ramen för de
föres krifter s om finns i PBL 9 kap . 34 §. Det
omfattar inte rivning av by ggnad s om ur en
his toris k, kulturhis toris k, miljömäs s ig eller
kons tnärlig s y np unkt har ett s törre värde, eller
rivning s om kräver bes lut enligt annan

B-han PBL 9 kap .
10 §



1 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning - BMN 21/0016-3 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning : 1. SamhallsbyggnadskontoretsforslagtillnyrevideraddelegationsordningforByggochmiljonamnden1december2021_511637

24

författning.
7.13 Bes luta att godkänna marklov inom ramen för

föres krifterna i PBL 9 kap 35 § om det inte rör
s om om en åtgärd med bety dande
områdes p åverkan enligt p unkt 7.3 ovan.

B-han PBL 9 kap . 11-13
och 35 §§

7.14 Bes luta att godkänna by gglov för åtgärder s om
inte kräver lov.

B-han PBL 9 kap . 14 §

7.15 Bes luta att lämna ett p os itivt förhands bes ked
inom detaljp lanelagt område.

B-han PBL 9 kap 17 §

7.16 Bes lut om villkors bes ked inom ramen för
föres krifterna i PBL 9 kap . 19 §

B-han PBL 9 kap . 19 §

7.17 Bes luta att förlänga handläggnings tiden för ett
ärende om lov eller förhands bes ked i högs t tio
veckor utöver de urs p rungliga tio veckorna och
förlänga anmälnings ärenden med fy ra veckor.

B-han
i s amråd

med Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 9 kap .
27 och 45 §§

7.18 Bes luta att godkänna ett tids begräns at by gglov
inom ramen för föres krifterna i 9 kap . 33 §
PBL om kriterierna för tids begräns at lov är
up p fy llda och ingen berörd s akägare y ttrat s ig
negativt mot åtgärden.

B-han PBL 9 kap 33
§

Anmälningsärenden
7.19 Bes luta att, om en anmälan av

anmälnings p liktig åtgärd enligt 6 kap . 5 § PBF
är ofulls tändig, förelägga s ökanden att avhjälp a
bris terna inom vis s tid med information om att
anmälan kan komma att avvis as eller att
avgöras i befintligt s kick

B-han PBL 9 kap . 22 §

7.20 Bes luta att avvis a anmälan, om föreläggande
enligt 6 kap . 5 § förs ta s ty cket inte följs och
anmälan är s å ofulls tändig att anmälan inte kan
handläggas i s ak.

B-han PBL 9 kap . 22 §

7.21 Bes luta att by ggnads verk får tas i bruk utan att
s lutbes ked lämnats om det finns s ärs kilda s käl
till detta.

B-han PBL 10 kap . 4 §

7.22 Bes luta om ny kontrollans varig om en
kontrollans varig har lämnat s itt up p drag.

B-han PBL 10 kap . 13 §

7.23 Bes luta att ge s tartbes ked om det enligt PBL
10 kap . 14 § inte behövs något teknis kt
s amråd.

B-han PBL 10
kap . 22 och 23

§§
7.24 Bes luta att förelägga en by ggherre att lämna in

y tterligare handlingar s om behövs för att p röva
frågan om s tartbes ked om det enligt PBL 10
kap . 14 § inte behövs något teknis kt s amråd.

B-han
PBL 10 kap . 22 §
förs ta s ty cket 2

7.25 M eddela om vilka handlingar s om s ka
komp letteras och behov av y tterligare
s ammanträden i teknis kt s amråd s om underlag
för s tartbes ked.

B-han PBL 10 kap .
19 § förs ta
s ty cket 7

7.26 Bes luta att med s tartbes ked godkänna att en
åtgärd får p åbörjas och att i s tartbes kedet:

B-han
B-admin i

PBL 10 kap .
23-24 §§
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a) fas ts tälla den kontrollp lan s om med
up p gift om vem eller vilka s om är
s akkunniga eller kontrollans variga,

b) bes tämma de villkor s om behövs för att
få p åbörja åtgärden,

c) bes tämma villkor och ungefärlig
tidp unkt för uts takning s om behövs ,

bes tämma de handlingar s om s ka lämnas inför
bes lut om s lutbes ked ge de up p ly sningar om
krav enligt annan lags tiftning s om behövs s ka
gälla och s tälla de krav och villkor s om
åtgärden kräver.
Detta gäller s amtliga s å kallade
Attefalls åtgärder i PBL 9 kap . 4a-ö §§

s amråd med
B-han i
enklare
ärenden

7.26.1 Bes luta i s tartbes ked att uts takning och
läges inmätning s ka utföras av kommunens
mättekniker vid p lacering i käns ligt läge.

B-han PBL 10 kap . 26 §

7.27 Lämna anmärkning i ans lutning till
arbets p lats bes ök/bes iktning inom ramen för
nämndens tills y ns arbete och kontroll s om
innefattar för by ggherren bindande föres krift

B-han PBL 10 kap .
27-28

7.28 Bes luta att det inte behövs någon kontrollp lan
för rivnings åtgärder.

B-han PBL 10 kap . 18 §

7.29 Bes luta I ett ärende bes luta om komp letterande
villkor för by gg- eller rivnings åtgärderna eller
för kontrollen.

B-han PBL 10 kap . 29 §

7.30 Bes luta om s lutbes ked res p ektive om
interimis tis kt s lutbes ked enligt föres krifterna
och
bes luta om s lutbevis och kontrollp lan enligt
Äldre PBL. Samt vilka villkor s om s ka gälla
för bes lutet.

B-han
B-admin i

s amråd med
B-han i
enklare
ärenden

PBL 10 kap . 34-
37 §§

Ä-PBL 9 kap 10
§

Tillsynsärenden
7.31 Lämna ingrip andebes ked inom ramen för

föres krifterna och avvis a anmälningar om
åtgärd s om inte bedöms s trida mot PBL då
nämnden inte har fog för ingrip ande.

B-han PBL 11 kap . 5
och 7 §§

7.32 Begära av p olis my ndigheten det biträde s om
behövs för tillträde enligt PBL 11 kap . 8 §.
Kan medföra ers ättnings-s ky ldighet för By gg-
och miljönämnden enligt 14 kap . 2 § PBL.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 11 kap . 8
och 9 §§

7.33 Bes luta om lovföreläggande om lovp liktig
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är
s annolikt att lov kan ges för åtgärden och
delegaten har befogenhet att bes luta i
lovärendet. Dock utan vite.

B-han PBL 11 kap .17 §
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7.34 Förelägga ägare av by ggnads verk att inom vis s
tid ge s y np unkter p å övervägt up p drag åt
s akkunnig att utreda behovet av
underhålls åtgärder och vem s om s ka betala
kos tnaderna för up p draget. Dock utan vite.

B-han PBL 11 kap . 18 §

7.35.1 Bes lut om åtgärds föreläggande. Dock utan
vite.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 11 kap . 19 §

7.35.2 Utgår 2020-03-01
7.35.3 Bes lut om rivnings föreläggande, dock utan

vite.
Avdch-

by ggEnch-
by gg

PBL 11 kap . 21 §

7.35.4 Bes lut om föreläggande för ökad
trafiks äkerhet, dock utan vite. Kan medföra
ers ättnings-s ky ldighet för By gg- och
miljönämnden enligt 14 kap . 3 § PBL.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 11 kap . 22
och 23 §§

7.36 Bes luta om förbud mot forts att arbete och
åtgärd.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 11 kap . 30-
32a §§

och PBL 12 kap .
6 §

7.37 Bes luta om att uts e annan funktions kontrollant
inom ramen för föres krifterna.

B-han PBL 11 kap . 34 §

7.38 Bes luta om att entlediga kontrollans varig inom
ramen för föres krifterna i 10 kap . 11 § och 11
kap . 35 § PBL och, efter förs lag av
by ggherren, bes luta om en ny kontrollans varig.

B-han PBL 11 kap . 35 §

7.39 Bes luta om att ans öka om handräckning hos
kronofogdemy ndigheten för tillträde enligt 11
kap . 8 § eller när någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd s om har förelagts
honom eller henne enligt 11 kap . 19 -24 §§
PBL.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

PBL 11 kap . 39 §

Plan- och byggförordningen med
mera

7.40 Bes tämma – i kontrollp laner eller genom
s ärs kilda bes lut – att krav p å omfattande
ändringar av andra delar än den direkt berörda
av en by ggnad inte behöver utföras förrän en
vis s s enare tidp unkt.

B-han PBF 3 kap . 21 §

7.41 Förelägga den s om äger eller ans varar för en
motordriven anordning s om är ins tallerad i ett
by ggnads verk att s e till att anordningen
kontrolleras (om det behövs för att s äkers tälla
att den up p fy ller de krav s om gäller för
anordning enligt 8 kap . 4 §.)

B-han PBF 8 kap . 6 §

7.42 Bes luta om längre bes iktnings intervall av
his s ar med mera enligt 3 kap . 16 §.

B-han BFS 2012:11
(omtry ck i

BFS 2012:11
H14)

7.43 Bes luta om ans tånd med bes iktning i fall där B-han PBF 5 kap . 8- 16
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det finns s ärs kilda s käl enligt 3 kap . 17 §. §§ och kap . 3 §
s amt PBL 11

kap .
33 §

7.44 Bes luta om användnings förbud för his s ar och
andra motordrivna anordningar.

B-han PBF 5 kap . 8- 16
§§ och kap . 3 §
s amt PBL 11

kap .
33 §

7.45 Bes luta om föreläggande mot ägare till
by ggnader s om inte fullgör s ina s ky ldigheter i
frågor om funktions kontroll av
ventilations s y s tem.

B-han PBF 5 kap . 1- 7
§§ med

tillhörande
föres krifter s amt
PBL 11 kap . 19-

20 §§
7.46 Bes luta om s enareläggning av

bes iktnings tidp unkt inom ramen för
föres krifterna i 4 § (om det finns s ärs kilda
s käl).

B-han BBR
BFS 2011:6

1, ändrad
2012:6, och
OVK 2, 4 §

7.47 Bes luta att medge mindre avvikels e från
föres krifterna om det finns s ärs kilda s käl och
by ggnads p rojektet ändå kan bli teknis kt
tillfreds s tällande och det inte finns någon
avs evärd olägenhet från annan s y np unkt.

B-han BBR
BFS 2011:6

och s enare tillägg
och ändringar

7.48 Bes luta att medge mindre avvikels e från
föres krifterna om det finns s ärs kilda s käl och
by ggnads p rojektet ändå kan antas bli teknis kt
tillfreds s tällande och det inte finns någon
avs evärd olägenhet från annan s y np unkt.

B-han BFS 2013:10,
EKS 11

Boverkets
föres krifter om
tillämp ning av

europ eis ka
kons truktions -

s tandarder
(eurokoder) och

s enare tillägg och
ändringar

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

8 Fastighetsbildningslagen
8.1 Företräda nämnden vid s amråd med

lantmäterimy ndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhands bes ked eller by gglov bör
avgöras innan fas tighets bildning s ker.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

FBL 4 kap . 25§

8.2 Godkänna förrättning, förrättnings bes lut eller
gräns utmärkning.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

FBL 15 kap . 11 §
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

9 Anläggningslagen
9.1 Företräda nämnden vid s amråd med

lantmäterimy ndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhands bes ked eller by gglov bör
avgöras innan gemens amhets anläggning
inrättas .

Avdch-
by ggEnch-

by gg

AnL 21§

9.2 Godkänna bes lut eller åtgärd. Avdch-
by ggEnch-

by gg

AnL 30 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

10 Ledningsrättslagen
10.1 Företräda nämnden vid s amråd med

lantmäterimy ndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhands bes ked eller by gglov bör
avgöras innan up p låtels e av lednings rätt s ker.

Avdch-
by ggEnch-

by gg

LRL 19 §

10.2 Godkänna bes lut eller åtgärd Avdch-
by ggEnch-

by gg

LRL 28 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

11

Lagen och förordningen med
särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

11.1 T ills tånd att s ätta up p s ky ltar varigenom
allmänheten avvis as från ett vis s t område
s om är av bety dels e för frilufts livet.

B-han LGS 5 §
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11.2 T ills tånd att varaktigt s ätta up p tavla, s ky lt,
ins krift eller en jämförbar anordning för
reklam, p rop aganda eller liknande ändamål
utomhus utan tills tånd.

B-han LGS 6,7 §§ FGS
6 § förs ta s ty cket

11.3 Godkänna att ha affis ch eller annan tillfällig
anordning utomhus för reklam, p rop aganda
eller liknande ändamål up p s atta mer än fy ra
veckor.

B-han

11.4 Bes lut om föreläggande och förbud i ärenden
om tills y n enligt lagen.

B-han

M L-ins p
LGS 12 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

12 Lag om färdigställande skydd
12.1 Pröva behov och bes luta i frågan om

färdigs tällandes ky dd behövs eller inte vid
ny by ggnad av s måhus s om inte s ka användas
för p ermanent bruk.

B-han LFS 3 § förs ta
s ty cket andra

meningen

12.2 Pröva behov och bes luta i frågan om
färdigs tällandes ky dd behövs eller inte vid
tillby ggnad med mera.

B-han LFS 3 § förs ta
s ty cket förs ta

meningen

12.3 Bes lut om föreläggande och förbud i ärenden
om tills y n enligt lagen.

B-han LGS 9 §, FGS 6
§
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

13 Miljöbalkens område
13.1 Bes luta i tills y ns ärende om tillämp ningen av

de allmänna häns y ns reglerna.
M L-ins p M B 2 kap . 2- 9

§§, 26 kap .

Skydd av om r åden

13.2 Bes luta i ärenden om tills tånd enligt
föres krifter om vattens ky dd s om kommunen
har meddelat eller om dis p ens från s ådana
vattens ky dds föres krifter, om det finns
s ärs kilda s käl för det.

M L-ins p M B 7 kap . 22 §
förs ta res p ektive
andra s ty ckena

13.3 Bes luta i anmälnings ärende om åtgärd inom
vattens ky dds område s om Läns s ty rels en
överlåtit p å kommunen.

M L-ins p M B 7 kap . 22 §
tredje s ty cket

andra meningen

13.4 Bes luta i tills y ns ärende om områden eller
djur- och växtart över vilka kommunen har
tills y n enligt M B 7 kap .

M L-ins p M T F 2 kap . 9 §

13.5

13.6 Bes luta om dis p ens från föres krifter för
naturres ervat.

M L-ins p M B 7 kap 7 §

13.6b Bes luta om tills tånd med s töd av bes lutade
föres krifter för naturres ervat

M L-ins p

Miljöfar lig ver ksam het och hälsoskydd

13.7 Bes luta i ärende om anmälan eller tills tånd
för ens kild avlop p s anläggning om högs t 2000
p ers onekvivalenter.

M L-ins p FM H 13, 14, 18
§§

13.8 Bes luta i ärende om anmälan av inrättande av
värmep ump för utvinning av värme ur mark,
y tvatten eller grundvatten.

M L-ins p FM H 17 §

13.9 Bes luta att tills tånd till anläggning eller
anordning s om utny ttjar grundvatten, y tvatten
eller mark s om värmekälla eller
värmemagas in får tas i ans p råk även om det
inte vunnit laga kraft.

M L-ins p M B 22 kap 28 §

13.10 Bes luta i ärende om anmälan att driva eller
arrangera:

a) a) verks amhet där allmänheten y rkes mäs s igt
erbjuds hy gienis k behandling s om innebär
ris k för blods mitta genom användning av
s kalp eller, akup unkturnålar, p iercings verkty g
eller andra liknande s kärande eller s tickande

M L-ins p FM H 38 §
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verkty g,

b) b) bas s ängbad s om är up p låtna åt
allmänheten eller s om annars används av
många männis kor,

c) c) förs kola, öp p en förs kola, fritids hem, öp p en
fritids verks amhet, förs koleklas s , grunds kola,
gy mnas ies kola, s ärs kola, s p ecials kola,
s ames kola, fris tående s kola, riksinternats kola
eller res urs center.

Lokala häls os kydds föreskrifter

13.11 Bes luta om tills tånd till:

a) annan avlop p s anordning än till vilken
vattentoalett s ka ans lutas

b) annat s lag av toalett än vattentoalett.

M L-ins p LHF

13.12 Bes luta om tills tånd inom område med
detaljp lan för att hålla:

a) nötkreatur, häs t, get, får eller s vin,

b) p äls djur, eller fjäderfä s om inte är
s älls kap s djur.

c) orm

M L-ins p LHF

13.13 Bes lut om tills tånd till anläggning eller
anordning s om utny ttjar grundvatten, y tvatten
eller mark s om värmekälla eller
värmemagas in.

M L-ins p LHF

13.14 M eddela dis p ens från de lokala
häls os ky dds föres krifterna.

Avdch-
M LEnch-M L

LHF

För or enade om r åden

13.15 Bes luta i tills y ns ärende angående
avhjälp ande av förorenings s kada och
allvarlig miljös kada.

M L-ins p M B 10 kap . 14 §,
18- 21§§, FAM 3

kap . 31 § och
M T F 2-3 §§

13.16 Bes luta om ans var för verks amhets utövare
eller den s om annars är
efterbehandlings ans varig att utföra och
bekos ta efterbehandlings åtgärder.

Avdch-
M LEnch-M L

M B 10 kap . 2-7
§§

13.17 Bes luta i ärende om anmälan om avhjälp ande
åtgärder i förorenad mark eller by ggnad.

M L-ins p M B 10 kap . 14 §
och FM H 28 §

Jor dbr uk och annan ver ksam het

13.18 Bes luta i ärende om miljöhäns y n i jordbruket M L-ins p M B 12 kap .

SFS 1998:915
SJ VFS 2010:55
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Kem iska pr odukter och biotekniska
or ganism er

13.19 Bes luta i ärende om tills y n över kemis ka
p rodukter och bioteknis ka organis mer i övrigt
där nämnden ans varar för tills y nen.

M L-ins p M T F
2 kap . 31 § p . 5

13.20 Bes luta i ärende om anmälan om y rkes mäs s ig
användning av växts ky dds medel.

M L-ins p M B 14 kap . och
SFS 2014:425

2 kap . 41 §

13.21 Bes luta i ärende om tills tånd för y rkes mäs s ig
användning av växts ky dds medel och dis p ens.

M L-ins p M B 14 kap . och
SFS 2014:425
2 kap . 39, 40 §,

NFS 2015:2
6 kap . 1 §

13.22 Bes luta i ärende om undantag från
informations p likten för den s om avs er att
s p rida bekämp nings medel p å områden där
allmänheten får färdas fritt.

M L-ins p M B 14 kap
NFS 2015:3
4 kap . 4 §

13.23 Bes luta i tills y ns ärende om s ky dd mot
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga väts kor.

M L-ins p M B 14 kap
NFS 2017:5

För or dning om fluor er ade
växthusgaser och ozonnedbr ytande
äm nen

13.24 Bes luta i anmälnings- och tills y ns ärenden om
anläggningar s om innehåller fluorerade
växthus gas er och oz onnedbry tande ämnen.

M L-ins p M B 26 kap .
FGF,

EU 517/2014

För or dninge n om PCB m .m .

13.25 Bes luta i ärende om anmälan om åtgärd för
att avlägs na PCB-p rodukter i by ggnader och
anläggningar.

M L-ins p FPCB 18 §

Avfall och pr oducentansvar och
avfallsför or dning

13.26 Begära up p gifter av den s om i y rkes mäs s ig
verks amhet ger up p hov till annat avfall än
hus hålls avfall och meddela föreläggande med
vite om s ådan up p gifts s ky ldighet.

M L-ins p M B 15 kap .

Afo

13.27 Bes luta i ärende om anmälan om att p å
fas tigheten komp os teraeller gräva ned eller
p å annat s ätt återvinna eller borts kaffa annat
avfall än trädgårds avfall.

M L-ins p M B 15 kap .
45 § Afo

13.28 Bes luta om tillfälliga åtgärder s om är
nödvändiga för att förhindra eller föreby gga
s kador p å männis kors häls a eller miljön till
följd av s ärs kilda oms tändigheter vid
hantering av avfall.

M L-ins p M B 15 kap

84 § afo
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13.29 Bes luta i ärende om tills y n över avfall i
övrigt där nämnden ans varar för tills y nen.

M L-ins p M B 26 kap . 3 §

13.30 Bes luta i ärende om ans ökan om dis p ens och
tills tånd enligt vad kommunfullmäktige
föres krivit i fråga om hantering av
hus hålls avfall.

M L-ins p Föres krifter om
avfalls hantering

för Up p lands-Bro
kommun

Pr övning

13.31 Bes luta om villkor av mindre bety dels e s om
miljödoms tol eller läns s ty rels e i bes lut om
tills tånd till miljöfarlig verks amhet eller
vattenverks amhet överlåtit åt
tills y ns my ndigheten att fas ts tälla.

M L-ins p M B 22 kap . 25 §

13.32 Bes luta att tills tånd får tas i ans p råk även om
det inte vunnit laga kraft.

M L-ins p M B 22 kap . 28 §

Tillsyn

13.34 Bes luta att meddela föreläggande utan vite
s om behövs för att miljöbalken och
föres krifter, domar och andra bes lut s om
meddelats med s töd av miljöbalken s ka
följas , utöver vad s om nämns i
delegations ordningen.

M L-ins p M B 26 kap . 9 §

13.35 Bes luta att meddela förbud utan vite s om
behövs för att miljöbalken och föres krifter,
domar och andra bes lut s om meddelats med
s töd av miljöbalken s ka följas , utöver vad
s om nämns i delegations ordningen.

Avdch-
M LEnch-M L

M B 26 kap . 9 §

13.36 Bes luta att lämna anmälan utan åtgärd eller
förelägga med förs iktighets mått, i ärende om
anmälan av miljöfarlig verks amhet

M L-ins p M B 26 kap . 9 §,
FM H 27 §

M PF

13.37 Bes luta att förelägga tidigare ägare eller
ny ttjanderätts havare att lämna up p gift om ny
ägares eller ny ttjanderätts havares namn och
adres s .

M L-ins p 26 kap . 13 §

13.38 Bes luta att begära att den s om bedriver
verks amhet s om kan befaras medföra
olägenhet för männis kors häls a eller p åverka
miljön s kall lämna förs lag till
kontrollp rogram eller förbättrande åtgärder.

M L-ins p 26 kap . 19 §

13.39 Bevilja ans tånd med vis s a up p gifter i
miljörap p orten

M L-ins p 26 kap . 20 §

NFS 2016:8

13.40 Bes luta att förelägga den s om bedriver
verks amhet eller vidtar åtgärd att lämna de
up p gifter och handlingar s om behövs för
tills y nen.

M L-ins p 26 kap . 21 §
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13.41 Bes luta att förelägga den s om bedriver
verks amhet eller vidtar åtgärd eller s om
up p låter by ggnad för bos täder eller annat
ändamål att utföra s ådana unders ökningar av
verks amheten och des s verkningar s om
behövs för tills y nen.

M L-ins p 26 kap . 22 § 1 s t

13.42 Bes luta att föres kriva att unders ökning av
verks amhet och des s verkningar i s tället s kall
utföras av någon annan och att uts e någon att
göra s ådan unders ökning.

Avdch-
M LEnch-M L

26 kap . 22 § 1 s t.

13.43 Bes luta att förena bes lut om unders ökning
med förbud att överlåta berörd fas tighet eller
egendom till des s unders ökningen är s lutförd.

Avdch-
M LEnch-M L

26 kap . 22 § 3 s t.

13.4 Bes luta att ett delegations bes lut s ka gälla
omedelbart även om det överklagas .

M L-ins p 26 kap . 26 §

Miljösanktionsa vgi fter

13.45 Bes luta om miljös anktions avgift:

a) up p till 10 000 kronor.

M L-ins p 30 kap . 3 §

b) över 10 000 kronor dock högs t 50 000
kronor.

Avdch-
M LEnch-M L

30 kap . 3 §

Tilltr äde m . m .

13.46 Bes luta att meddela förbud vid vite att rubba
eller s kada mätap p arat eller liknande
utrus tning s om behöver s ättas ut vid
unders ökningar (s e 6.2).

Avdch-
M LEnch-M L

M B 28 kap . 1-5,
7 §§

Str ålskyddslag

13.47 Bes luta i tills y ns ärende enligt
Stråls ky dds lagen.

M L-ins p SSL
8 kap . 4-5 §§

13.48 M eddela förelägganden eller förbud. M L-ins p SSL
8 kap . 6-7 §§
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

14 Livsmedelsområdet
Livsm edelsför or dninge n SFS 2006/813

14.1 Bes luta i ärende om regis trering av
livs medels anläggning.

M L-ins p LF 23 §

14.2 Bes lut om s ky ldighet att genomgå
läkarunders ökning p å my ndighetens
bekos tnad.

M L-ins p LF 8 §

14.3
Bes lut om att p åföra verks amhets utövare en
s anktions avgift för att ha p åbörjat en
verks amhet utan att förs t ha gjort en anmälan
till kontrollmy ndigheten.

Avdch-
M LEnch-M L

LF 39 c §

14.4
Bes lut om att p åföra verks amhets utövare en
s anktions avgift för att inte ha underrättat
kontrollmy ndigheten om att en ny fy s is k eller
juridis k p ers on ans varar för en redan
regis trerad anläggning.

Avdch-
M LEnch-M L

LF 39 c §

Kontr ollför or dninge n 2017/625 –
Br istande efter levnad

14.5 Bes luta om att varor s ka behandlas , att
märkning ändras , eller att korrigerande
information s ka förmedlas till kons umenterna.

M L-ins p Art 138 2 c

14.6 Bes luta om att begräns a eller förbjuda att varor
s läp p s ut p å marknaden, förfly ttas , förs in i
unionen eller exp orteras s amt förbjuda att de
åters änds till den avs ändande medlems s taten
eller beordra att de åters änds till den
avs ändande medlems s taten.

M L-ins p Art 138 2 d

14.7 Bes luta att aktören s ka öka egenkontrollernas
frekvens .

M L-ins p Art 138 2 e

14.8 Bes luta att varor dras tillbaka, återkallas ,
borts kaffas och des trueras , och i tillämp liga
fall tillåta att varorna används för andra
ändamål än de s om de urs p rungligen var
avs edda för.

M L-ins p Art 138 2 g

14.9 Bes luta att hela eller delar av den berörda
aktörens företag, eller des s anläggningar,
ins tallationer eller andra lokaler, is oleras eller
s tängs under en lämp lig tids p eriod.

M L-ins p Art 138 2 h

14.10 Bes luta att beordra att hela eller delar av den
berörda aktörens verks amhet och, i
förekommande fall, de webbp lats er s om
aktörendriver eller använder, läggs ner
under en lämp lig tids p eriod.

M L-ins p Art 138 2 i
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Livsm edelslagen, SFS 2006:804

14.11 M eddelande av förelägganden och förbud
s om behövs för att lagen, de föres krifter och
bes lut s om har meddelats med s töd av lagen,
de EG- bes tämmels er s om komp letteras av
lagen och de bes lut s om har meddelats med
s töd av EG- bes tämmels erna s kall följas .

M L-ins p LL 22 §

14.12 Bes luta att ta hand om en vara s amt – om
föruts ättningar för det föreligger – att låta
förs töra varan p å ägarens bekos tnad, om
varans värde antas unders tiga 10 000 kronor.

M L-ins p LL 24 § förs ta
och andra s ty cket

och LF 34 §

14.13 M eddelande av föreläggande och förbud
enligt 22 § eller enligt de EG-bes tämmels er
s om komp letteras av lagen, förenat med
löp ande vite om högs t 30000 kronor p er
överträdels e eller 30000 kronor p er månad.

Avdch-
M LEnch-M L

LL 23 §
VL 4 §

14.14 Bes lut om åtgärder s om behövs för att s p åra
s mitta och undanröja ris k för s mitts p ridning
efter underrättels e från s mitts ky ddsläkaren
om att s mitta s p rids eller mis s tänks s p ridas
genom livs medel.

M L-ins p LL 25 §

14.15 Bes lut om rättels e p å den felandes bekos tnad. M L-ins p LL 24 § tredje
s ty cket och LF

34 §

14.16 Bes lut s ka gälla omedelbart även om det
överklagas

M L-ins p LL 33 §

För eskr ifter om dr icksvatten

14.17 Bes luta om att fas ts tälla faroanaly s enligt 2 c
§ i SLVFS 2001:30 s amt
unders öknings p rogrammet och des s
p arametrar, p rovtagnings p unkter och
frekvens en av normal res p ektive utvidgad
unders ökning.

M L-ins p SLVFS,

2001:30, 11 §

Avgifter för offentlig kontr oll av
livsm edel och annan offentlig
ver ksam het FAOKL 2006:1166

14.18 Bes luta om ris k-och erfarenhets klas s ificering
av livs medels företag s amt om årlig
kontrollavgift.

M L-ins p 3-6§§ FAOKL

14.19 Bes luta om avgift för regis trering. M L-ins p FAOKL 13- 14
§§ och

kommunens

taxa

14.20 Bes lut om att s ätta ned eller efterge avgift för M L-ins p FAOKL 10 §
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kontroll om det finns s ärs kilda s käl. och kommunens

taxa

14.21 Bes lut om avgift s ka tas ut för kos tnader för
offentlig kontroll s om utförs efter klagomål
och s om är nödvändig för att unders öka den
p ås tådda bris ten.

M L-ins p FAOKL 11 §

14.22 Bes lut om avgift s ka tas ut för offentlig
kontroll s om urs p rungligen inte var p lanerad
och s om har blivit nödvändig efter det att
bris tande efterlevnad hos s amma aktör
p åvis ats .

M L-ins p FAOKL 11 a §

Lagen om foder och anim aliska
bipr odukter 2006:805

14.23 Bes luta att meddela förelägganden och
förbud utan vite s om behövs för
efterlevnaden av lagen, de föres krifter s om
meddelats med s töd av lagen, de EG-
bes tämmels er s om komp letteras av lagen och
de bes lut s om har meddelats med s töd av EG-
bes tämmels erna.

M L-ins p LFAB 23 § och
FFAB 12 §

14.24 Bes lut att ta hand om en vara s om – om
föruts ättningar för det föreligger – att låta
förs töra varan p å ägarens bekos tnad, om
varans värde kan antas unders tiga 10 000
kronor.

M L-ins p LFAB 25 §

14.25 Bes luta om att begära hjälp av
p olis my ndigheten för utövande av kontrollen
eller verks tällighet av bes lut, om
föruts ättningar för s ådan begäran föreligger.

M L-ins p LFAB 27 §

För or dninge n om avgifter för offentlig
kontr oll av foder och anim aliska
bipr odukter FAOKL 2006:1165

14.26 Bes luta om ris k-och erfarenhets klas s ificering
av foderföretagare s om befattar s ig med
animalis ka bip rodukter s amt bes lut om årlig
kontrollavgift.

M L-ins p 3-6 FAOKF
kommunens

taxa

14.27 Bes luta om att s ätta ned eller efters känka
avgiften om s ärs kilda s käl föreligger.

M L-ins p FAOKF 11 §

och kommunens

taxa

14.28 Bes luta om avgift för extra offentlig kontroll
s om föranleds av bris tande efterlevnad av
regelverket.

M L-ins p FAOKF 12 §

14.29 Bes lut om att en s anktions avgift s ka betalas
av den s om

M L-ins p LFAB 30 § a-f
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1. p åbörjar en verks amhet s om är
regis trerings p liktig utan att någon anmälan
om regis trering har gjorts , eller

2. bris ter när det gäller att up p fy lla krav p å
journalföring eller annan dokumentation.

FFAB 22 § a-f

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

15 Alkohollagen 2010:1622
15.1 Bes lut om utvidgning av s erverings tills tånd

med s ortiment och/eller lokaly ta.
M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.2 Bes lut om utökning av s erverings tiden
utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00.

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.3 Bes lut om tillfällig utökning av
s erverings tiden utanför normaltiden klockan
11.00 – 01.00

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.4 Bes lut om tillfälligt s erverings tills tånd till
allmänheten.

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.5 Bes lut om p ermanent s erverings tills tånd för
s lutna s älls kap .

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.6 Bes lut om tillfälligt s erverings tills tånd till
s lutna s älls kap .

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.7 Bes lut om s tadigvarande tills tånd till
arrangerande av p rovs makning.

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.8 Bes lut om tills tånd till arrangerande av
p rovs makning för ens taka tids p eriod.

M L-ins p AL 8 kap . 2 §

15.9 Bes lut att avs lå ans ökan p å grund av att
s ökanden ej inkommit med begärda
handlingar.

M L-ins p AL 9 kap . 13 §

15.10 Bes lut att avs lå ans ökan p å grund av att
s ökanden ej är behörig att s öka.

M L-ins p AL 9 kap . 13 §

15.11 Bes lut att avs kriva ans ökan p å grund av att
s ökanden återtar s in ans ökan.

M L-ins p AL 9 kap . 13 §

15.12 Bes lut om tills tånd för verks amheter med
förändrad bolags s ammans ättning och
p ers oner med bety dande infly tande.

M L-ins p AL 9 kap . 13 §

15.13 Bes lut om att meddela tills tånds innehavare
erinran eller varning

– i de fall BM N:s bes lut ej kan avvaktas .

En kommun får meddela en innehavare av

M L-ins p AL 9 kap . 17 §
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s erverings tills tånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid up p rep ade
överträdels er, en varning om denne inte

1. up p fy ller de krav s om gällde för
tills tåndets meddelande, eller

2. följer de bes tämmels er s om gäller för
s ervering enligt denna lag eller de villkor
eller föres krifter s om meddelats med s töd av
lagen.

15.14 Bes lut om återkallels e av s erverings tills tånd

1. p å verks amhetens egen begäran och
tills tåndet inte längre utny ttjas

M L-ins p AL 9 kap . 18 §

15.15 Bes lut om återkallels e av s erverings tills tånd

– i de fall BM N:s bes lut ej kan avvaktas .

2. det med tills tånds havarens vets kap har
förekommit brotts lig verks amhet p å
s erverings s tället eller i ans lutning till detta
utan att tills tånds havaren har ingrip it, eller

3. tills tånds havaren har brutit mot denna lag
eller vad s om i övrigt gäller för tills tåndet p å
ett s ådant s ätt att varning inte är en tillräckligt
ingrip ande åtgärd, eller har tilldelats en eller
flera varningar utan att de förhållanden s om
föranlett varningen har rättats till.

Ordf. AL 9 kap . 18 §

15.16 Bes lut om att förbjuda s ervering av
alkoholdry cker p å s ärs kilda boenden.

Ordf. AL 9 kap . 20 §

15.17 Bes lut att lämna up p gift ur kommunens
tills tånds regis ter.

M L-ins p AL 13 kap . 3 §

15.18 Bes lut om att kommunen får för vis s t tillfälle
förbjuda eller ins kränka förs äljning av
alkoholdry cker om det ans es p åkallat för att
up p rätthålla ordningen.

M L-ins p AL 3 kap . 10 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

16
Lag om tobak och liknande
produkter LTLP 2018:2088

16.1 Bes luta om tills tånd för förs äljning av
tobaks varor och liknande p rodukter

M L-ins p LT LP
5 kap , § 1

16.2 Bes luta om att avs lå ans ökan om tills tånd att
bedriva detaljhandel eller p artihandel med
tobaks varor eller liknande p rodukter

M L-ins p LT LP
5 kap , § 1
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16.3 Bes luta om att återkalla tills tånd p å
tills tånds havarens begäran

M L-ins p LT LP 7 kap ,
§ 10, p unkt 1

16.4 Bes luta om återkallels e av tobaks tills tånd p å
grund av att den tills tånds p liktiga
förs äljnings verks amheten up p hört

M L-ins p LT LP 7 kap ,
§ 10, p unkt 1

16.5 Bes luta om återkallels e av tobaks tills tånd p å
grund av att ny tt tobaks tills tånd meddelats för
s amma förs äljnings s tälle

M L-ins p LT LP 7 kap ,
§ 10, p unkt 1

16.6 Bes luta om återkallels e av tobaks tills tånd i
övriga fall

M L-ins p LT LP 7 kap ,
§ 10, p unkt 2-4

16.7 Bes lut om varning M L-ins p LT LP
7 kap , § 11

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Lagrum
/note r ing

17 Upphandling
Kommunövergrip ande up p handlingar utförs
inom kommuns ty rels ens up p drag att
s amordna kommunens inköp s verks amhet.

Se KS
delegat ions-
fört eckning

17.1 Bes lut om deltagande i up p handling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av
annan my ndighet/organis ation med ett
kontrakts värde up p till 5 mnkr.

Sbch Gäller alla ty p er
av up p handlingar
(ramavtal/up p dra
g/varor/konces s i
on) s om enbart
avs er den egna

nämnden.

17.2 Bes lut om deltagande i up p handling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av
annan my ndighet/organis ation eller bes lut om
att genomföra up p handling tills ammans med
andra up p handlande
my ndigheter/organis ationer med ett totalt
kontrakts värde över 5 mnkr.

Up hch i
s amråd med

Sbch

Gäller alla ty p er
av up p handlingar
(ramavtal/up p dra
g/varor/konces s i
on) s om enbart
avs er den egna

nämnden.

17.5 Bes luta att godkänna up p handlings dokument
för up p handling med ett totalt kontrakts värde
mellan 0,5 mnkr. och 5 mnkr.

Sbch Gäller alla ty p er
av up p handlingar
(ramavtal/up p dra
g/tjäns tekonces s i
on) s om enbart
avs er den egna

nämnden.

17.9 Godkänna up p handlings dokument för
kontors-/nämnds p ecifik up p handling med ett

Ej delegerat,
bes lut fattas
av By gg- och

Commented [OM16] :
En ny ärendegrupp införs för delegation av beslut inom
upphandlingsprocessen. P unkterna har samma ly delse som
motsvarande punkter i kommunsty relsens delegationsordning men
utelämnar de punkter som avser beslut i f rågor som rör
kommunövergripande upphandlingar (3, 4, 7, 8, 15 & 17) eller
by ggentreprenad (6 & 14). Genom att följ a numrering från KS
förenklar det vid framtida ändringar.

Saxat ur KS §31 2021-03-17
i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef
och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med
upphandlingar på ett mer effektivt sätt. Ett annat syfte med
revideringen är att samordna helakommunens upphandlingsprocess
så att den ser likadan ut i samtliga nämnder.



1 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning - BMN 21/0016-3 ALL.2021.785, Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny reviderad delegationsordning : 1. SamhallsbyggnadskontoretsforslagtillnyrevideraddelegationsordningforByggochmiljonamnden1december2021_511637

41

totalt kontrakts värde över 5 mnkr. miljönämnden

17.10 Bes lut att inte lämna ut allmänna handlingar
eller att lämna ut handlingar med förbehåll i
p ågående up p handlings ärenden

Up hch OSL 19 Kap . 3
§, 31 kap 16 §

17.11 Rätt att avge y ttrande i överp rövning av
up p handlings ärende i mål, vid doms tol eller
annan my ndighet. Gäller även rätt att anlita
ombud för s ådan talan. Delegationen omfattar
även att ta s tällning till om bes lut eller dom
s ka överklagas

Up hch

17.12 Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbry ta
up p handling, för up p handling med ett totalt
kontrakts värde up p till 0.5 mnkr.

Ench

17.13 Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbry ta
up p handling med ett totalt kontrakts värde
över 0.5 mnkr.

Up hch Gäller alla ty p er
av up p handlingar
(ramavtal/up p dra
g/varor/tjäns teko

nces s ion).

17.16 Rätt att teckna avtal efter kontors-
/nämnds p ecifik up p handling med ett
kontrakts värde över 0.5 mkr.

Sbch Alla ty p er av
avtal.

17.18 Rätt att bes luta om avrop med värde
övers tigande 4 bas belop p från gällande
ramavtal inom årligen bes lutad budget s amt
hantera utlämning av handlingar och
s ekretes s bes lut relaterade till s ådana avrop .

Ench Avrop utifrån
gällande
ramavtal

unders tigande
fy ra bas belop p
betraktas s om

verks tällighets be
s lut.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Malmström 

Miljöinspektör 

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se 

2022-01-07     

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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NAT.2020.786, Ansökan om 
strandskyddsdispens för garage, LÖVSTA 1:82 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beviljar dispens enligt bilaga 1–4, till; 
 

1. Nytt garage med maximal byggnadsarea om 142 kvm i upptagen 
markyta, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1 

2. Vidare beslutar Bygg- och miljönämnden om en tomtplatsavgränsning 

på fastigheten som omfattas enligt bilaga 4, samt om en avgift enligt 
kommunens fastställda taxa. 

 
Enligt 16 kap. 2 § andra stycket Miljöbalken förenas beslutet med följande 
villkor: 

1. Garaget ska utformas enligt ansökan med tillhörande fasadritning och 
smälta in i omgivningen tillsammans med bostadshuset. 

2. I garaget ska inga avloppsbrunnar installeras. Om så kommer att ske 
ska detta anmälas till Bygg- och miljönämnden minst sex veckor innan 
tilltänkt installation för bedömning av oljeavskiljare. 

3. Boende ska inte förekomma i garaget och något WC-avlopp får inte 
installeras. 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga.  

Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen. 

Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre 

veckor från den dag ni tog emot beslutet.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-01-07    

 
 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 13 oktober 2020 och avser strandskyddsdispens för garage 

på fastigheten Lövsta 1:82. 

Fastigheten ligger vid norra delen av Lejondalssjön i Upplands-Bro. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att garaget ska byggas längre 

ifrån stranden än bostadshuset och vid samma gårdsplan/tomtplats.  

Miljö- och livsmedelsenheten föreslår nämnden att bevilja ansökan.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 13 oktober 2020 
 

 Komplettering till ansökan begärdes den 2 november 2020 och 
komplettering inkom 28 februari 2021. 
 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 
miljönämnden 7 januari 2022, dnr NAT.2020.786 
 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  
 

 Miljöbalken 1998:808 
 

 Fotografier från inspektion den 21 december 2021  

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 13 oktober 2020 och avser strandskyddsdispens för garage 

på fastigheten Lövsta 1:82. 

Fastigheten är en strandfastighet och ligger i norra delen av Lejondalssjön i ett 

stugområde. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse. På platsen är det utökat strandskydd till 300 meter 

på land och 100 meter i vatten enligt beslut av Länsstyrelsen den 6 december 

2018. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 

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

Miljö- och livsmedelsenheten inspekterade fastigheten den 21 december 2021. 

Vid inspektionen närvarade miljöinspektörerna Magnus Malmström och Filiz 

Aktas. 

Bygglovsansökan har inte inkommit.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-01-07    

 
 

Motivering/Bedömning 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges 

med stöd av 7 kap. 18 § punkt 1 och 18 c § punkt 1 i Miljöbalken (1998:808). 

Till bedömningen har miljö- och livsmedelsenheten kontrollerat tidigare tillsyn 

av strandskydd på rubricerad fastighet, situationsplan, fasadritningar och andra 

dokument som underlag till bedömningen. Även kontroll av nationella 

skyddsområden etc. och flygbilder har utförts. 

Planerat garage ligger helt inom strandskyddsområde på en fastighet med 

grannar på vardera sida. Enligt inkommen ansökan med kompletterande 

situationsplan och ritningar (bilaga 2) den 28 februari 2021, finns det fönster på 

garagets gavel som vetter åt nordväst och portöppningen åt nordost. Med tanke 

på omgivningen och garagets placering intill huvudbyggnaden, bedömer miljö- 

och livsmedelsenheten att planerad tillbyggnad i sin helhet inte är 

privatiserande och påverkar inte allmänhetens fria och rörliga friluftsliv 

ytterligare. Livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer inte att förändras 

väsentligt, av planerat garage eller i samband med byggnationen. 

Inom strandskyddat område får varken komplement- eller 

ersättningsbyggnader innebära mer än en obetydlig utvidgning av 

hemfridszonen (MÖD 7840–08). Det innebär att den nya byggnaden inte får 

generera en avhållande effekt på allmänheten och på det sättet minska tillträdet 

till området utanför tomtplatsen. Med tomtplats avses i miljöbalken den zon 

kring en byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens 

privata hemfridszon. 

När det gäller tillgången till stranden bedöms inte bara den fysiska tillgången, 

utan även den mentala tillgången, det vill säga upplevelsen av tillgänglighet 

och att tillträde till en plats. 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att tillgängligheten till strandområdet 

inte försämras. Därmed behålls förutsättningarna för friluftslivet och den 

generella allemansrätten. 

Fastigheten ligger inte inom riksintresse för naturvård eller friluftslivet enligt 4 

kap. miljöbalken.  

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 § 

Miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 

intresset i strandskyddet.  

Lagstöd för beslutet 
 
 

Miljöbalken 7 kap, 13–18 §. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-01-07    

 
 

Tomtplatsavgränsning 
 

Det finns ingen tomtplatsavgränsning utförd sedan tidigare på Lövsta 1:82 och 

därför utförts det i detta beslut enligt bilaga 4. 

Fastigheten har tydliga gränser mot grannarna åt nordväst och sydost. Åt 

sydväst mot Lejonsdalssjön är fastighetsgränsen naturlig efter ganska stor 

höjdskillnad. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att tomtplatsavgränsning ska omfattas enligt 

inritad linje på bilaga 4, med stöd av 7 kap. 17 § Miljöbalken. 

Fri passage 

Fri passage lämnas enligt tomtplatsavgränsningen, som markerats på bilaga 4, 

för att säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. 

Bygg- och miljönämnden informerar om  

Bygglov kan krävas för byggnaden. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas.  

Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått sitt beslut 

från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 

gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 

strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 

12–14 §§ miljöbalken). 

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken). 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-01-07    

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Virpi Lindfors  

Miljö- och livsmedelschef Magnus Malmström 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 13 oktober 2020 

2. Komplettering till ansökan som inkom 28 februari 2021 

3. Orienteringskarta 

4. Tomtplatsavgränsning 

5. Fotografier från inspektion 

 

Beslut sänds till 

 Sökande 
 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Särskilda skäl för dispens

fi Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

KlOmråOet 
ar väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering

l-lnnlaggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området

TAnsokan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området

l-l Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området

l-l Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

lnom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LlS-område)

Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Bitaga*
Till ansökan ska en karta bifogas för bestiimning av dispensens omfattning. Önskad tomtplatsavgränsnlng och fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde

(minimum 25 meter) ska markeras.
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Nej
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Samhällsbyggnadskontoret 

Miljöavdelningen 

Bilaga 3 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-01-07 NAT.2020.786 

 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Lövsta 1:82 
 

 

 

Lövsta 1:82 
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december 30, 2021

Blå linje = Tomtplatsavgränsning 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 [m] 1:1 000

o
Lövsta 1:82

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Lövsta 1:82 
Åtta (8) Foto från Inspektion 21 dec. 2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2021-12-13    

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.2021.364, Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus, SÄBYHOLM 5:25, Hebbovägen 1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Säbyholm 5:25 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen 

(PBL). 

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Carina Friberg, med behörighet 

K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

Bygglov  9 139 kr 

Startbesked 10 662 kr 

Kungörelse 278 kr 

Summa  20 079 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 september 2021 inkommit med en ansökan om nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten Säbyholm 5:25. Fastighetens är cirka 328 hektar 

och det finns idag några äldre befintliga byggnader på fastigheten.  

Det tillkommande fritidshuset har en byggnadsrea på cirka 120 kvadratmeter 

och en bruttoarea på cirka 172 kvadratmeter. Det är ett timmerhus, där fasaden 

kommer att behandlas med en tunn järnvitriol, vilket ger en grå naturlig träfärg. 

Taket kommer bestå av svarta betongpannor. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-12-13   

 
 

Förslaget bedöms vara lämpligt för sitt ändamål, samt ha en god form-, färg- 

och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § punkt 1 och 2 PBL. Byggnaden bedöms 

passa in i landskapsbilden och inte påverka omgivningen negativt. Ärendet 

bedöms även vara anpassat till kulturmiljön. 

Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar nybyggnad 

av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 2 september 2021  

 Situationsplan som inkom den 2 september 2021  

 Planritning som inkom den 2 september 2021  

 Fasadritningar som inkom den 2 september 2021  

 Sektionsritning som inkom den 2 september 2021  

 Marksektionsritning som inkom den 2 september 2021  

 Utredning för vatten och avlopp som inkom den 21 september 2021 

 Skrivelse avseende kulör som inkom den 28 september 2021 

 Skrivelse avseende VA och reningsanläggning som inkom den 19 

november 2021 

 Remissvar Strategisk planering som inkom den 27 september 2021 

 Remissvar Miljöavdelningen som inkom den 24 november 2021 

 Tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2021  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 2 september 2021 inkommit med en ansökan om nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten Säbyholm 5:25. Fastighetens är cirka 328 hektar 

och det finns idag några äldre befintliga byggnader på fastigheten.  

Det tillkommande fritidshuset har en byggnadsrea på cirka 120 kvadratmeter 

och en bruttoarea på cirka 172 kvadratmeter. Det är ett timmerhus, där fasaden 

kommer att behandlas med en tunn järnvitriol, vilket ger en grå naturlig träfärg. 

Taket kommer bestå av svarta betongpannor. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och 

områdesbestämmelser. Det finns inget tidigare förhandsbesked för fastigheten. 

En del av fastigheten ligger inom strandskyddat område, dock kommer 

nybyggnationen att placeras utanför strandskyddat område. 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-12-13   

 
 

Tillgänglighet 

Då sökande har ansökt om ett fritidshus så gäller inte kraven för tillgänglighe t 

enligt 8 kap. 6 § PBL. 

Vatten och avlopp 

Sökande kommer att nyttja sjövatten från Mälaren som färskvattenförsörjning. 

Det kommer att installeras en reningsanläggning i befintlig ekonomibyggnad i 

nära anslutning till fritidshuset. Avloppet kommer vara ett WC-avlopp och 

sökande har skickat in en ansökan till miljö- och livsmedelsavdelningen 

avseende enskilt avlopp och bergvärme.  

Yttranden och remisser 

Strategisk planering remitterats och inkom den 27 september med ett remissvar 

där det framgår att de inte har något att erinra mot den föreslagna åtgärden. 

Miljöavdelningen har remitterats och inkom den 24 november med ett 

remissvar om att de inte har något att tillägga avseende dricksvatten.  

Ärendet har inte skickats på grannhörande enligt 9 kap. 25 § PBL, då det inte 

bedöms finnas några berörda sakägare. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Området kring fastigheten finns med i kulturmiljöprogrammet från 1999. I 

kulturmiljöprogrammet framgår det bland annat att eventuella nya byggnader 

bör placeras intill befintlig bebyggelse. Fastigheten är belägen inom området 

för riksintresse för kulturmiljövård.  

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms vara lämpligt för sitt ändamål, samt ha en god form-, färg- 

och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § punkt 1 och 2 PBL. Byggnaden bedöms 

passa in i landskapsbilden och bedöms inte påverka omgivningen negativt. 

Ärendet bedöms även vara anpassat till kulturmiljön. 

Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar nybyggnad 

av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § PBL. 

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. 
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2021-12-13   

 
 

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 

§ PBL 

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

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 kan ge barn möjlighet att växa upp och vistas mer på landsbygden, 

vilket kan gynna barns välbefinnande. Mot bakgrund av att förslaget följer 
bygglagstiftningen dras slutsatsen att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.    

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 2 september 2021  

2. Situationsplan  som inkom den 2 september 2021  

3. Planritning  som inkom den 2 september 2021  

4. Fasadritningar  som inkom den 2 september 2021  

5. Sektionsritning  som inkom den 2 september 2021  

6. Marksektionsritning  som inkom den 2 september 2021  

7. Utredning för vatten och avlopp som inkom den 21 september 2021 

8. Skrivelse avseende kulör som inkom den 28 september 2021 

9. Skrivelse avseende VA och reningsanläggning som inkom den 19 

november 2021 

10. Remissvar Strategisk planering som inkom den 27 september 2021 

11. Remissvar Miljöavdelningen som inkom den 24 november 2021  
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-12-13   

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Ålbrunna 1:1 

 Ålbrunna 3:2 

 Ålbrunna 2:2 

 Ålbrunna 1:2 

 Sanda 3:6 

 Sanda 3:1 

 Sanda 3:2 

 Säbyholm S:1 

 Säbyholm 5:49 

 Säbyholm 5:1 

 Toresta 2:2 
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Stella Österback

Från: Fredrik Börjesson <fredrik.borjesson@tisenhult.se>
Skickat: den 28 september 2021 13:52
Till: Stella Österback
Ämne: Re: BYGG.2021.364

Hej,  
Tack för uppdateringen. Gällande fasadfärg är avsikten att använda en tunn tjärvitrol vilket ger en grå naturlig 
träfärg. Färgkod är NCS S6502‐Y. För mer information se https://www.tjarlek.se/produkter/tjarvitriol/ 
 
MVH 
Fredrik Börjesson 
 
 
 
 

28 sep. 2021 kl. 10:09 skrev Stella Österback <stella.osterback@upplands‐bro.se>: 
 
Hej Fredrik, 
  
Tack för kompletteringarna i ert ärende (BYGG.2021.364, Säbyhom 5:25)! 
  
Jag har skickat en remiss gällande VA till vår Miljöavdelning, jag återkommer när vi fått svar på den. 
  
Vi har fått svar på remissen från Strategisk planering som inte har något att erinra mot den 
föreslagna åtgärden. 
  
Ni har angett grå som kulör på fasadbeklädnaden, kan ni återkomma med NSC‐koden också? 
  
Tack på förhand!  
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
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Stella Österback

Från: Fredrik Börjesson <fredrik.borjesson@tisenhult.se>
Skickat: den 19 november 2021 14:54
Till: Stella Österback
Ämne: Re: BYGG.2021.364 Remissvar miljöavdelningen

Hej,  
Vi har inom familjen installerat en reningsanläggning i anslutning till sjön Tisnaren med mycket gott resultat. 
Anläggningen består av både filter samt UV‐ljus. Avsikten är att installera en likadan anläggning även i detta fall. 
Anläggningen består Aqua Experts filter (www.aquaexpert.se), Wedecos UV‐system (https://www.xylem.com/en‐
us/brands/wedeco/) samt PWGs hydroforer. 
 
Placeringen av reningsverk samt hydroforer är inne i befintlig ekonomibyggnad i nära anslutning till nya huset. 
 
Bifogar bilder på vår befintliga reningsanläggning (samma som kommer att byggas även i detta fall). 
 
Återkom om ni har ytterligare frågor. 
 
MVH 
Fredrik Börjesson 
 
 

 
Grev Turegatan 14  
114 46 Stockholm 
Tfn: 08-27 28 95 
Mobil: 070-23 27 016 
www.tisenhult.se 
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16 nov. 2021 kl. 10:37 skrev Stella Österback <stella.osterback@upplands‐bro.se>: 
 
Hej Fredrik, 
  
Vad har ni planerat för anläggning för rening och placering av det?  Redovisa detta så skickar jag det 
vidare till miljöavdelningen efter det, för att få deras synpunkter. 
  
Ha en fin dag! 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
  
  
  

Från: Fredrik Börjesson <fredrik.borjesson@tisenhult.se>  
Skickat: den 15 november 2021 14:11 
Till: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: BYGG.2021.364 Remissvar miljöavdelningen 
  
Hej,  
Jag har nu utvärderat de olika alternativen för färskvattenförsörjning på fastigheten Säbyholm 5:25. 
Då fastigheten innehar del av Mälaren är avsikten att nyttja sjövatten därifrån till nya huset. Det 
garanterar både hög kvalitet och god tillgång på vattnen. 
  
Då vatten från Mälaren redan idag nyttjas som dricksvatten i mycket stor omfattning känns 
ytterligare analyser av detta överflödiga i detta skede.  
  
Återkom dock om ni önskar någon ytterligare information som underlag för bygglov. 
  
MVH 
Fredrik Börjesson 
  
<image001.jpg> 
Grev Turegatan 14 
114 46 Stockholm 
Tfn: 08-27 28 95 
Mobil: 070-23 27 016 
www.tisenhult.se 
 
 
 

26 okt. 2021 kl. 14:50 skrev Stella Österback <stella.osterback@upplands‐bro.se>: 
  
Hej Fredrik, 
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Så bra att ni har kunnat lokalisera den. Vi behöver ändå få in vattenprover som visar 
kvantitet och kvalité på vattnet i den befintliga brunnen. 
  
Tack på förhand! 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
  
  
  

Från: Fredrik Börjesson <fredrik.borjesson@tisenhult.se>  
Skickat: den 26 oktober 2021 12:48 
Till: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: BYGG.2021.364 Remissvar miljöavdelningen 
  
Hej,  
Tack för det. Era underlag visar på att den befintliga brunnen (som vi nu har 
lokaliserat) har bra tillgång på vatten och min avsikt är att nyttja denna. Med tanke 
på husets placering samt fastighetens tillgång till del av Mälaren så är även 
sjövatten därifrån en möjlig lösning.  
  
Det finns därmed redan idag bra förutsättningar för två separata lösningar för 
vatten på fastigheten. Återkom gärna om ni ändock ser behov av vidare 
analys/underlag för vattentillgång. 
  
Med vänlig hälsning, 
Fredrik Börjesson 
  
  
  
<image001.jpg> 
Grev Turegatan 14 
114 46 Stockholm 
Tfn: 08-27 28 95 
Mobil: 070-23 27 016 
www.tisenhult.se 
 
 
 
 

25 okt. 2021 kl. 09:39 skrev Stella Österback 
<Stella.Osterback@upplands‐bro.se>: 
  
Hej Fredrik, 
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Bifogar bilder ur vårt kartsystem över brunnen som ska finnas på 
fastigheten. Brunnen är markerad med en rosa vattendroppe i 
kartan. 
  
Ha en fin dag! 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
  
  
  

Från: Fredrik Börjesson <fredrik.borjesson@tisenhult.se>  
Skickat: den 22 oktober 2021 10:45 
Till: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: BYGG.2021.364 Remissvar miljöavdelningen 
  
Tack för det.  
Trevlig helg! 
  
Med vänlig hälsning, 
Fredrik Börjesson 
  
<image001.jpg> 
Grev Turegatan 14 
114 46 Stockholm 
Tfn: 08-27 28 95 
Mobil: 070-23 27 016 
www.tisenhult.se 
 
 
 
 
 

22 okt. 2021 kl. 09:02 skrev Stella Österback 
<Stella.Osterback@upplands‐bro.se>: 
  
Hej Fredrik, 
  
Tack för ansökan om enskilt avlopp! Jag har skickat 
den vidare till miljöavdelningen som har hand om 
det. 
  
Jag återkommer till dig i början av nästa vecka med 
mer information om VA samt svar om installationen 
av bergvärme. 
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Trevlig helg! 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger 
plats! 
  
  
  

Från: Fredrik Börjesson 
<fredrik.borjesson@tisenhult.se>  
Skickat: den 21 oktober 2021 20:59 
Till: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐
bro.se> 
Ämne: Re: BYGG.2021.364 Remissvar 
miljöavdelningen 
  
Hej,  
Bifogar anmälan/ansökan om enskild 
avloppsanläggning. Original kommer per post. 
  
Gällande ansökan om installation av värmepump 
(bergvärme) önskar jag få avvakta med det fram till 
byggetablering. Då startdatum ännu inte kan 
fastställas (i avvaktan på bygglov) har inte 
entreprenör för detta kunnat utses. Återkom om 
det ändock krävs för er hantering av 
bygglovsansökan. 
  
MVH 
Fredrik Börjesson 
  
  
<image001.jpg> 
 
Grev Turegatan 14 
114 46 Stockholm 
Tfn: 08-27 28 95 
Mobil: 070-23 27 016 
www.tisenhult.se 
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18 okt. 2021 kl. 15:08 skrev Stella 
Österback 
<stella.osterback@upplands‐
bro.se>: 
  
Hej, 
  
Nu har vi fått in några synpunkter 
från miljöavdelningen avseende VA. 
Bifogar deras svar. 
  
Skicka gärna svaret till mig på hur 
BDT‐vatten (bad‐, disk‐ och 
tvättvatten) ska tas om hand, så 
skickar jag det vidare till 
miljöavdelningen sedan. 
  
Ha en fortsatt fin dag! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 
Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 
Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
  
Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ 
Kommunen som ger plats! 
  
<2021.364 remissvar 
miljöavdelningen.pdf> 

  

  
<Säbyholm brunn 1.JPG><Säbyholm brunn 2.JPG><Säbyholm brunn 
3.JPG> 
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Stella Österback

Från: Erik Sandqvist
Skickat: den 27 september 2021 09:46
Till: Stella Österback
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG.2021.364

Hej Stella, 
 
Jag skickar svar på remissen såhär direkt i mejl då vi inte har något att erinra mot den föreslagna åtgärden. 
 
Tomten, som är tydligt avgränsad av omkringliggande skog, är redan anspråkstagen med bebyggelse och vi bedömer 
att ett enskilt nytt bostadshus på platsen inte kommer ge någon betydande påverkan på omgivningen eller 
landskapsbilden. 
Området är inte utpekat för prioritering av ny bebyggelse i landsbygdsplanen FÖP 2016, men eftersom åtgärden 
innebär en mycket begränsad komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i ett avskilt läge kan 
lokaliseringen ses som lämplig med hänsyn till översiktsplanens riktlinjer. 
 

Återkom om du har några funderingar!   
 
Vänligen, 
 
Erik Sandqvist 
Projektledare, mark och exploatering 
Samhällsplanerare, strategisk planering 
 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 321 95 
erik.sandqvist@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

 

 
 

Från: Stella Österback <stella.osterback@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 13 september 2021 13:55 
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands‐bro.se>; Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands‐bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2021.364 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
      Vår beteckning 
Stella Österback 
Bygglovsavdelningen 
  

   BYGG.2021.364 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2021.364  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av bostadshus  
Fastighet: SÄBYHOLM 5:25  
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Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Lokaliseringsprövningen 

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 2021-09-
27. 

Bilagor 

1. Ansökan 
2. Situationsplan 
3. Fasadritning 
4. Planritning 
5. Sektionsritning 
6. Marksektionsritning 

  

För bygg- och miljönämnden 

Stella Österback 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.364 
Mottagare: [erik.sandqvist@upplands-bro.se];[Susanna.Evert@upplands-bro.se]; 
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Stella Österback

Från: Cecilia Andersson <cecilia.andersson2@upplands-bro.se>
Skickat: den 24 november 2021 09:52
Till: Stella Österback
Ämne: Synpunkter ADM.2021.664

Hej, Stella  
 
Vi har fått in avloppsanmälan men vi har inte handlagt den än. Behöver de ha ett beslut gällande avloppet innan du 
kan ge dem bygglov? Det är Filiz Aktas som handlägger avlopp om du vill stämma av avloppsanmälan med henne?  
När det gäller dricksvatten inget att tillägga.  
 
Vänliga hälsningar 
Cecilia Andersson 
 
 
Miljö‐och livsmedelsavdelningen,  
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.2021.664 
Mottagare: Stella Österback[stella.osterback@upplands‐bro.se] 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

   

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2021-12-20    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.422, Bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus, FINNSTA 1:6, Rosenlundsvägen 9 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan för bygglov för tillbyggnad av 

bostadshus då förslaget inte är planenligt enligt 9 kap. 30 § Plan- och 

bygglagen (PBL).  

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

Bygglovsprövning  6 474 kr 

Kommunicering  5 712 kr 

Summa   12 186 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 16 oktober 2021 inkommit med en bygglovsansökan för 

tillbyggnad av bostadshus. Fastighetens storlek är 2 860 kvadratmeter.  

Bostadshuset har en befintlig byggnadsarea på 185 kvadratmeter. Den 

föreslagna tillbyggnaden har en byggnadsarea på 113 kvadratmeter. Detta 

skulle ge en total byggnadsarea på 298 kvadratmeter.  

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL, då detaljplanen 

anger en maximal byggnadsarea på 250 kvadratmeter och förslaget har en total 

byggnadsarea på 298 kvadratmeter. Byggnadsarean överskrids därmed med 48 

kvadratmeter, vilket ger en avvikelse på cirka 19 %. Åtgärden bedöms därmed 

inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § punkt 1 PBL.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-12-20   

 
 

Det finns flera rättsfall från mark- och miljööverdomstolen där mindre 

avvikelser än i detta ärende inte har kunnat bedömas som en liten avvikelse (till 

exempel MÖD 2013-02-18 mål nr P 8754–12).  

Åtgärden bedöms inte heller vara av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 

Förvaltningen föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av bostadshus, då förslaget inte är planenligt enligt 9 

kap. 30 § PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan med digital signering som inkom den 16 oktober 2021 

 Ansökan som inkom den 24 november 2021 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom den 21 november 2021 

 Situationsplan som inkom den 15 november 2021 

 Fasadritningar som inkom den 15 november 2021 

 Planritning som inkom den 15 november 2021 

 Sektionsritning som inkom den 15 november 2021 

 Remissvar som inkom den 8 december 2021 

 Bemötande som inkom den 17 december 2021 

 Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2021  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 16 oktober 2021 inkommit med en bygglovsansökan för 

tillbyggnad av bostadshus. Fastighetens storlek är 2 860 kvadratmeter.  

Bostadshuset har en befintlig byggnadsarea på 185 kvadratmeter. Den 

föreslagna tillbyggnaden har en byggnadsarea på 113 kvadratmeter. Detta 

skulle ge en total byggnadsarea på 298 kvadratmeter.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-12-20   

 
 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 7123 som vann laga kraft 1972-04-21. I 

detaljplanen framgår det att 250 kvadratmeter är den största byggnadsarean 

som är tillåten för fastigheten. 

Tillgänglighet 

Bygglovshandläggaren i ärendet har granskat tillgängligheten och förslaget 

bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet. Utförandet och kontroll av 

utförandet av tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid tekniskt 

samråd, platsbesök och slutsamråd i det fall ett bygglov beviljas.  

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är kommunalt. 

Yttranden och remisser 

Sökande har skickat in en ansökan om tillstånd för markingrepp invid 

fornlämning till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd för 

ingrepp i fornlämningsområde på fastigheten (se bilaga 8). 

Ärendet har den 22 november 2021 skickats till berörda sakägare enligt 9 kap. 

25 § PBL. Det har inte inkommit några yttranden i ärendet.  

Sökande har bemött tjänsteskrivelsen och förslag till beslut (se bilaga 9). 

Kulturvärden och fornlämningar 

Det finns en fornlämning (stensättning) på fastigheten som samt en övrig 

kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsens har beslutat att ge tillstånd för ingrepp i 

fornlämningsområde på den aktuella fastigheten (se bilaga 8). 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL, då detaljplanen 

anger en maximal byggnadsarea på 250 kvadratmeter och förslaget har en total 

byggnadsarea på 298 kvadratmeter. Byggnadsarean överskrids därmed med 48 

kvadratmeter, vilket ger en avvikelse på cirka 19 %. Åtgärden bedöms därmed 

inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § punkt 1 PBL. Det finns flera 

rättsfall från mark- och miljööverdomstolen där mindre avvikelser än i detta 

ärende inte har kunnat bedömas som en liten avvikelse (till exempel MÖD 

2013-02-18 mål nr P 8754–12).  

Åtgärden bedöms inte heller vara av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

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

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

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas 

på ett ändamålsenligt sätt.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2021-12-20   

 
 

I förarbetena anges bland annat genom denna bestämmelse blir det möjligt att 

godta vissa åtgärder som avviker från en plan men som är nödvändiga för att 

tillgodose behov som inte förutsågs när detaljplanen utformades. En 

grundläggande förutsättning för att en avvikelse ska kunna godtas enligt den 

nya bestämmelsen är att avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning för vad som avses med 

“detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” kan hämtas från 

förarbetena till gällande bestämmelser (se till exempel prop. 1989/90:37 s. 56).  

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 

Förvaltningen föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av bostadshus, då förslaget inte är planenligt enligt 9 

kap. 30 § PBL.  

Barnperspektiv 

Förslaget påverkar inte barnens livsmiljö negativt. Tillbyggnaden kan bidra till 

ytterligare en bostad till en barnfamilj. Fastigheten är belägen i ett barnvänligt 

område som har närhet både till natur och till service. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan med digital signering som inkom den 16 oktober 2021 

2. Ansökan som inkom den 24 november 2021 

3. Anmälan kontrollansvarig som inkom den 21 november 2021 

4. Situationsplan som inkom den 15 november 2021 

5. Fasadritningar som inkom den 15 november 2021 

6. Planritning som inkom den 15 november 2021 

7. Sektionsritning som inkom den 15 november 2021 

8. Remissvar som inkom den 8 december 2021 

9. Bemötande som inkom den 17 december 2021  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-12-20   

 
 

Beslut sänds till 

 Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 
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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.2021.422

Fastighet

FINNSTA 1:6 10341261

Rosenlundsvägen 9

19734 Bro

Sida 1 / 3BYGG.2021.422

2021-10-16
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Initierare

Fakturamottagare

KJELL ÖHMAN

ROSENLUNDSVÄGEN 9, 19734 BRO

Telefon:  0702723608

E-postadress: kjell5540@gmail.com

Fastighetsägare

Kjell Lennart Öhman

 ROSENLUNDSVÄGEN 9, 19734 BRO

Lena Mariana Birgitta Björkman

 ROSENLUNDSVÄGEN 9, 19734 BRO

Sökande

KJELL ÖHMAN

ROSENLUNDSVÄGEN 9, 19734 BRO

Telefon:  0702723608

E-postadress: kjell5540@gmail.com

Sida 2 / 3BYGG.2021.422

2021-10-16
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Ansökan

Sida 3 / 3BYGG.2021.422

2021-10-16
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Anmälan om kontrollansvarig 

Sid 1 (3) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Fastighetens adress* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Anmälare (byggherre)

Behörighetsklass vid riksbehörighet* 

Normal art 

Komplicerad art 

Certifieringsorgan* 

Har en självständig ställning 

Ansvarsområden* 

Certifieringsnummer* 

Gäller t.o.m. 

Certifierad kontrollansvarig

Efternamn* 

Personnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Vid flera kontrollansvariga, ange samordningsansvarig först. I 10 kap. 9 § plan- och bygglagen finns mer information om samordningsansvar. 

Byggnadsarbete i allmänhet 

Annat ansvarsområde, ange vad 

Flera kontrollansvariga finns, ovanstående har samordningsansvar 

Utdelningsadress* 

Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Postnummer* Förnamn*

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 
Förnamn* Efternamn* 

* = Obligatorisk uppgift

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00
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Datum och byggherrens underskrift* 

Sid 2 (3) 

Övriga upplysningar

Namnförtydligande* 

Datum och kontrollansvarigs underskrift (samordningsansvarig vid flera)* 

Namnförtydligande* 

Information om kontrollansvarigs åtaganden finns på sidan 3.

Underskrifter

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

Normal art 

Komplicerad art 

Certifieringsorgan 

Har en självständig ställning 

Ansvarsområden 

Certifieringsnummer 

Gäller t.o.m. 

Byggnadsarbete i allmänhet 

Annat ansvarsområde, ange vad 

Certifierad kontrollansvarig (utan samordningsansvar)

Efternamn 

Personnummer 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress Utdelningsadress 

Förnamn Postnummer 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Sid 3 (3) 

Kontrollansvarigs åtaganden 

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den 
kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon 
prövning av detta utan det åligger den sökande att undersöka förhållandet. 

Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. 

Den kontrollansvarige ska: 

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §

2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall

3. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

4. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden

5. närvara vid

tekniska samråd

besiktningar

byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

6. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

7. meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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BYA & BTA Befintlig 185.0 m²
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Total BYA efter tillbyggnad
(BYA+OPA)

298.0 m²
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1 (4)

Postadress:Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

Kjell Öhman
kjell5540@gmail.com

Elektronisk delgivning

Beslut

Länsstyrelsen i Stockholms län ger med stöd av 2 kap. 12 § 
kulturmiljölagen (KML) Kjell Öhman tillstånd till ingrepp i 
fornlämningsområde (skyddsområde) till fornlämning L2017:2404 
(stensättning) inom fastigheten Finnsta 1:6 inom Upplands-Bro 
kommun.

Tillståndet gäller till och med 8 december 2023.

Som villkor för beslutet gäller att:

 Eventuella grävmaskiner och dylikt ej får köra på höjden där 
fornlämningen befinner sig.

 Massor från schaktningen och övrigt material får ej läggas upp 
på höjden där fornlämningen befinner sig.

 Ovanstående villkor gäller även för den övriga kulturhistoriska 
lämningen L2017:2403 (Fornlämningsliknande lämning) som 
ligger öster om L2017:2404 på samma höjd. 

Beskrivning av ärendet
Kjell Öhman har den 2 december 2021 inkommit med en ansökan om 
markingrepp inom fornlämningsområde till fornlämning L2017:2404 
(stensättning). Sökanden planerar att bygga ut sitt bostadshus. 
Tillbyggnaden kommer som närmast vara cirka 10 meter från 
stensättningen (se karta). Markingreppet kommer bestå av schaktning 
för gjutning av betongplatta. Schaktdjupet kommer vara cirka 0,7–0,8 
meter. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att arbetsföretaget delvis kommer ske inom 
fornlämningsområde till fornlämningen men då lämningen ligger på 
en höjd och arbetsföretaget kommer att ske nedanför höjden är 
arbetsföretagets påverkan på fornlämningen begränsat och det 
påverkar inte möjligheten att bevara fornlämningen. 

Beslut

Datum
2021-12-08

Ärendebeteckning 
431-80745-2021
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Beslut 2 (4)
2021-12-08 431-80745-2021

På samma höjd öster om fornlämningen finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en liggande sten som kan ha utgjort en 
gravmarkering i form av en rest sten. Om arbetet sker söder om 
höjden bedömer dock Länsstyrelsen att den inte behöver utredas 
vidare inom ramen för detta arbetsföretag då lämningen inte riskerar 
att skadas vid tillbyggnaden under förutsättning att villkoren för 
beslutet efterföljs. 

Information
Länsstyrelsen vill erinra om att om fornlämning likväl påträffas under 
arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet hos Länsstyrelsen. 

Ni ansvarar för att de som på ert uppdrag utför arbetet 
informeras om innehållet i detta beslut.

Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd 
enligt någon annan lag får ni söka detta särskilt.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av handläggare Ola Winter.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Riksantikvarieämbetet via ASK 
Upplands-Bro kommun, bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
 

Bilagor
1. Karta
2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Beslut 3 (4)
2021-12-08 431-80745-2021

Bilaga 1

Karta med den planerade tillbyggnaden markerad med svart yta.  

L2017:2404

L2017:2403
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Beslut 4 (4)
2021-12-08 431-80745-2021

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 
22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser 

ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 80745-2021. 

Bilaga 2

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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  Ansökan bygglov Finnsta 1:6, ärende nr: BYGG.2021.4
Bemötande av Tjänsteskrivelse: Bro 2021-12-16

Vi Kjell Öhman och Lena Björkman ägare (sedan 1985) till den äldsta (1961) och till ytan största (2860 m²) 
fastigheten Finnsta 1:6 i den plan som ärendet gäller. Vi har en dröm att kunna bygga ut våran fastighet till 
ett generationsboende för oss och vår son med familj, så att de kan flytta hit från Katrineholm, som han nu 
veckopendlar från. Med anledning av nedan beskrivna begränsningar av nyttjandet i planen, är den enda 
möjliga lösningen för en tillbyggnad enligt ansökan.

För att finna stöd i vårt bemötande kommer jag att hänvisa till det mest aktuella regelverket jag funnit 
SOU 2021:47.

Vi kan inte acceptera att våran dröm skall nekas oss med hänvisning till en 50 år gammal plan (1971) som  vi
anser inte är uppdaterad efter samhällsutvecklingen samt diskriminerar oss i flera detaljer, dessutom påverkar
planens begränsningar av nyttjandet, värdet på fastigheten. Vi ifrågasätter också att ingen hänsyn tas till 
dessa begränsningar av nyttjande när skatter och avgifter baserade på tomtarea skall betalas.
 SOU 7.2.2 Den plan- och byggrättsliga regleringen får inte utformas på ett sådant sätt att det inte följer 
samhällsutvecklingen.

- Enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan – 7 kap 5 &.
Skälet till att markens utnyttjande begränsas genom planbestämmelser ska anges och motiveras i 
planbeskrivningen!
Inga motiv eller beskrivningar till begränsningarna av nyttjandet har gått att finna av mig eller tillfrågade 
tjänstemän.

- Redan när planen antogs (1971) anser vi att den diskriminerade vår fastighet eftersom fastigheten redan 
fanns 10 år tidigare (1961) och var byggd som ett enplanshus på mark vilket inte ger vår fastighet möjlighet 
att i efterhand (enligt plan) till en rimlig kostnad bygga på ett likvärdigt sätt som grannfastigheterna, som 
genom maximalt utnyttjande av planbestämmelserna, kunnat bygga fastigheter som suterräng, källare,flera 
plan m.m, kunnat uppföra byggnader med upp till 200-300m2 boyta på en fastighetsyta som är 700-800m2.
Våran ansökan skulle innebära en total boyta på 205m2 (95+110m2)
Bifogar bilder på planenliga grannbostäder, samt lantmäteriets översiktsbild av området, som visar 
ojämlikheten av nyttjandegraden för fastigheterna i planen (se bilagor).
Vi anser att detta strider mot lagen om att kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika, även kallad 
”likställighetsprincipen”.

- Den generella begränsningen av byggytan till 250m2 oavsett tomtyta i en plan som innehåller tomtytor från 
700 till 2860m2  innebär stora ojämlika möjligheter av nyttjandegraden av tomtytan, och diskriminerar vår 
fastighet med stor tomt, som endast får bebyggas på en yta mindre än 9%. Vi anser att detta inte är förenligt 
med nutidens samhällsutformning, där planer upprättade i nutid inte innehåller en begränsad byggyta på 
mindre än 9% av tomten.
Totala byggytan (298m2) i våran ansökan skulle innebära att tomten endast skulle vara bebyggd på 11% av 
ytan vilket är långt mindre än övriga fastigheter i planen.
SOU 7.2.2 Den plan- och byggrättsliga regleringen får inte utformas på ett sådant sätt att det inte följer 
samhällsutvecklingen.

Utan förklaring eller beskrivning begränsar planen 55% nyttjandet av tomten genom prickning 
(konfiskering), av den mindre än hälften användbara ytan som lämnats oprickad har ingen hänsyn tagits till 
att ca 300m2 har en begränsad nyttjande p.g.a. fornlämning. Återstår mindre än 35% av tomten som vi har 
nyttjanderätten till. 
SOU 7.2.4 Regleringen måste förhålla sig till grundlag, europarätt och annan internationell rätt.
I detta ligger att krav på lov inte skall ställas i högre utsträckning än vad som är motiverat och att den enskilde 
fastighetsägaren i så hög grad som möjligt bör få bestämma över hur den egna fastigheten ska utvecklas.
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Summering:
Att ovan beskrivna diskrimineringar och begränsningar av rätten till nyttjande av fastigheten, i 
tjänsteskrivelsen beskrivs som ”demokratisk och skall respekteras” gör oss djupt oroliga för synen på 
demokrati.
Vi anser att ovan beskrivna historiska övergrepp omgående skall åtgärdas på ett demokratiskt och 
medborgarrättsligt sätt så att, rätten att nyttja och utveckla fastigheten till en nivå likvärdig övriga fastigheter 
i planen möjliggörs. 
Vår förhoppning är att detta går att lösa utan så att långdragna, tröttsamma och kostsamma överklaganden 
kan undvikas.

SOU 7.18.9 Godtagbara avvikelser:
Enligt vår uppfattning bör frågan om vilka fler planstridiga åtgärder byggnadsnämnden bör kunna få
ge bygglov , i första hand  vägas mot den begränsning av medborgarnas inflytande över sin närmiljö som en 
utebliven planprövning innebär. Utgångspunkten för våra överväganden om ytterligare
avvikelsemöjligheter är att sådana egentligen inte påverkar det kommunala inflytandet över mark- och
vattenanvändningen i någon betydande omfattning. Möjligheten besparar i stället kommunen och övriga
berörda det merarbete som en planändring skulle medföra.

Med förhoppningar om positiv respons till gamla och nya kommuninnevånare.
Ägare: Medsökande:
Kjell Öhman Robin Björkman
Lena Björkman

Figur 1: Sökande fastighet Finnsta 1:6



4 BYGG.2021.422, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, FINNSTA 1:6, Rosenlundsvägen 9 - BMN 21/0016-1 BYGG.2021.422, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, FINNSTA 1:6, Rosenlundsvägen 9 : 9. Bemotandeavtjansteskrivelse_513374

  Ansökan bygglov Finnsta 1:6, ärende nr: BYGG.2021.4
Bemötande av Tjänsteskrivelse: Bro 2021-12-16

Bilaga:1

Figur 2: Översikt fastighetstäthet Rosenlundsvägen
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Figur 3: Planenlig grannfastighet
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Bemötande av Tjänsteskrivelse: Bro 2021-12-16

Bilaga:2

Figur 4: Planenlig grannfastighet
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-01-21 

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.2021.446, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, SKRÅMSTA 1:1, Skråmstavägen 4 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshus 

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

2. Villkor: Innan startbesked för rivningsanmälan kan meddelas ska 
sökande redovisa en fotodokumentation av befintlig torpbyggnad.

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

Bygglov 9 139 kr 

Startbesked   12 566 kr 

Kungörelse   278 kr 

Kommunicering 5 712 kr 

Summa:  27 695 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 kommit in med en ansökan om bygglov och rivningslov för att 

riva en huvudbyggnad och bygga en ny huvudbyggnad på samma plats. Enligt 

Boverkets så krävs det inte rivningslov för att riva en byggnad utanför 

detaljplan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-01-21    

 
 

 

Sökande har i förhandsbesked skickat illustrationer på föreslagen byggnad. Nu 

har man kommit in med ansökan och ritningar på nästan identisk byggnad. 

Även om förhandsbeskedet inte är bindande längre så är det vägledande i detta 

ärende. 

Då förslaget uppfyller god utformning och är anpassat till platsen föreslår 

Kontoret att föreslagen byggnad beviljas enligt 9 kap 31 §, PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-10-28 

 Situationsplan som inkom 2021-10-28 

 Ritning, plan sektion som inkom 2021-10-28 

 Ritning, fasad som inkom 2021-10-28 

 Ritning, fasad som inkom 2021-10-28 

 Ritning VA som inkom 2021-10-28 

 Yttrande miljö som inkom 2021-11-18 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2022-01-12 

 Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov och rivningslov för att 

riva en huvudbyggnad och bygga en ny huvudbyggnad på samma plats. Enligt 

Boverkets så krävs det inte rivningslov för att riva en byggnad utanför 

detaljplan.  

Sökande har under 2017 fått ett förhandsbesked om att bygga två bostadshus 

precis söder om den nuvarande huvudbyggnaden. Förhandsbeskedet har gått ut 

då mer än två år har passerat sedan beslutet. 

Den byggnad som sökande söker bygglov för är ett enplanshus med en 

byggnadsarea på 165 kvadratmeter. Byggnaden utförs i faluröd träfasad med 

tak med röda betongpannor. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Området ligger inom riksintresset för 

kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble. 

I gällande översiktsplan, ÖP 2010, slås fast att utöver Plan- och bygglagens 

generella regler vill kommunen särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och 

terräng samt områdets karaktär och lokala byggnadstradition.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-01-21    

 
 

 

Inom områden med höga naturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer är 

kraven på anpassning till den befintliga miljön högre. Kommunen är i grunden 

positiv till byggande på landsbygden. Enstaka nya bostäder ska i huvudsak 

ansluta till befintlig bebyggelse. 

I tjänsteskrivelse för förhandsbeskedet från 2017 framgick att: "Enligt sökande 

är bostadshuset Kevan i för dåligt skick och därför har de behov av två nya 

byggnader för anställd personal. Deras tanke på sikt är att Kevan ska rivas och 

ersättas av de två nya husen."  

Vidare framgår det att: 

"Förslaget är att två envåningshus placeras sydväst och sydost om Kevan i den 

norra delen av en befintlig trädgård med fruktträd. Platsen är väl synlig i 

landskapet från omgivande hagar i väster och söder. Kulturlandskapet i 

området har till största delen kvar sin prägel av ett äldre uppbrutet slätt och 

odlingslandskap med långa utblickar och skogsområden med mindre 

odlingsytor och små torp." 

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.  

Vatten och avlopp 

Vattenfrågan bedöms ha behandlats i samband med förhansbeskedet. Sökande 

behöver anmäla avloppsanläggning efter beviljat bygglov. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har i förhandsbesked skickat illustrationer på föreslagen byggnad. Nu 

har man kommit in med ansökan och ritningar på nästan identisk byggnad. 

Även om förhandsbeskedet inte är bindande längre så är det vägledande i detta 

ärende. 

Då förslaget uppfyller god utformning och är anpassat till platsen föreslår 

Kontoret att föreslagen byggnad beviljas enligt 9 kap 31 §, PBL. 

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.  
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-01-21    

 
 

 

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).  

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 påverkar positivt för barn att det byggs nya moderna byggnader på 

landsbygden. Det ger barn möjligheter att vara närmare naturen.   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-10-28 

2. Situationsplan som inkom 2021-10-28 

3. Ritning, plan sektion som inkom 2021-10-28 

4. Ritning, fasad som inkom 2021-10-28 

5. Ritning, fasad som inkom 2021-10-28 

6. Ritning VA som inkom 2021-10-28 

7. Yttrande miljö som inkom 2021-11-18  

8. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 12 januari 2022 
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Frötuna 2:2 

 Frötuna 2:95 

 Frötuna 2:97 

 Frötuna 2:98 

 Skråmsta 1:2 

 Skråmsta 1:3 

 Väst-Tibble 2:6 

 Väst-Tibble 2:7 
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Från: Cecilia Andersson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Synpunkter intern remiss Skråmsta 1:1 ADM.2021.746
Datum: den 18 november 2021 15:58:46

Hej, Tomislav

Har inga uppgifter i Castor att det finns något avlopp på fastigheten. Vi väntar på att anmälan för enskilt avlopp
ska komma in.

Vänliga hälsningar
Cecilia Andersson

Miljö-och livsmedelsavdelningen,
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.2021.746
Mottagare: Bygglovsavdelningen[Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se]
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-12-10    

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2021.318, Förhandsbesked för 
nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, 
Öråker 1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning till 

detaljplanekravet i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen, PBL.  

 

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

Förhandsbesked prövning              16 800 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 

Ansökan som inkom under juli 2021 gäller förhandsbesked för tre stycken nya 

bostadshus på fastigheten Öråker 2:1 på Lennartsnäs halvön. 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för 

en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns 

utformning, enligt det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2§. Såväl de praktiska 

som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare 

permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en 

detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 

En mer långtgående analys av gestaltningsförslag och påverkan på 

landskapsbild saknas i ärendet.  
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-12-10   

 
 

Med hänvisning till 2 kap 6 §, PBL och övrigt i kapitel 2 kap i PBL behövs det 

en detaljplan tas fram för området. 

Mellan en avvägning av det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och förutsättningarna måste utredas och det enskilda 

intresset hos sökande att tillskapa en ny bebyggelsegrupp, väger det tyngre att 

en detaljplan behövs för området. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att nu detaljplaneprövning krävs  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-07-08 

 Situationsplan som inkom 2021-07-08 

 Utredning vatten och avlopp som inkom 2021-07-08 

 Brev/Skrivelse ÖS som inkom 2021-07-08 

 Yttrande Öråker 2:38 som inkom 2021-08-02 

 Yttrande Kungsängens-Tibble 1:41 som inkom 2021-08-02 

 Yttrande Öråker 2:30 som inkom 2021-08-05  

 Yttrande Skälby 5:1 som inkom 2021-08-06 

 Yttrande Öråker 2:7 som inkom 2021-08-08 

 Yttrande Aspvik 1:1 som inkom 2021-08-10 

 Yttrande Länsstyrelsen som inkom 2021-08-12 

 Yttrande kulturmiljö som inkom 2021-09-02 

 Intyg vattenprov Öråker 2:7 som inkom 2021-09-05 

 Brev/skrivelse vattenprov som inkom 2021-11-09 

 Yttrande fastighetsägare som inkom 2021-09-23 

 Yttrande miljö som inkom 2021-08-30 

 Brev/Skrivelse utredning kulturmiljö som inkom 2021-08-16 

 Yttrande mer erinran Öråker 2:7 som inkom 2021-10-05 

 Brev/skrivelse bemötande av tjänsteskrivelse som inkom 2021-12-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-10  
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Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ansökan som inkom under juli 2021 gäller förhandsbesked för tre stycken nya 

bostadshus på fastigheten Öråker 2:1 på Lennartsnäs halvön. 

Förutsättningar 

Området har särskilt höga kulturmiljövärden och ingår i både riksintresse för 

kulturmiljövården, Görväln, och lokalt kulturmiljöintresse enligt ÖP 2010. Ny 

bebyggelse behöver anpassas utifrån platsens traditionella bebyggelsemönster 

avseende utformning och materialval.  

Vatten och avlopp 

Sökande har skickat in vattenprover på grannars brunnar som visar att vattnet 

är tjänligt. I dagsläget saknas det handlingar som uppskattar kvantitet vatten i 

området. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen, kommunens kulturmiljöansvarig, 

miljöavdelningen och Strategisk planering. 

Ärendet har även skickats på grannhörande. Det har kommit in flera yttranden i 

ärendet. Grannar framför främst att de inte vill ha mer bebyggelse runt Skälby 

Gård. Det har även kommit en del synpunkter om vägen till de planerade 

fastigheterna. 

Sökande har bemött Kontorets tjänsteskrivelse. 

Kommunens översiktsplanerare har framfört att skogsbrynets avgränsning mot 

åkermarken är ett viktigt karaktärsdrag i landskapet och ny bebyggelse bör 

placeras i skogsbrynet med viss bevarad vegetation som skärmar av för att 

undvika en allt för hög exponering av nya byggnader i landskapsbilden. Det är 

lite svårt att utläsa från situationsplanen i ansökan men jag tycker det ser ut 

som de föreslagna tomterna delvis placeras framför skogsbrynet i zonen mellan 

åkermarken och brynet (se rödmarkering på kartorna). Ny bebyggelse inom 

detta område riskerar att bli väl exponerat i det öppna odlingslandskapet, vilket 

i sin tur riskerar att påverka landskapsbilden och kulturmiljövärden på platsen 

negativt. 

Kommunens kulturmiljöansvarig har framfört att området ligger i periferin i 

riksintresset och denna del av riksintresset är det främst det stora 

sammanhängande odlingslandskapet som är utpekat. Sen har vi även 

närliggande bymiljöer.  Det är ett väldigt högt exploateringstryck runtomkring 

detta område och fråga är hur mycket området klarar innan landskapet får ett 

helt nytt uttryck. Kanske det måste till en utredning om det? 

Det bästa är om ny bebyggelse läggs i anslutning till befintlig bebyggelse. Det 

är även utanför det område som är utpekat för ny bebyggelse i FÖP.  
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Detta område har väl också överskridit antalet ny bebyggelse än vad som 

förespråkas i FÖP. 

Länsstyrelsen har meddelat att den planerade nybyggnaden är acceptabel ur 

fornlämningssynpunkt, men att det krävs tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen 

(1988:950) för den planerade brunnsanläggningen. 

I närheten av den planerade nybyggnaden finns fornlämningar i form av ett 

gravfält, L2015:3544, och tre stensättningar (forngravar), L2015:7272,  

L2015:7774 och L2015:7775.  

Utformning och skäl till beslut 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för 

en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns 

utformning, enligt det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2§. Såväl de praktiska 

som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare 

permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en 

detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 

En mer långtgående analys av gestaltningsförslag och påverkan på 

landskapsbild saknas i ärendet.  

Med hänvisning till 2 kap 6 §, PBL och övrigt i kapitel 2 kap i PBL behövs det 

en detaljplan tas fram för området. 

Mellan en avvägning av det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och förutsättningarna måste utredas och det enskilda 

intresset hos sökande att tillskapa en ny bebyggelsegrupp, väger det tyngre att 

en detaljplan behövs för området. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att nu detaljplaneprövning krävs.  

Barnperspektiv 

En god bebyggd miljö är också viktig för barn. För att barn ska vistas på 

landsbygden i detta område säkert och tryggt behövs det en detaljplan.    

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-07-08 

2. Situationsplan som inkom 2021-07-08 

3. Utredning vatten och avlopp som inkom 2021-07-08 

4. Brev/Skrivelse ÖS som inkom 2021-07-08 

5. Yttrande Öråker 2:38 som inkom 2021-08-02 

6. Yttrande Kungsängens-Tibble 1:41 som inkom 2021-08-02 

7. Yttrande Öråker 2:30 som inkom 2021-08-05  

8. Yttrande Skälby 5:1 som inkom 2021-08-06 

9. Yttrande Öråker 2:7 som inkom 2021-08-08 

10. Yttrande Aspvik 1:1 som inkom 2021-08-10 

11. Yttrande Länsstyrelsen som inkom 2021-08-12 

12. Yttrande kulturmiljö som inkom 2021-09-02 

13. Intyg vattenprov Öråker 2:7 som inkom 2021-09-05 

14. Brev/skrivelse vattenprov som inkom 2021-11-09 

15. Yttrande fastighetsägare som inkom 2021-09-23 

16. Yttrande miljö som inkom 2021-08-30 

17. Brev/Skrivelse utredning kulturmiljö som inkom 2021-08-16 

18. Yttrande mer erinran Öråker 2:7 som inkom 2021-10-05 

19. Brev/skrivelse bemötande av tjänsteskrivelse som inkom 2021-12-09  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Från: Erik Sandqvist
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Susanna Evert
Ärende: Sv: Intern remiss BYGG.2021.318
Datum: den 16 juli 2021 14:29:53
Bilagor: image001.png

image002.png
image003.png

Hej,
 
Det är svårt att ge ett rakt svar om det är positivt eller inte med nya bebyggelse på platsen ur ett
FÖP-perspektiv. Men tomterna ligger inte inom det område som pekas ut för utveckling av nya
bostäder i FÖP:en, även om det ligger i nära anslutning. FÖP 2016 föreslår en mycket försiktig
komplettering av befintlig bebyggelse i området väster och söder om Skälby gård, i anslutning till
korsningen Klodalsvägen/Kronogårdsvägen där ett flertal förhandsbesked har beviljats senaste
åren. Tomterna i ärendet ligger strax nordost om detta.
 
Eftersom förslaget inte är lokaliserat inom utpekat område för ny bebyggelse behöver förslaget
uppfylla riktlinjerna i FÖP 2016s fjärde kapitel ”Riktlinjer för bebyggelse”, enligt
planeringsinriktningarna på sid 42 i FÖP:en, för att åtgärden ska kunna bedömas som förenlig med
Landsbygdsplanen.
 
Vänligen,
 
Erik Sandqvist
Projektledare, mark och exploatering
Samhällsplanerare, strategisk planering
 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 321 95
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 juli 2021 13:56
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2021.318
 
Hej Erik,
 
Tack för dessa synpunkter.
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Jag hade en fråga om antal hus som tillförs i detta område.
 
Är man positivt till fler hus enligt FÖP2016.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 juli 2021 13:19
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2021.318
 
Hej Tomislav!
 
Jag hann bara titta snabbt på remissen då jag jobbar sista dagen innan semester idag och Susanna
har hunnit gå på semester redan. Men jag känner ju till platsen bra och har några tankar:
 
Kulturmiljö/landskapsbild:

·       Området har särskilt höga kulturmiljövärden och ingår i både riksintresse för
kulturmiljövården, Görväln, och lokalt kulturmiljöintresse enligt ÖP 2010. Det bör
därför redovisas i ansökan hur föreslagen bebyggelse tar hänsyn till värdena på
platsen, i enlighet med riktlinjer i FÖP 2016 (s. 88). Ny bebyggelse behöver anpassas
utifrån platsens traditionella bebyggelsemönster avseende utformning och
materialval. Exempelvis bör nya byggnader utformas med sadeltak.

·       Skogsbrynets avgränsning mot åkermarken är ett viktigt karaktärsdrag i landskapet
och ny bebyggelse bör placeras i skogsbrynet med viss bevarad vegetation som
skärmar av för att undvika en allt för hög exponering av nya byggnader i
landskapsbilden. Det är lite svårt att utläsa från situationsplanen i ansökan men jag
tycker det ser ut som de föreslagna tomterna delvis placeras framför skogsbrynet i
zonen mellan åkermarken och brynet (se rödmarkering på kartorna nedan). Ny
bebyggelse inom detta område riskerar att bli väl exponerat i det öppna
odlingslandskapet, vilket i sin tur riskerar att påverka landskapsbilden och
kulturmiljövärden på platsen negativt.

 
Terränganpassning/topografi:

·       Det är relativt stora höjdskillnader på platsen, vilket inte framgår av
situationsplanen. I enlighet med riktlinjerna för utformning och placering av ny
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bebyggelse i FÖP 2016 ska tomten vara utgångspunkt vid val av byggnadstyp och ny
bebyggelse ska terränganpassas. Större markingrepp som schaktning eller utfyllnad
bör undvikas. Ansökan bör förtydligas med hur föreslagen bebyggelse och ny
anslutningsväg förhåller sig till topografin på platsen och hur åtgärden kan anpassas
efter terrängen.

 

Rödmarkerat område mellan skogsbryn och åkermark där ny bebyggelse riskerar att bli väl exponerat i landskapet.

 
 
Vänligen,
 
Erik Sandqvist
Projektledare, mark och exploatering
Samhällsplanerare, strategisk planering
 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 321 95
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se



6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 - BMN 21/0016-6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 : 4. BrevskrivelseOS_495514

 
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 juli 2021 09:18
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2021.318
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsavdelningen
 

 BYGG.2021.318

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2021.318
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus
Fastighet: ÖRÅKER 2:1

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

Förhandsbesked

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 2021-08-06.

Om ni behöver mer tid på grund av semestertider kan ni meddela detta.

 

Bilagor
1. Handlingar ur Castor.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.318
Mottagare: [erik.sandqvist@upplands-bro.se]
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Från: Fors, Sara
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande om Bygg2021.318
Datum: den 2 augusti 2021 12:38:48

Hej,

Vi på Lennartsnäsvägen 2b har ett yttrande kring förhandsbesked för Öråker 2:1. Gällande
vägen, en förutsättning för att bygga så krävs att befintlig väg måste innan byggstart
prepareras/åtgärdas, då den inte är i bra skick idag för att klara den belastning, så vi som
använder den kan göra det under byggtiden då tunga fordon kommer köra mycket under en
tid. Det gäller den del av den befintliga väg som är enligt ritningen. 
Samt anser vi det viktigt att ny väg anläggs precis som enligt plan, så nya vägen startar
enligt plan. 

Med vänlig hälsning, 
Sara & Andreas Fors

Confidential
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Från: Charlotte Ahlstrand
Till: Emma Åhlstedt; Bygg- och miljönämnden
Ärende: Sv: KS 21/0045-181 - Grannhörande avser Öråker 2:1 BYGG.2021.318
Datum: den 2 augusti 2021 13:28:10
Bilagor: image002.png

Hej
Tillse att vändplanen i kvastvägens slut är tillräckligt stor för att tunga fordon ska kunna vända
utan backrörelser in på privat tomt tex sopbil.
Inga ytterligare synpunkter
 

Med vänlig hälsning
 
Charlotte Ahlstrand
 
Mark- och exploateringschef
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
08-581 696 78
 
Faktura: fakturor@upplands-bro.se
Märkning: 6101
 
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 
 

 

Från: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se> 
Skickat: den 2 augusti 2021 12:04
Till: Charlotte Ahlstrand <Charlotte.Ahlstrand@upplands-bro.se>
Ämne: KS 21/0045-181 - Grannhörande avser Öråker 2:1 BYGG.2021.318
Prioritet: Hög
 
Hej Lotta,
 
Ett grannehörande du bör titta på. Svar till BMN senast 9/8. Skicka ev. yttrande till BMN med
kopia till mig. Deras ärendenummer är BYGG.2021.318.
 
/Emma
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Från: Gustav Jonsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: GRANNHÖRANDE BYGG.2021.318
Datum: den 5 augusti 2021 10:40:04

Hej.
 
Förslaget på avstyckning Öråker 2:1 påverkar oss på 2:30 men även området i stort mycket
negativt.

Från vår fastighet så kommer den lantliga bilden ändras helt då det idag är skog på platsen.
Vid byggnation av tre tomter efter varandra så blottlägger man kalhygget och det
tillsammans blir inte bra, vi får en helt annan bild i vår direkta utsikt och det är inte till det
bättre.

Vi själva har bott på Öråker 2:30 / Klodalsvägen 11 sedan år 2008 och på denna relativt
korta tid har det varit ett otroligt högt tryck och godkännande av bygglov i Ålstas
närområde och därigenom en kraftig förtätning av området som vi inte vill ha!
Det finns också ett politiskt beslut där man avser bevara den lantliga miljön på
Lennartsnäshalvön, det ska gälla hela halvön, även kring Ålsta. 

Det man också skall beakta är att alla har enskilt avlopp och borrad brunn för färskvatten
vilket är mycket negativt för området när det förtätas i denna omfattning. Under sommaren
klagade en av fastigheterna på Lilla-Klodalsvägen på dålig tillrinning av färskvatten.

Summerat, motsäger helt byggnation på platsen. Har förståelse för att markägaren vill
stycka av tomter men gör det inte enbart med centrering kring Ålsta. Vi som bor här värnar
om vår lantliga miljö. Föreslår att man istället förtätar södra delarna av Lennartsnäshalvön
där det är mer glesbebyggt.

/ Med vänlig hälsning, Gustav Jonsson & Hannah Hellberg. Öråker 2:30.
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         Lars Otto Thorin 
                                                                             Skälby Gård  
                                                                                   

___________________________________________________________________________ 
 
Lars Otto Thorin Tel. 070-741 13 26 Bankgiro  877-3335 
Kronogårdsvägen 6    
196 93 Kungsängen   

                                                                                        Skälby gård 2021-08-06 
 
Grannhörande BYGG.2021.318 
 
Som vi tidigare framfört motsätter vi oss starkt att ytterligare exploatering 
kring Skälby gård sker. Hänvisar till det samråd kommunen höll för en tid 
sedan om ett planerad ”klusterbyggnation” sydväst om Skälby gård. Vid 
detta samråd framkom det klart att alla i närområdet motsatte sig dessa 
planer. Trots detta finns dessa tankar hos kommunen kvar i FÖP 2016. Där 
står bl.a. ”en mycket försiktig komplettering av befintlig bebyggelse i 
området …”. I nuläget är nio nya fastigheter på gång eller redan finns på 
plats. Hur står det sig i förhållandet till ”försiktig komplettering”? 
Området som har ett aktivt lantbruk i gammal lantbruksmiljö förändras 
därmed radikalt. 
 
Har tre klara ståndpunkter: 
 

1) Ingen mer exploatering kring Skälby gård och intill gränserna till 
Skälby 5:1. 
De nu planerade tomterna gränsar till hagar på Skälby 5:1 med 
betande får och hästar. 
 

2) Syltabacken, som nu är föremål för exploatering, är ett unikt 
fornlämningsområde från Skälby gård i söder till Sylta gård i norr. 
Den del av Syltabacken som är på Skälby 5:1 marker har skötts i 
många år av betande får och hästar och där kan man klart se 
fornlämningarnas utbredning. Sannolikt är utbredningen lika 
omfattande på Syltabackens norra del trots att utbredningen inte 
ritats ut på kartorna. Detta har påtalats för Tomislav D. i mail 21/7-
21. Han har svarat att han sänt frågan/påståendet på remiss till 
Länsstyrelsen för utredning. 

 
3)  Grunden till den kulturmiljö som finns på Lennartsnäshalvön och 

som är omskriven i många av kommunens översiktsplaner, är att här 
funnits/finns en fungerande jordbruksverksamhet. Med ökad 
villabebyggelse såväl i skog som nära åkerkanter gör den 
verksamheten mer svårhanterbar. (som exempel kan nämnas att 
”nybyggare” blockerat vägen för lantbrukarens maskiner att komma 
till sitt fält).  
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         Lars Otto Thorin 
                                                                             Skälby Gård  
                                                                                   

___________________________________________________________________________ 
 
Lars Otto Thorin Tel. 070-741 13 26 Bankgiro  877-3335 
Kronogårdsvägen 6    
196 93 Kungsängen   

 
        Under årens lopp, sen båthamnen byggdes, har olägenheterna för                                   
        boende kring Skälby gård ökat markant. Nu senast är att vägen till 
        båthamnen är under all kritik, trots att kommunen har ansvaret för                       
        den enligt beslut i Regeringsrätten. Detta har påpekats från boende   
        som nyttjar vägen utan respons från kommunen. Likaså följer ej de       
        senast uppförda husen de riktlinjer som finns i FÖP 2016. 
 
Har läst svaret från Erik Sandqvist på en internremiss angående denna 
önskade avstyckning för bostad och han verkar mycket tveksam till det 
hela. 
 
Skälby gård  
 
Lars Otto och Görel Thorin 
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Från: Gunnar Hallberg
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande rörande Bygg.2021.318
Datum: den 8 augusti 2021 21:34:28

Yttrande rörande Bygg.2021.318

Byggplanerna på fastigheten Öråker 2:1 oroar oss på Sylta gård (Lennartsnäsvägen 2) en
del och vi är rädda att det unika lugnet och avskildheten ska försvinna. Dels på grund av de
nya fastigheterna i sig, men också att de bilar (kanske så många som 6) som
fastighetsinnehavarna har kommer att passera oss på nära håll flera gånger per dag. Den
nya vägen kommer mycket nära vår tomtgräns vi vill att den ska flyttas längre från
fastighet.

 Vi funderar också på hur den befintliga vägen ska hålla för den tunga byggtrafiken och de
nya 6 bilarna som ska använda den. Efter varje ordentligt regn eroderas den och jag
försöker lappa och laga, men det blir allt svårare. I samband med att den nya vägen
anläggs måste även den befintliga vägen få ny beläggning.

Med vänlig hälsning,
Annika och Gunnar Hallberg Sylta gård (Lennartsnäsvägen 2)
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Från: Tesi Aschan
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2021.318
Datum: den 10 augusti 2021 14:17:04

Hej,
 
Vi missade tyvärr svarstiden för grannhörandet med beteckningen BYGG.2021.318.
 
Det vi ville framföra var vikten av att FÖP2016 och ÖP 2010 tas i beaktande vid utformandet av
dessa tomter och framförallt bebyggelsen vid bygglovet på dessa tomter. Vi har inte
förhoppningar om att få möjlighet att yttra oss i bygglovsprocessen men vill påtala att det i flera
fall de senaste åren byggts villor på Lennartsnäshalvön som påverkar kulturmiljön negativt
eftersom de inte anpassats till värdena som finns här (se ÖP och FÖP). För att inte förvanska
värdena härute ber vi er beakta att byggnader med takås och tegeltak, gärna med spröjsade
fönster, inte sticker ut alltför markant och därmed skulle vara rimligt för att skydda
kulturvärdena på halvön.
 
Vidare ska de areella näringarna ha företräde och särskilt jordbruket i denna del av kommunen,
enligt FÖP2016. Det har inte beaktats då nya hus uppförts utan trädridå mot åkermark och bara
några meter ifrån. Som lantbrukare kan man då konstatera att de nyinfyttade kommer att få lida
av oljud och damm från jordbruksmaskiner och lukt från gödslingen och att det inte kan vara
lämpligt att de bor så nära åkermark  som besprutas med bekämpingsmedel. Eftersom vi vill att
jordbruket ges högsta prioritet bör detta beaktas genom att inte placera bostadshus alltför nära
tomtgränsen mot åkern och att man bör bevara en trädridå som skyddar mot damm och
besprutning, samtidigt som det klädsamt skymmer den nya bebyggelsen.
 
Allt detta är relativt självklart enligt ÖP och FÖP så vårt inlägg får tjäna som en påminnelse om de
relevanta riktlinjerna i dessa.
 
Med vänliga hälsningar,
Tesi Aschan
Aspviks gård
 
Sent from Mail for Windows 10
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Yttrande
 

1 (2)

Datum
2021-08-12
 

Beteckning
431-53056-2021
 

Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö
Agneta Åkermark Kraft

Upplands-Bro kommun
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

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

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

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

Yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad 
av 3 st bostadshus, fastigheten Öråker 2:1, 
Upplands-Bro kommun (BYGG.2021.318)

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit del av insända handlingar och bedömer 
att den planerade nybyggnaden är acceptabel ur fornlämningssynpunkt (se bilaga 
2), men att det krävs tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) för den 
planerade brunnsanläggningen.
I närheten av den planerade nybyggnaden finns fornlämningar i form av ett 
gravfält, L2015:3544, och tre stensättningar (forngravar), L2015:7272, 
L2015:7774 och L2015:7775 (se bilaga 1). Fornlämningar skyddas enligt 2 kap 
kulturmiljölagen (1988:950), KML. Till varje fornlämning hör enligt lagen ett så 
stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett 
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område 
benämns fornlämningsområde. Även fornlämningsområdet skyddas enligt 2 kap 
KML. Länsstyrelsen bedömer att de planerade tomterna ligger utanför vad som är 
att betrakta som fornlämningsområdet till de aktuella fornlämningarna och att 
nybyggnaden därför är acceptabel ur fornlämningssynpunkt. Den planerade 
brunnsanläggningen ligger så nära fornlämning att det krävs tillstånd för ingrepp 
invid fornlämning. Läget för anläggningen kan behöva justeras för att ett 
eventuellt tillstånd ska kunna ges. 
Länsstyrelsen vill upplysa om att om fornlämning påträffas under arbetets gång 
ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den 
som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsens enhet för 
investeringsstöd och kulturmiljö.

Agneta Åkermark Kraft
Antikvarie

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Kart med fornlämningar
2. Situationsplan
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Yttrande
 

2 (2)

Datum
2021-08-12
 

Beteckning
431-53056-2021
 

Bilaga 1
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Från: Rasmus Sjödahl
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: förhandsbesked Öråker
Datum: den 2 september 2021 09:15:20
Bilagor: image001.png

Hej Tomislav,
 
Jag har sett det, men inte hunnit titta på det. Jag jobbar halvtid för tillfället och har tyvärr inte
mycket tid över.
Lite korta kommentarer nedan
 
Det ligger i periferin i riksintresset och denna del av riksintresset är det främst det stora
sammanhängande odlingslandskapet som är utpekat. Sen har vi även närliggande bymiljöer.  
Det är ett väldigt högt exploateringstryck runtomkring detta område och fråga är hur mycket
området klarar innan landskapet får ett helt nytt uttryck. Kanske det måste till en utredning om
det?
Det bästa är om ny bebyggelse läggs i anslutning till befintlig bebyggelse. Det är även utanför det
område som är utpekat för ny bebyggelse i FÖP. Detta område har väl också överskridit antalet
ny bebyggelse än vad som förespråkas i FÖP
 
/Rasmus
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 31 augusti 2021 08:48
Till: Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se>
Ämne: förhandsbesked Öråker
 
Hej Rasmus,
 
Hoppas att allt är bra med dig.
 
Jag skickade för några veckor sen ett förhandsbesked på Öråker.
 
Har du fått den?
 
Vad jag förstått så är du mer upptagen nu.
Och hinner inte svara på alla våra remisser.
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 



6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 - BMN 21/0016-6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 : 13. IntygvattenprovOraker28_503335

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 180 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E.coli <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37°C 4 MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.30 FNU±0.12
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg <5 mg/l Pt±2
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 85.6 mS/m±8.56
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.4 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 420 mg/l±63
fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 1.4 mg/l±0.35
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N <0.01 mg/l±0.005
Beräknad Ammonium, NH4 <0.02 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N 0.53 mg/l±0.080
Beräknad Nitrat, NO3 2.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, NO2-N <0.001 mg/l±0.0009
Beräknad Nitrit, NO2 <0.004 mg/l±0.003
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 mg/l±0.005
beräknad Fosfat, PO4 <0.04 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.27 mg/l±0.10
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 41 mg/l±6.1
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 26 mg/l±3.9
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe <0.05 mg/l±0.01
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 15 mg/l±2.3
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 4 mg/l±0.6
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 0.40 mg/l±0.06
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 2.7 mg/l±0.41
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn <0.02 mg/l±0.004
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 180 mg/l±27
Beräknad Hårdhet tyska grader 2.7 °dH±0.41
SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al 14 µg/l±2.1

(forts.)            

Rapport Nr 21107125

Sida  1 (3)
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.075
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.22 µg/l±0.033
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.89 µg/l±0.13
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr <0.05 µg/l±0.015
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.63 µg/l±0.095
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se <1 µg/l±0.40
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U 18 µg/l±2.7
SSM 2013, LCS Radon 21.0 Bq/l±5.00

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentar                               

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Koppar
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.20 mg/l. Riktvärde otjänligt 2.0 mg/l)

· Natrium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l.

(forts.)            

Rapport Nr 21107125

Sida  2 (3)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller brunnsvatten.synlab.se.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-03-27             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7478 8283 1697 2681

Kopia sänds till

bmn@upplands-bro.se

Rapport Nr 21107125

Sida  3 (3)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Hallberg Gunnar

Lennartsnäsvägen 2
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:7, Upplands-Bro
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-01-26
Provtagningstidpunkt :  1250
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 73 647 47 10

Ankomstdatum :  2021-01-26
Ankomsttidpunkt :  2150
Temperatur vid ankomst :  2 °C
Ansättningsdatum :  2021-01-26
Laboratorieaktivitet startad :  2021-01-27

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 380 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E.coli <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37°C <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 2.0 FNU±0.30
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg <5 mg/l Pt±2
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 70.7 mS/m±7.07
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.5 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 340 mg/l±51
fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 1.6 mg/l±0.40
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N 0.082 mg/l±0.008
Beräknad Ammonium, NH4 0.11 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N <0.05 mg/l±0.045
Beräknad Nitrat, NO3 <0.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, NO2-N <0.001 mg/l±0.0009
Beräknad Nitrit, NO2 <0.004 mg/l±0.003
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 mg/l±0.005
beräknad Fosfat, PO4 <0.04 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.57 mg/l±0.10
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 26 mg/l±3.9
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 50 mg/l±7.5
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe 0.19 mg/l±0.03
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 71 mg/l±11
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 14 mg/l±2
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 0.03 mg/l±0.008
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 16 mg/l±2.4
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn 0.11 mg/l±0.02
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 60 mg/l±9.0
Beräknad Hårdhet tyska grader 14 °dH±2.1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al 9.0 µg/l±1.4

(forts.)            

Rapport Nr 21007242

Sida  1 (3)
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Hallberg Gunnar

Lennartsnäsvägen 2
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:7, Upplands-Bro
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-01-26
Provtagningstidpunkt :  1250
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 73 647 47 10

Ankomstdatum :  2021-01-26
Ankomsttidpunkt :  2150
Temperatur vid ankomst :  2 °C
Ansättningsdatum :  2021-01-26
Laboratorieaktivitet startad :  2021-01-27

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.075
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.99 µg/l±0.15
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.90 µg/l±0.14
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.010 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.078 µg/l±0.015
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 2.4 µg/l±0.36
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se <1 µg/l±0.40
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U 17 µg/l±2.6
SSM 2013, LCS Radon 126 Bq/l±18.9

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentar                               

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Kalium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 12 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller brunnsvatten.synlab.se.

(forts.)            

Rapport Nr 21007242

Sida  2 (3)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Hallberg Gunnar

Lennartsnäsvägen 2
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:7, Upplands-Bro
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-01-26
Provtagningstidpunkt :  1250
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 73 647 47 10

Ankomstdatum :  2021-01-26
Ankomsttidpunkt :  2150
Temperatur vid ankomst :  2 °C
Ansättningsdatum :  2021-01-26
Laboratorieaktivitet startad :  2021-01-27

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-02-04             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5779 8216 9997 2479

Kopia sänds till

bmn@upplands-bro.se

Rapport Nr 21007242

Sida  3 (3)
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Kungsängen den 23 september 2021 
 
 
 
Synpunkt från fastighetsägare ang ansökan om avstyckning för 3 tomter vid Oppsylta 
 
Har läst inkomna synpunkter angående den planerade avstyckningen vid Oppsylta och skulle 
vilja återknyta med följande kommentar. 
 
Det är av största vikt för mig som fastighetsägare att värna om den värdefulla 
landskapsmiljön och att denna ansökan med framtida avstyckningar och bebyggelse görs på 
så sätt att det smälter in i miljön i enlighet med FÖP. Intentionen är att behålla så mycket 
som möjligt av skogen och bygga i skogsbrynet och att husen smälter in i omgivningen. 
 
Området erbjuder en fantastisk möjlighet för nya familjer att bosätta sig på den vackra 
Lennartsnäshalvön samtidigt som det är både nära befintlig väg och kort avstånd till 
centrum.  
 
Som följd efter grannars yttranden återkallades ett tidigare förslag om avstyckning vid 
Klodalsvägen för att inte bebygga mer i området. Det kändes viktigt att inte gå emot den 
samlade synen från de grannar som finns i området. 
Denna placering är mer lämplig ur den synvinkeln och min förhoppning är att grannar 
kommer att bli nöjda då det kommer att utföras på ett balanserat sätt med stor respekt för 
de värden som vi alla värnar om som bor på halvön. 
 
Vill även tillägga att de berörda grannarna förmodligen inte har fått tagit del av den 
utredning som skickades in den 16/8–2021 som visar den hänsyn som tagits till 
landskapsbilden, jordbruket och FÖP.   
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ebba Horn 
Öråker 2:1 
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YTTRANDE 1 (2)

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

Galina Gorodetskaja
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
08-581 692 25
Galina.Gorodetskaja@upplands-bro.se

ADM.2021.592

Bygglovsavdelningen
Tomislav Dragoja
Upplands-Bro kommun
19681 Kungsängen

ÖRÅKER 2:1

Intern remiss avseende förhandsbesked.
Er beteckning: BYGG.2021.318

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 19 juli 2021 med förfrågan om
samråd angående ansökan om bygglov avseende förhandsbesked för nybyggnad av tre nya
bostadshus på fastigheten Öråker 2:1, med anledning av avlopp- och vattenförsörjning inom
fastigheten.

Avlopp

Området ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och ligger inom område där normal
skyddsnivå för miljöskydd och normal skyddsnivå för hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro
kommuns avloppspolicy, 2009-04-21, § 28.

Bygg- och miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet och miljöavdelningen bedriver tillsyn över
enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Installation av en ny enskild avloppsanläggning är
tillståndspliktig enligt miljöbalken och vid beviljad ansökan om bygglov ska ansökan om en
gemensam enskild avloppsanläggning för tre fastigheter lämnas till miljö- och
livsmedelsavdelningen.

Fullständig ansökan ska prövas inom miljö- och livsmedelsavdelningen enligt miljöbalken och
gällande krav för anordnande av enskilda avloppsanläggningar. Huvudkravet är att
avloppsanläggningen ska placeras lägre ner i terrängen än dricksvattentäkt. Bästa möjliga teknik
ska användas för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö
eller hälsa uppstår.

Vatten

Miljö- och livsmedelsavdelningen har inte något underlag så som t.ex. provpumpning eller
dricksvattenanalys och kan inte ta ställning angående vattenförsörjning inom fastigheten. I den
här frågan finns inget underlag för bedömning om vattenkvantitet och vattenkvalitet för planerad
gemensam dricksvattenbrunn för tre fastigheter.

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill erinra att för enskilda hushåll är det oftast fullt tillräckligt
med grävda- eller bergborrade brunnar. Vilket utförande som passar beror på önskad kapacitet
och på de geologiska förutsättningarna. Dricksvattenbrunn ska utföras av en certifierad
brunnsborrare.

Ett grundvattenmagasin är en geologisk formation med en sammanhängande grundvattenzon.
Enligt SGUs undersökningar består jordarten på rubricerad fastighet av sandig moren.
Grundvattnets sårbarhet är klass 3och innebär områden med hög sårbarhet/genomsläpplighet,
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
ADM.2021.592

tex. sand eller grus utan kända magasin. Sannolikheten för att erhålla salt (100mg/l) i
grundvatten i en bergborrad brunn <10%. Risk för saltsmak känns först vid salthalt på 300 mg/l.
I enlighet med Livsmedelsverkets bedömning betraktas dricksvatten som tjänligt med
anmärkning vid kloridhalten 100 mg/l (som teknisk anmärkning) och vid 300 mg/l (som teknisk
och estetisk anmärkning). Men även lätt saltat vatten fräter på ledningarna och kan påskynda
korrosionsangrepp.

En brunn bör vara placerad så att den är skyddad från föroreningar. En brunn skall alltid ligga
uppströms föroreningskällorna som avlopp, gödselupplag, åkermark och dylikt detta innebär att
brunnen skall vara anlagd i ett högre terrängläge än föroreningskällorna. Huvudkravet för
horisontellt skyddsavstånd från föroreningskällan med avseende på smittskydd är att detta ska
motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader.

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill framföra att bortledande av grundvatten alltid är
vattenverksamhet oavsett syftet med bortledandet. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i
Miljöbalken och effekterna av bortledandet ska prövas enligt 2 kap. Allmänna hänsynsregler
m.m. i MB. Grävda eller borrade brunnar och pumpanordningar är anläggningar för bortledande
av grundvatten och för de gäller kravet på tillståndsprövning. Visa vattentäkter är undantagna
från tillståndsplikt enligt 11 kap. 11 § Miljöbalken.

Anläggande av enskild dricksvattenbrunn för en- eller tvåfamiljsfastighets är inte tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Anläggande av enskild dricksvattenbrunn för mer en
tvåfamiljsfastighet är tillstånds- eller anmälningspliktig hos Länsstyrelsen enligt 11 kap.
Miljöbalken. En noggrann undersökning bör utföras genom provtagning och uttagande av
vattenprover för kartläggande av vattenkvantitet och vattenkvalitet.

Vattenförsörjning ska skötas på ett sådant sätt att det inte medför skada på miljön och inte
förorsakar olägenhet för människors hälsa.

Vid beviljat bygglov ska gemensam dricksvattenanläggning prövas enligt miljöbalken och
livsmedelslagen och bästa möjliga teknik användas för att förebygga, hindra eller motverka att
skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.

Övrigt

Tillsynsmyndighet ska genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa
förutsättningar för att miljöbalkens efterlevnad ska kunna tillgodoses (26 kapitlet 1 § MB).
Tillsynsmyndigheten är däremot inte skyldig och bör inte heller bistå verksamhetsutövaren i
detaljer och inte heller utföra sådan egenkontroll som verksamhetsutövaren själv ska stå för
enligt 26 kapitlet 19 § MB.

Yttrandet har signerats digitalt.

MILJÖ- OCH LIVSMEDELSAVDELNINGEN
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Utredning i enlighet med riktlinjerna i FÖP 2016 
 

Vi har för avsikt att avstycka tre tomter nordost om Skälby där det idag finns befintlig bebyggelse 
med två fastigheter. Genom denna beskrivning vill vi visa att dessa tre nya tomter (se bild) på denna 
plats kommer att kunna ses som en försiktig komplettering till den befintliga bebyggelsen, samt att 
anpassning av tomterna och byggnaderna går i enlighet med landsbygdsplan. 

 

Enligt FÖP 2016 (s. 42) ”Ny bebyggelse som inte är kopplad till de areella näringarna och inte lokaliseras till utpekade stråk och områden 
kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt anslutning till annan befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer i Del 4- Riktlinjer för 
bebyggelse” 

För att möjliggöra avstyckningarna kommer det att behöva anläggas en ny grusväg. Den nya vägen 
kommer att anslutas till den befintliga grusade vägen, se grönmarkering på vänstra bilden. Den nya 
vägen kommer att anläggas efter den befintliga bebyggelsen och kommer att ha minimal påverkan 
på befintliga in- och utfarter. Högra bilden visar slutet på den befintliga vägen.  

 

  

Vi kommer att i anslutning på kvastvägens slut angöra en vänd zon för tunga fordon (sopbil, 
slamtömning etc) för att de ska kunna vända utan backrörelser. Det nya minireningsverket kommer 
att vara i anslutning till vänd zon för att förenkla tömningen. I och med byggnationerna kommer den 
befintliga vägen att förstärkas upp samt underhållas under byggnation och besiktas efter 
färdigställandet av husen.  
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För att vi ska anpassa oss efter landskapsbilden och förhindra alltför högexponering av tillkommande 
bebyggelse så kommer byggnadernas placering att vara indragna inom fastigheterna för att kunna 
bibehålla, samt skapa en tydlig avgränsning (vegetation) mot åkermarken. Genom att bevara 
vegetation mellan fastigheterna kommer man kunna motverka upplevelsen av ”villa karaktär” och 
istället få upplevelsen av lummighet och landsbygdskaraktär. Se grönmarkeringar nedan.  

 

Bild ovan tagen 2021 

 

Bild ovan visar de indragna husen  
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Vi vill undvika större ingrepp samt markutfyllnader och har då som förslag att tomterna 1 och 2 
uppförs som suterränghus för att man ska anpassa till markens förutsättningar.  

Tomt 3 kan med största sannolikhet kunna uppföras som ett enplanshus med inredd vind alternativt 
tvåplanshus. Eftersom detta skapar en variation av byggnader så undviker vi likformiga typhus och 
följer därmed riktlinjerna enligt FÖP 2016.  

 

Hustyper samt materialval så har vi förslag på att husen ska uppföras som suterränghus, enplanshus 
med inredd vind alternativt tvåplanshus. Husen ska ha sadeltak och fasadbeklädnaden ska vara i trä. 

Vi har tagit fram två exempel på utformning, materialval och kulörer.   

Exempel 1, fasaderna kan tänkas ha en ljusare alternativt mörkare betoning för att skapa jordnära 
kulörer och att husen på så sätt blir en del av omgivningen. Detta förslag är av ladugårdskaraktär. 
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Exempel 2, detta förslag är redan byggt på Öråkers Gård och här man kan man se hur bebyggelsen är 
gjord med närheten till åkermark på ett smakfullt sätt. Här föreslår vi att fasaderna är röda med vita 
knutar.  

 

 

Vill nämna att vi i en tidigare ansökan om förhandsbesked sökte i det utpekade området (enligt FÖP) 
väster om Skälby Gård, men där kommunen ansåg att nybebyggelse var så pass hög att man gjorde 
en bedömning att man eventuellt behöver detaljplanera området. I och med det drog vi tillbaka 
ansökan och idag anser vi att vi har kommit in med ett bättre förslag på plats vid en befintlig 
bebyggelse.   

I några av yttranden som har inkommit framgår det att man är orolig för bl a tidigare 
exploateringsgrad, negativ bebyggelse utifrån kulturvärden, jordbruket som prioritering m.m.  
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Vi har all respekt för dem yttrandena och vi vill visa med denna detaljerade beskrivning att vi 
kommer att ta hänsyn till kulturvärdena, jordbruket samt övriga boende på Lennartsnäshalvö genom 
att följa riktlinjerna enligt ÖP, FÖP 2016.  

Fastighetsägaren Ebba Horn bedriver själv jordbruksverksamhet och är både mån om att bevara 
landsbygden och att ge jordbruket de bästa förutsättningarna. Det är viktigt för henne att dessa tre 
hus blir byggda på så sätt att de både smälter in i miljön genom lämplig utformning, placering och 
materialval så att både de boendes behov och jordbruket möts på bästa sätt.   

Med vänlig hälsning 

Ronny Nyholm   
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Från: Gunnar Hallberg
Till: Bygg- och miljönämnden; Tomislav Dragoja
Ärende: Nytt yttrande angående byggplaner på fastigheten Öråker 2:1
Datum: den 5 oktober 2021 17:01:20

Till Bygg-och miljönämnden i Upplands-Bro och Tomislav Dragoja rörande nybyggnad av 3st 
bostadshus på fastigheten Öråker 2:1, Diarienummer:Bygg.2021.318
 
Vi fick för några dagar sedan de nya byggplanerna skickade till oss av Ebba Horn.
Den nya planen för tomterna innebär ett mycket större ingrepp i vår närmiljö än vad den 
ursprungliga ritningen beskrev och som vi skickade in ett yttrande om. Byggplanerna kommer att 
förändra vårt boende på ett mer genomgripande sätt. Vi är oroliga för vad som kommer att 
hända. 
Bland annat skiljer sig dragningen av vägen och anläggningen av en vändplan väldigt mycket från 
den ritning som först presenterades. Vi vill inte ha någon vändplan. Daglig trafik av 6 bilar och 
tung trafik kan inte gå precis vid garagedörren. Vägens avstånd från vår tomt på den ursprungliga 
ritningen måste minst hållas. 
Reningsverket nämndes inte heller. Vi vill inte ha ett reningsverk vid tomtgränsen. 
Gemensamhetsanläggningen enligt den ritning vi fick först skulle ligga ovanför husen, lång borta 
från oss.
Det kan inte vara meningen att de tre fastigheternas sopkärl ska placeras vid vår tomtgräns.
Varför har vi inte fått yttra oss om de nya byggplanerna?
 
Med vänlig hälsning,
Annika och Gunnar Hallberg
Sylta gård, Lennartsnäsvägen 2
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Kungsängen den 9 december 2021 

Bemötande av tjänsteskrivelse 
BYGG.2021.318 
 
Vi har fått tagit del av utkast till tjänsteskrivelsen från Bygg- och miljönämnden och vår bedömning är 
att detaljer kan behöva förtydligas. 

Det vi vill först framhäva ur tjänsteskrivelsen är att bygglovsavdelningen verkar ha gjort en 
bedömning att framtida bebyggelse kommer att placeras framför skogsbrynet. Vår ambition, som 
även framgår av dokumentet ”Utredning mot FÖP 2016”, är att placera bebyggelsen i skogsbrynet. 
Detta för att bättre smälta in i omgivningen, behålla/skapa en avgränsning med vegetation för att 
skärma av bebyggelsen mot åkermarken samt inte påverka landskapsbilden för mycket. Vid ett 
eventuellt positivt förhandsbesked kommer vi i en bygglovsansökan förtydliga tomternas 
fastighetsgränser samt byggnaders placering, med hänsyn till landskapsbilden. Det är av högsta vikt 
att inte göra intrång eller påverka brukandet av åkermarken. 

Det förslag vi har tagit fram kommer att ha en minimal påverkan på kommunens vägnät som endast 
kommer att beröras av ca 800 m av kommunalväg. Övrig väg är inom fastigheten Öråker 2:1 och 
kommer att dimensioneras upp samt förstärkas för att förbättra för de boende som bor där idag men 
även för bland annat kommunens avfallshantering. 

Vi vill även understryka att detta förslag på ny bebyggelse kommer att ha minimal 
omgivningspåverkan och bör därför inte omfattas av detaljplanekravet enligt 2 kap 6 §, PBL.  

Vi har i en tidigare ansökan sökt om förhandsbesked just i det område som är utpekat med högt 
bebyggelsetryck. Vi drog tillbaka ansökan med hänsyn till dem parametrar som har lyfts i 
tjänsteskrivelsen.  

Vill även påminna att Länsstyrelsen i sitt remissvar inte har någon erinran.   

Samtidigt vill vi lyfta fram att det är av allmänt intresse att skapa möjligheten för familjer att skapa 
ett hem genom ny bebyggelse med småhuskaraktär utanför detaljplanelagda områden som 
Upplands-Bro består av i stora delar.  

 

 

 

 



6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 - BMN 21/0016-6 BYGG.2021.318, Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus, ÖRÅKER 2:1, Öråker 1 : 19. BrevskrivelseBemotandeavtjansteskrivelse_512347

 

Ovan bild visar (rutnät) i vilka delar av Lennartsnäs halvö som har haft en hög exploatering av ny 
bebyggelse och där är vi i samsyn med kommunen och tjänstemännen om att en mer omfattande 
planprocess av dessa två områden ligger i allas intresse. Rödmarkering visar den kommunala vägen 
som berörs och den gröna markeringen visar vägen inom fastigheten.   

 
Med vänlig hälsning 
 
Ebba Horn 
Ronny Nyholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-12-10    

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.2021.459, Bygglov för uppförande av 
fasadskylt, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651, 
Femstenavägen 20 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för uppförande av fasadskylt 

med stöd av 9 kap 30 §, Plan - och bygglagen, PBL och startbesked med 

stöd av 10 kap 23 §, PBL. 

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

 Bygglov med startbesked    9 520 kr 

 Kungörelse        278 kr 

 Summa    9 798 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. 

 

Startbesked 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 

Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 

senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-12-10   

 
 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov för en fasadskylt med 

namnet "Kungsängens Handelsplats" i enlighet med Tekniska nämndens beslut 

från 15 februari 2021.  

Det inkomna förslaget har granskats av bygglovavdelningens arkitekt. 

Förslaget har bedömts ha god utformning.  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov då förslaget är 

planenligt samt startbesked.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-11-12 

 Ritning, fasad som inkom 2021-11-12 

 Illustration som inkom 2021-11-12 

 Ritning skylt som inkom 2021-11-12 

 Situationsplan som inkom 2021-11-12 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2021-11-12 

 Remissvar Trafikverket som inkom 2021-11-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-10  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov för en fasadskylt med 

namnet "Kungsängens Handelsplats" i enlighet med Tekniska nämndens beslut 

från 15 februari 2021.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 1301 antagen 2016. Av 

detaljplanen framgår att skyltar inte får vara störande eller bildväxlande. Den 

inkomna ansökan har bedömts som planenlig. 

Sökande har fått uppdrag att ta bort den befintliga skylten med namnet "Brunna 

Park Centrum". Den tidigare skylten har uppförts av tidigare fastighetsägare. 

Då det är oklart vilken fastighetsägare sanktionsavgiften ska riktas till har 

Kontoret bedömt att skylten kan tas bort utan sanktionsavgift.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har remitterats till Trafikverket. Trafikverket har inga synpunkter mot 

att bygglov beviljas. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-12-10   

 
 

Utformning och skäl till beslut 

Det inkomna förslaget har granskats av bygglovavdelningens arkitekt. 

Förslaget har bedömts ha god utformning.  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov då förslaget är 

planenligt samt startbesked.  

Upplysningar 

När skylten är uppsatt kan sökande ansöka om slutbesked. 

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).  

Barnperspektiv 

God utformning och namngivning är viktigt för barn också. Med denna skylt 

blir området namngivet rätt. Namnet på handelsplatsen kommer förmodligen 

finnas kvar för kommande generationer.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-11-12 

2. Ritning, fasad som inkom 2021-11-12 

3. Illustration som inkom 2021-11-12 

4. Ritning skylt som inkom 2021-11-12 

5. Situationsplan som inkom 2021-11-12 

6. Förslag till kontrollplan som inkom 2021-11-12 

7. Remissvar Trafikverket som inkom 2021-11-22 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-12-10   

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Ekhammar 4:268 

 Kungsängens Kyrkby 1:37 

 Kungsängens-Tibble 1:3 

 Kungsängens-Tibble 1:337 

 Kungsängens-Tibble 1:431 

 Kungsängens-Tibble 1:471 

 Kungsängens-Tibble 1:475 

 Kungsängens-Tibble 1:478 

 Kungsängens-Tibble 1:645 

 Kungsängens-Tibble 1:649 

 Kungsängens-Tibble 1:650 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

FEMSTENAVÄGEN

196 36

KUNGSÄNGEN

✔

2022-01-10 2 MÅNADER

✔

✔
FASADSKYLT
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔ ✔

✔ ✔

✔

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDET AV NY FASADSKYLT I OCH MED
KOMMUNALT BESLUT OM NAMNÄNDRING FÖR HANDELSPLATSEN

DEN NYA FASADSKYLTEN SKALL MONTERAS PÅ SAMMA FASAD SOM TIDIGARE SKYLT
SUTTIT.

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651 AB

559104-4440

c/o STOREBRAND FASTIGHETER AB

105 39

Stockholm

0725 72 44 55

Rasmus

Warfvinge

0725 72 44 55

rasmus.w@rstudio.se
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

-

-

-

-

-

-

-

Haris

Dozo

0760-167014

haris.dozo@storebrand.no

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✔ ✔

RASMUS WARFVINGE
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

SKYLTLOV FÖR FASADSKYLT

BYGGLOVHANDLING

UPPLANDS-BRO KOMMUN

A-40-1-001

FASADRITNING

281-03 R.W

1:200
1:100

Rstudio for architecture AB tel. 031-762 00 80A

R.W

CARL BIRATH2021-11-08

METER

0

SKALA

1 2 5 10

1:100

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

HÄNVISNINGAR

SKYLTRITNING A-40-1-001

BESKRIVNINGAR

SKYLT MONTERAS CENTRISKT MOT STOMLINJE 7

HÖGSTA PUNKT PÅ SKYLT 500 mm FRÅN ÖVERKANT FASAD

NY FASADSKYLT

BEF. FASADSKYLT
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SKYLTLOV FÖR FASADSKYLT

UPPLANDS-BRO KOMMUN

2021-11-08

A-40-1-002

ILLUSTRATION

281-03 R.W

Rstudio for architecture AB tel. 031-762 00 80A

R.W

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BEFINTLIG FASAD

ILLUSTRATION DAG

ILLUSTRATION NATT
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FÖRKLARINGAR

SAMTLIGA MÅTT ANGETT I MM

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

0 1 m0,1

T
:\
0
0
1 
P
ro

je
k
t\

2
8
1 
S
to

r e
b
ra

n
d
 f
a
s
ti
g
h
e
te

r\
0
0
3
 B

ru
n
n
a
 P

a
rk

\
0
6
 M

o
d
e
ll
\
A
4
0
-
V
0
0
_
2
10
9
1 5
  
S
K
Y
L
T
L
O
V
 F

A
S
A
D
_
R
V
T
2
0
2
1 .
rv

t
2
0
2
1-
11
-
0
9
 0

9
:1
7
:2
6

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

SKYLTLOV FÖR FASADSKYLT

BYGGLOVHANDLING

UPPLANDS-BRO KOMMUN

A-45-1-001

SKYLTRITNING

281-03 R.W

1:40
1:20

Rstudio for architecture AB tel. 031-762 00 80A

R.W

C.B2021-11-08

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BESKRIVNINGAR

STYCKEBOKSTÄVER MED TÄTA SIDOSTYCKEN I METALL

SIDOSTYCKEN LACKAS I RAL 9004 (SVART)

SAMTLIGA BOKSTÄVER BELYSES INNEFRÅN 

LJUSSTYRKA 600 CANDELA

FRAMSTYCKEN I GENOMLYST AKRYL EL DYL

FÄRG RAD 1 "Kungsängen" PANTONE 000C WHITE (VIT)

FÄRG RAD 2 "HANDELSPLATS" PANTONE 13-0647 TCX (GUL)

INFÄSTNING MED PROFILER PÅ FASAD, VKR 50X50 EL DYL

PROFILER LACKAS I SAMMA KULÖR SOM FASAD

PLACERING ENL FASADRITNING 

HÄNVISNINGAR

FASADRITNING A-40-1-001

ELEVATION FRAMIFRÅN ELEVATION FRÅN SIDAN
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FASADSKYLT PLACERING

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

SKYLTLOV FÖR FASADSKYLT

BYGGLOVHANDLING

UPPLANDS-BRO KOMMUN

A-01.1-001

SITUATIONSPLAN

281-03 R.W
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Rstudio for architecture AB tel. 031-762 00 80A

R.W

C.B2021-11-08
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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 Datum: 2021-11-22  

 

 

 
 

Trafikverket 

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

 
Albin Videll 
Enhet PLstsa 
albin.videll@trafikverket.se 

 

REMISSVAR 
 
 
 
Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2021/136042 BYGG.2021.459 

 
Upplands-Bro kommun 
Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen 

 

E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

Kopia: 
Diariet 
 
 

 

 

 

 

1(1) 
 

 

 

Bygglov för uppförande av fasadskylt, på fastigheten  
Kungsängens-Tibble 1:651, Upplands-Bro kommun 
 
Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende och yttrar sig utifrån 

sitt uppdrag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt som väghållare för 

väg E18. Fastigheten gränsar till trafikplats Brunna och väg E18 som är riksintresse 

för kommunikationer och som Trafikverket är väghållare för. 

Fastigheten omfattas av detaljplanen Kungsängens-Tibble 1:331, m.fl. Del 1 av 2, 

som vann laga kraft 2015-03-12. Skylten är tänkt att uppföras på en byggnad som 

är belägen på kvartersmark som är avsedd för centrumändamål.  

Den planerade skylten är tänkt att placeras på en byggnadsfasad cirka 100 meter 

från E18 och skylten ska ersätta befintlig skylt till följd av handelsplatsens 

namnändring. Trafikverket bedömer att åtgärden inte kommer inverka menligt på 

trafiksäkerheten eller Trafikverkets intressen och har därmed ingen erinran mot att 

bygglov ges. 

Vid delgivning av beslut eller vid förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets 

ärendenummer TRV 2021/136042. 

 

För Trafikverket region Stockholm 
 
Albin Videll 
Biträdande samhällsplanerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bygglovsenheten 

   

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-01-12     

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.2021.426, Bygglov för anläggande av 
parkeringsplatser, KLÖV OCH LILLA ULLEVI 
1:12, Klövtorpsvägen 1 

Förslag till beslut 
1.  Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov 

med startbesked för anläggande av parkering med stöd av 9 kap. 33 § 
plan- och bygglagen (PBL).  

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

§57 

Bygglovsavgift: 7560 kr 

Kungörelse:   278 kr 

Summa:   7838 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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 

Den 18 oktober 2021 ansökte verksamhetsutövaren Bilia om bygglov för 

parkeringsplatser på fastigheten Klöv- och lilla Ullevi 1:12. Den 10 januari 

2022 inkom en kompletterande ansökan i ärendet om ett tidsbegränsat bygglov 

för en åtgärd enligt tidigare inlämnade ansökningshandlingar. 

Bygg- och miljönämnden har tidigare gjort bedömningen att ett hyresavtal för 

kortare perioder kan innebära ett underlag för att påvisa det tillfälliga behovet. 

I detta ärende kan bygglovsenheten göra samma bedömning och konstatera att 

en avvecklingsplan är presenterad i ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år 

med en möjlig förlängning om ytterligare fem år.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-01-12    

 
 

 

Åtgärd för att kunna tillgodose ett eventuellt permanent behov bedöms kunna 

ske inom fastigheten Klöv- och lilla Ullevi 1:12 när tidsfristen för det 

tidsbegränsade lovet går ut. 

Bygglovsenheten föreslår därför att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov 

enligt ansökan med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till kontrollplan den 31 oktober 2021 

 Projektbeskrivning den 14 december 2021 

 Reviderad situationsplan den 14 december 2021 

 Kartutdrag den 14 december 2021 

 Översiktskarta den 14 december 2021 

 Ansökan om tidsbegränsat bygglov den 10 januari 2022 

 Remissvar från Trafikverket den 19 januari 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 

 Sökandes bemötande av trafikverkets yttrande den 21 januari 2022 

Ärendet 

Den 18 oktober 2021 ansökte verksamhetsutövaren Bilia om bygglov för 

parkeringsplatser på fastigheten Klöv- och lilla Ullevi 1:12. Den 10 januari 

2022 inkom en kompletterande ansökan i ärendet om ett tidsbegränsat bygglov 

för en åtgärd enligt tidigare inlämnade ansökningshandlingar. 

Ansökt åtgärd 

Åtgärden gäller parkering för begagnade bilar som planeras att säljas från 

befintlig lokal inom fastigheten. Sökande har anfört följande i sin 

projektbeskrivning: 

Beskrivning av utförandet: 

"- Ändra en bit av gräsmatta/naturtomt till en grusad yta för uppställningsplats 

för bilar till försäljning genom att 30 cm av jorden tas bort, geoduk och 
geotextil läggs ut innan ytan grusas med bärlager, förstärkningslager och singel 

i enlighet med kontrollplanen.  

 Detta arbete utförs av Rika Entreprenad AB. 

- Anlägga en 5 m bred planteringsyta mot Håtunavägen, bestående av låga 

buskar, blommor och marktäckande växter.  

Detta arbete utförs av Rika Entreprenad AB i samråd med trädgårdsmästare.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-01-12    

 
 

 

Syftet: 

- Bilia AB vill göra en nyetablering med bilförsäljning av nya och begagnade 
bilar. 

- Stenhus fastigheter AB har som mål att utveckla handelsplatsen med Bilia AB 

som hyresgäst. Denna etablering ger möjlighet till att möta upp kundbehovet 
och medverkar till fler arbetstillfällen inom kommunen. 

Uppställnings/p-platsen är förutsättning för att Bilias verksamhet kan bedrivas 
och helt avgörande för Bilias etablering.  

Ansvar mot ledningsrättsinnehavare: 

- Stenhus Fastigheter AB och Bilia AB har diskuterat ledningsstråken med 

VA ingenjör Lennart Eriksson på Upplands-Bro kommun gällande 

tillgängligheten. Förslag är att Bilia AB ansvarar för att med kort varsel 

flytta bilarna om det skulle uppstå problem med någon av ledningarna som 

finns under ytan eller om service behöver göras. 

Nycklar till bilarna samt till grinden för området ska finnas i fastigheten och 

telefonnummer till de som snabbt kan flytta bilarna ges till 

ledningsrättsinnehavarna.  

- Fastighetsägaren ansvarar för att se till att samtliga ventiler och brunnar blir 

synliga i den grusade ytan." 

Förutsättningar 

För området gäller detaljplan 8702 som ändrats genom 0501 och 0501Ä. 

Detaljplanen tillåter handel, småindustri och kontor. Ansökt åtgärd är placerad 

på prickad mark och prickad mark med bestämmelsen n1 vilket innebär 

bestämd planteringsyta i detaljplanen. Andra ytor som är prickade i 

detaljplanen används som parkering och har 2012 beviljats bygglov som 

inlastningszon. 

Tillgänglighet 

Bygglovsenheten bedömer att ansökt parkeringsyta och uppställningsplats 

uppfyller tillgänglighetskravet då ytan inte har någon större lutning och 

hårdgörs. 

Risker 

Den planerade parkeringsytan förläggs i närhet (ca 10 meter) till sekundär 

farligt godsled Väg 840 men bedöms inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. 

Åtgärden bedöms inte påkalla ett högre besökstryck av personer än en vanlig 

ytparkering för handel vilket rekommenderas av Länsstyrelsen, i tätbebyggt 

område, att placeras inom 0-75 meter från farligt godsled. Detaljplan 8702 med 

ändringar fram till 0501Ä tar inte ställning till risker. Bygglovsenheten 

bedömer att syftet med bestämmelser för planteringar och prickad mark i 

detaljplanen var att begränsa vidare bebyggelse intill vägen.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-01-12    

 
 

 

Bygglovsenheten bedömer att åtgärden inte påkallar behov av en riskutredning 

då den inte omfattar bebyggelse. Personer inom parkeringen ska kunna 

utrymma bort från farligt godsled genom två utrymningsvägar. 

Buller 

Ytan är utsatt för buller men detta bedöms ha ringa påverkan då personer 

enbart ska vistas på ytan under kortare stunder. 

Dagvatten 

Det planeras en dagvattendamm i området vars syfte är att fördröja och rena 

dagvattnet från hårdgjorda ytor. Förutsättning bedöms finnas för ett hållbart 

omhändertagande. 

Parkering 

Parkeringsplatser finns befintliga för kunder inom fastigheten. 

Yttranden och remisser 

Trafikverket har som granne och myndighet med ansvar för trafiksäkerhet 

inom riksintresset E18 fått möjlighet att yttra sig senast den 20 januari 2022 

efter begäran om förlängd svarstid. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Åtgärden bedöms inte påverka något kulturmiljövärde eller någon fornlämning. 

Utformning och skäl till beslut 

Vad säger lagen? 

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett permanent bygglov ska kunna 

ges framgår av 9 kap. 30 § PBL. Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för 

att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges framgår av 9 kap. 33 § PBL. Av 

avsnittet i lagen framgår att en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 

alla förutsättningar enligt 9:30 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Vad säger rättspraxis? 

En grundläggande förutsättning enligt rättspraxis för att tidsbegränsat bygglov 

ska kunna ges är att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Detta innebär 

att den sökande behöver visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras 

genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet 

vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en tillfällig lösning. I 

sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk lösning på hur 

behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, exempelvis att behovet 

ska tillgodoses på en annan plats. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-01-12    

 
 

 

Bedömning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för parkering/uppställningsplats. 

Förslaget strider mot detaljplanen i det att placeringen av åtgärden görs på 

prickad mark som benämns med n1. Avvikelsen bedöms inte utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningarna för permanent 

bygglov är således inte uppfyllda. Därmed är den första förutsättningen för ett 

tidsbegränsat bygglov uppfyllt enligt 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen. 

Den prickade marken som inte har bestämmelsen n1 bedöms inte hindra 

parkering då detaljplanen inom annat prickat område anger att parkering är 

förbjuden. Detta gör att Bygg- och miljönämnden endast har bestämmelsen n1 

gällande plantering och den nära placeringen till sekundär farligt godsled att ta 

ställning till i lämplighetsprövning samt om de kriterier som anges av 

rättspraxis för tidsbegränsade lov är uppfyllda i ärendet. 

Andra ytor som är prickade i detaljplanen används som parkering och har 2012 

beviljats bygglov som inlastningszon. 

Bygg- och miljönämnden har tidigare gjort bedömningen att ett hyresavtal för 

kortare perioder kan innebära ett underlag för att påvisa det tillfälliga behovet. 

I detta ärende kan bygglovsenheten göra samma bedömning och konstatera att 

en avvecklingsplan är presenterad i ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år 

med en möjlig förlängning om ytterligare fem år. Åtgärd för att kunna 

tillgodose ett eventuellt permanent behov bedöms kunna ske inom fastigheten 

Klöv- och lilla Ullevi 1:12 när tidsfristen för det tidsbegränsade lovet går ut. 

Bygglovsenheten föreslår därför att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov 

enligt ansökan med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden ska vara borttagen och marken ska vara återställd dagen då det 

tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla.  

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

kallelse med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

Innan parkeringsytan 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. 

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägarna. 

Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärden sker i samråd med respektive 

påverkad ledningsrättsinnehavare.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-01-12    

 
 

 

Barnperspektiv 

Åtgärden och beslut om åtgärden bedöms inte påverka barn och 

bestämmelserna i barnkonventionen.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till kontrollplan den 31 oktober 2021  

2. Projektbeskrivning den 14 december 2021 

3. Reviderad situationsplan den 14 december 2021 

4. Kartutdrag den 14 december 2021 

5. Översiktskarta den 14 december 2021 

6. Ansökan om tidsbegränsat bygglov den 10 januari 2022 

7. Remissvar från Trafikverket den 19 januari 2022 

8. Sökandes bemötande av Trafikverkets yttrande den 21 januari 2022 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägarrna till Klöv och Lilla Ullevi 1:12 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Klöv och lilla Ullevi 1:5 

 Bro-Önsta 2:13 
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Stenhus Fastigheter i Norden AB 

Mats Loberg 
 

 
   Bygg o miljönämnden 
2021-12-14   Upplands Bro 

 
 

Bygg.2021.426 
Klöv o Lilla Ullevi 1:12 
 

 
Objektsbeskrivning Bilaga B 

 

Beskrivning av utförandet: 

¤ Ändra en bit av gräsmatta/naturtomt till en grusad yta för uppställningsplats för bilar till 

försäljning genom att 30 cm av jorden tas bort, geoduk och geotextil läggs ut innan ytan 
grusas med bärlager, förstärkningslager och singel i enlighet med kontrollplanen.  

 Detta arbete utförs av Rika Entreprenad AB. 
¤ Anlägga en 5 m bred planteringsyta mot Håtunavägen, bestående av låga buskar, blommor 
och marktäckande växter.  

  Detta arbete utförs av Rika Entreprenad AB i samråd med trädgårdsmästare.   
 

 
Syftet: 
¤ Bilia AB vill göra en nyetablering med bilförsäljning av nya och begagnade bilar. 

¤ Stenhus fastigheter AB har som mål att utveckla handelsplatsen med Bilia AB som 
hyresgäst. Denna etablering ger möjlighet till att möta upp kundbehovet och medverkar till 

fler arbetstillfällen inom kommunen. 
 
Uppställnings/p-platsen är förutsättning för att Bilias verksamhet kan bedrivas och helt 

avgörande för Bilias etablering.  
 

Ansvar mot ledningsrättsinnehavare: 
¤  Stenhus Fastigheter AB och Bilia AB har diskuterat ledningsstråken med VA ingenjör 
Lennart Eriksson på Upplands-Bro kommun gällande tillgängligheten. Förslag är att Bilia AB 

ansvarar för att med kort varsel flytta bilarna om det skulle uppstå problem med någon av 
ledningarna som finns under ytan eller om service behöver göras. 

Nycklar till bilarna samt till grinden för området ska finnas i fastigheten och telefonnummer 
till de som snabbt kan flytta bilarna ges till ledningsrättsinnehavarna.  
¤ Fastighetsägaren ansvarar för att se till att samtliga ventiler och brunna blir synliga i den 

grusade ytan. 
 

 
…………………… 
Mats Loberg 

Stenhus Fastigheter i Norden AB 
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 Datum: 2022-01-19  

 

 

 
 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 

171 54 Solna 
Telefon: 0771-921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket.se 

 
Helen Åsman 
Enhet PLstsa 

Direkt: 010-123 14 42 
helen.asman@trafikverket.se 

 

REMISSVAR 
 
 

 
Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2021/145918 BYGG 2021.426 

 
 
Bygglovenheten 
Upplands-Bro kommun 
 
E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Kopia: 
Diariet 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se 

Olof.forsberg@upplands-bro.se  
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Yttrande angående bygglov för nybyggnad av 
parkering på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12, 
Upplands-Bro kommun 
 
Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende gällande anläggande av 
30 parkeringsplatser som avviker något från gällande detaljplan för Skällsta (Base 
Camp) invid väg 840, Håtunavägen, som Trafikverket är väghållare för.  
 
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. 
 
Trafikverket har även erhållit och sammanhållet granskat remiss för etapp 1 och 2 
av samma utbyggnad i ärende BYGG 2021.504, TRV 2021/149772 och BYGG 
2021.486, TRV 2021/146400. Förutsättningarna för de tre byggloven är de samma, 
då de är inom samma detaljplan, närheten till statlig väg 840 samt den eventuella 
påverkan Upplands-Bro kommuns planläggning av området Klövberga på motsatt 
sida om väg 840 som eventuellt kommer ha viss påverkan på nybyggnationen och 
gällande detaljplan för Skällsta. 
 
Väg 840, Håtunavägen, har på sträckan ett genomsnittligt dygn ca 4000 fordon 
och hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Vägen är planlagd som huvudgata och 
Trafikverket är väghållare. 
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Trafikverket vill framföra följande synpunkter på förändringarna inom 
fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 inom området Skällsta. 
 
Dagvatten 
Trafikverket har i december 2021 yttrat sig över granskningsförslaget till ny 
detaljplan för Klövberga, området är beläget på motsatt sida om Håtunavägen, se 
bilaga. 
 
Trafikverket framförde i det yttrandet flera synpunkter kopplade till dagvatten och 
skyfallshantering samt den trumma för dagvatten som löper under Håtunavägen.  
 
Trafikverkets avvattningsanläggningar är dimensionerade för naturliga flöden och 
får därför inte förändras i geometri och/eller vattenmängder. Därför tillåter inte 
Trafikverket att externa aktörer tillför dagvatten till Trafikverkets 
avvattningsanläggningar (trummor, diken, dräneringar mm). Trafikverkets 
vägdiken kan inte heller tillåtas fördjupas/vidgas på grund av tillkommande vatten 
från annan parts anläggning. 
  
Nedan ur yttrande på detaljplan för Klövberga 
Dammarna behöver dimensioneras för att klara av som minst ett 100 års regn 
likväl som tillhörande trummor, ledningar mm. Av handlingarna förstår vi det 
som att dammarna dimensioneras för ett 20-års regn. Kommunen behöver 
därmed dimensionera dammen för bräddning ska klara ett 100 års regn och 
förtydliga hur det ska klaras. 
 
Kommunen behöver tydliggöra på en ritning hur de tänker sig med avledningen 
under väg 840 så att det inte riskerar att hamna i Trafikverkets dike och 
trumma/anläggning. Det vill säga att kommunen behöver markera ut vilka 
befintliga samt nya ledningar och avrinningar som planeras och hur dessa leder 
vattnet vidare, kopplat till de befintliga ledningar och trummor som finns där i 
nuläget. Det är otydligt av nuvarande underlag hur dagvattenanordningarna ska 
ordnas kopplat till befintligheter.  Som det är nu kan Trafikverket inte, utan att 
gissa, utläsa åtgärder och framtida hantering av dagvatten och 
skyfallsbortledning. 

 
Figur 4: Punkter för trumma under väg 840 

  
Handlingarna i de nu aktuella bygglovsärendena har heller inte redovisat hur 
dagvattnet ska tas om hand trots att det framgår av detaljplanen att detta ska göras 
i bygglovskedet. Trafikverket vill här tydliggöra att Trafikverkets diken inte får 
påverkas varken av anläggandet av parkeringsplatser eller av angränsande 
pågående detaljplanearbete.  
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Trafiksäkerhet 
Situationsplanen visar att flera nya anslutningar föreslås mot Klövtorpsvägen 
vilken är en kommunal gata. Trafikverket har därmed inte några synpunkter på 
dessa men vill uppmärksamma kommunen på att den av kommunen föreslagna 
cirkulationen som diskuteras inom planförslaget för Klövberga medför att den 
anslutning som föreslås inom bygglovet för Etapp 1 för varutransporter närmast 
väg 840 och den nya cirkulationen, där råder utfartsförbud och den är därmed inte 
lämpligt placerad kan inte tillåtas. En annan lösning bör därför tas fram.  
 

Kommunen har skissat på tänkt cirkulationslösning, se nedan i figur 1 och 2. 

  
Figur 1: Nuläge vid plats för södra cirkulationen.                  Figur 2: Skiss framtida cirkulationsplats 

 

Kommunen planlägger i planförslaget statlig väg ny cirkulation på väg 840 med VÄG.  

 
Figur 3. Område väg plankarta 

 
Detaljplanen anger även att ett insynsskydd/skärm ska finnas mellan den lastgata 
som uppstår mellan affärshusen och mot väg 840. Skärmens ska uppföras både av 
trafiksäkerhetsskäl som för att uppnå en estetisk funktion. Denna skärm har dock 
inte uppförts vid befintlig affärsbyggnad. Trafikverket anser att det i samband med 
nybyggnaden inom fastigheten är lämpligt om denna skärm nu uppförs.  
 
Trafikverket anser även det gäller för de tillkommande 30 parkeringsplatserna. 
Denna skärm bör i och med eventuellt anläggande av parkeringen också förlängas 
så att dess funktion för trafiksäkerheten även sträcker sig förbi dessa 
parkeringsplatser. Skärmen ska då placeras utom vägområdet och på 
kvartersmarken. 
 
Om ovanstående beaktas har Trafikverket inget att erinra mot att bygglov ges. 
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Vid meddelande om beslut eller vänligen uppge Trafikverkets ärendenummer TRV 
2021/145918. 
 
För Trafikverket region Stockholm 
 
Helen Åsman 
Samhällsplanerare 
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1

Olof Forsberg

Från: Mats Loberg <mats.loberg@stenhusfastigheter.se>
Skickat: den 21 januari 2022 16:55
Till: Olof Forsberg; Marell Björn; Sven-Inge Bergsten
Ämne: Re: Yttrande Parkering

Hej Olof! 
Här kommer vårt bemötande/svar på Trafikverkets yttrande.  
 
Dagvattenhatering 
Eventuellt dagvatten styrs in mot fastigheten dvs bort från diket i enlighet med Trafikverkets yttrande. Detta 
verifieras av certifierad KA i dennes kontrollplan. Gräsmattan ersätts med grus (ej hårdgjord yta). 
  
Skärm  
Uppförs med växtlighet i samråd med kommunen i syfte att avgränsa/avskärma från vägbanan.  
Växtligheten skapar mervärde i form av trevlig estetik och ökad trivsel.  
Växtligheten ligger även i linje med den dialog som förts i samråd med kommunen.  
 
Mvh  
Mats Loberg & Björn Marell  
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
  
 
  
 
Mats Loberg 
 
Marknadsområdeschef 
 
+46 70 618 24 84 
 
mats.loberg @stenhusfastigheter.se 
 
stenhusfastigheter.se 
 
Växel: 08-410 22 100 
 
Box 44102, 100 73 Stockholm 
 
Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm 
 
Sweden 
 
 

From: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se> 
Sent: Thursday, January 20, 2022 10:59:30 AM 
To: Mats Loberg <mats.loberg@stenhusfastigheter.se>; Marell Björn <Bjorn.Marell@bilia.se>; Sven-Inge Bergsten 
<sib.bergsten@gmail.com> 
Subject: Sv: Yttrande Parkering  
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Hej 
Ja precis, den skickades med som stöd från Trafikverket. Det är yttrandet som ni ska fokusera på. 
 
Olof 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Mats Loberg <mats.loberg@stenhusfastigheter.se>  
Skickat: den 20 januari 2022 09:36 
Till: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Marell Björn <Bjorn.Marell@bilia.se>; Sven-Inge Bergsten 
<sib.bergsten@gmail.com> 
Ämne: VB: Yttrande Parkering 
 
Hej igen Olof! 
Sorry om jag är förvirrad men handlingarna som är bilagt ert mail avser väl grannfastigheten där man försöker 
utveckla ett nytt handelsområde?  
Jag har läst igenom handlingarna och det enda som kan tänkas beröra vår tilltänkta "grusparkering" är att vi inte får 
nyttja trafikverkets diken för dagvattenhantering, vilket inte ens är aktuellt i vårt projekt.  
Har vi verkligen fått rätt handlingar?  
 
Med Vänliga Hälsningar 
Mats Loberg 
Marknadsområdeschef  
+46 70 618 24 84 
mats.loberg @stenhusfastigheter.se 
stenhusfastigheter.se 
Växel: 08-410 22 100 
Box 44102, 100 73 Stockholm 
Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm 
Sweden 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>  
Skickat: den 19 januari 2022 15:56 
Till: Marell Björn <Bjorn.Marell@bilia.se>; Mats Loberg <mats.loberg@stenhusfastigheter.se> 
Ämne: VB: Yttrande Parkering 
 
Råkade skicka fel till en annan Bjorn. Hans e-post har upphört så det var ju tur i oturen. Ber om ursäkt för det. 
 
Här kommer det till rätt Björn. Se mailet nedan och bifogat svar från trafikverket. 
 
Vänligen 
Olof 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Olof Forsberg  
Skickat: den 19 januari 2022 15:54 
Till: 'Mats Loberg' <mats.loberg@stenhusfastigheter.se>; Björn Damgren (Bjorn.Damgren@jarfalla.se) 
<Bjorn.Damgren@jarfalla.se> 
Ämne: VB: Yttrande Parkering 
 
FK. 
Vi har föreslagit ett beviljande av tidsbegränsat bygglov i nämnden den 27 jan. 
 
Bifogat finns trafikverkets remissvar i ärendet. Ni har möjlighet att bemöta detta svar och skicka bemötandet till mig 
senast söndag den 23 jan. 
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Vänligen 
 
Olof Forsberg 
Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
olof.forsberg@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 
Vänligen 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: helen.asman@trafikverket.se, annika.hager@trafikverket.se <annika.hager@trafikverket.se> 
Skickat: den 19 januari 2022 15:43 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Kopia: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Ämne: Yttrande 
 
Hej! 
 
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/145918, BYGG 2021.426, Bygglov för anläggande av 
parkeringsplatser på KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12, Upplands-Bro kommun. 
 
Trafikverkets yttrande bifogas. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Trafikverket 
 
Handläggare: 
 
Åsman Helen, PLsts, Häger Annika, PLsts 
helen.asman@trafikverket.se, annika.hager@trafikverket.se 
 
 
Trafikverket 
http://www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(17)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-01-11     

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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TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för 
avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, 
Enköpingsvägen 37 

Förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

, ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 9:1 i 

Upplands-Bro kommun tillsammans med Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB, 559021–8706 och Kombyggtak Sverige AB, 559077–1175 en 

byggsanktionsavgift om 222 952 kr på grund av att ha påbörjat rivning av 

byggnader utan att startbesked för rivning av byggnader har meddelats för 

fastigheten Bro-Skällsta 9:1, Enköpingsvägen 37, Upplands-Bro kommun. 

Avgiften bestäms med stöd av 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF, för rivning av byggnad A med 108 578 kr 

och för rivning av byggnad B med 114 374 kr, totalt 222 952 kr, se 

byggnaderna A och B på Bro-Skällsta 9:1 som visas i bilaga 1 till beslutet. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan  Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB och Kombyggtak Sverige AB.  

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter att 

beslutet har fått laga kraft. En faktura kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till bygg-

ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha inkommit 

till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot 

beslutet. 
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Datum Vår beteckning 2 (17)  
2022-01-11    

 
 

 

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det rivits två byggnader utan att det har sökts 

rivningslov eller fåtts startbesked för rivningen. Därför ska en 

byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren tillsammans med de företag som 

har begått överträdelserna, det vill säga fastighetsägarens hyresgäst och 

hyresgästens systerföretag.  

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 till förslag till beslut, 2022-01-03 

 Yttrande, 2021-11-09 

 Mejlkonversation, 2021-11-11 

 Tjänsteanteckning Telefonsamtal, 2021-11-11 

 Tjänsteanteckning Telefonsamtal 3 juni 2021, 2021-11-12 

 Tjänsteanteckning, 2021-11-12 

 Yttrande, 2021-11-30 

 Meddelanden, 2021-12-01 

 Hyreskontrakt, 2021-12-01 

 Företagsuppgifter, 2021-12-08 

 Handlingar från tillsynsärendet Tillsyn.2020.9, 2021-12-08 

 Yttrande fastighetsägare, 2021-12-22 

 Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2021-12-22 

 Utkast till tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

 Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2022-01-10 

 Yttrande fastighetsägare, 2022-01-19 

 Tjänsteskrivelse, 2022-01-21 

Ärendet 

Avgiftsskyldiga 

 

Kombyggtak Logistik Stockholm AB, 559021–8706, c/o , 

Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 

Kombyggtak Sverige AB, 559077–1175, Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna  
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Datum Vår beteckning 3 (17)  
2022-01-11    

 
 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs de avgiftsskyldiga den 8 

november, 8 december 2021 och 3 januari 2022 via e-post till ombuden och till 

de enskildas mejladresser respektive postadresser. Alla tre avgiftsskyldiga har 

yttrat sig, se bilagorna 2–9, 12–14. 

Historik 

Bygglovsavdelningen har vid platsbesök den 5 maj 2021 på fastigheten Bro 

Skällsta 9:1 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 

Vid tillsynsbesök den 2 november 2021 uppmärksammade 

tillsynshandläggaren att en av dessa byggnader, byggnad A, hade sedan senaste 

besök den 17 maj 2021 rivits. Av ortfoton framgår att byggnaden revs mellan 

19 juli 2021 och 26 juli 2021. Byggnad A hade byggts någon gång mellan april 

och september 2019. 

Av ortfoton framgår att även en annan byggnad hade rivits utan rivningslov på 

fastigheten. Byggnad B hade byggts någon gång mellan maj/juni 2015 och 

april 2016 och har sedan rivits någon gång mellan april och september 2019. 

Foton från tillsynsbesöken och ortfoton framgår av bilaga 1. 

9–11 november 2021: I olika yttranden uppger  

 via e-post att byggnaderna var tält som bestod av ställningar som har 

satts upp tillfälligt och som man inte behöver bygglov för. Ytterdelen av 

ställningen var fäst med plåt så att regn och snö inte kan förstöra materialet 

som skulle förvaras. Ingen grund har lagts, det var rakt av ställning samt 

marken där ställningarna har stått hyrs ut som parkering och som 

utställningsplatser. 

11 november 2021:  uppger i telefon till tillsynshandläggaren att 

den svarta konstruktionen, byggnad A, var en ställning som skruvats plåt på 

och som sattes upp av Kombyggtak. Konstruktionen bestod av byggställningar 

som det togs två timmar att resa och som har plockats upp på två timmar. 

Konstruktionen var inte en byggnad. Byggnad A och byggnad B var bara 

containrar, färdiga containrar. 

12 november 2021: , styrelseledamot för och företrädare av 

både Kombyggtak Logistik Stockholm AB och Kombyggtak Sverige AB, 

ringer tillsynshandläggaren. Han uppger att han har fått handlingarna med foto 

och förslag till beslut i detta ärende från  förklarar 

att varken byggnad A eller B har varit byggnader, utan tält. Byggnad A har 

bara varit en byggställning, ett temporärt skydd för träreglar och byggmaterial. 

Kombyggtak både har byggt och ägt byggnad A samt har demonterat 

byggnaden när de lämnade platsen. Kombyggtak har också tagit ner byggnad 

B. 
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Datum Vår beteckning 4 (17)  
2022-01-11    

 
 

 

30 november 2021: Både Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB bestrider den föreslagna byggsanktionsavgiften genom sitt 

ombud, . Bolagen uppger följande: 

Kombyggtak Sverige AB anser att bolaget är fel part, eftersom det aldrig har 

bedrivit någon verksamhet på den aktuella fastigheten.  

Ett annat Kombyggtak-bolag, Kombyggtak Logistik Stockholm AB, hädanefter 

av ombudet benämnt bara ”Kombyggtak”, har däremot tidigare hyrt lokaler på 

fastigheten. Till stöd för detta har ombudet skickat in ett hyreskontrakt. 

Kombyggtak uppger vidare i yttrandet att det inte var någon byggnad som 

kräver bygglov eller rivningslov eller att Kombyggtak borde ha förstått det. Det 

är, som det framgår av kommunens utredning, fråga om en byggnadsställning 

som har täckts över – inledningsvis med presenningar och sedan med plåtar, 

återvunna från rivningar eftersom presenningarna förstördes av vinden. 

Konstruktionen benämns därför som ”Byggnadsställningen”. 

Byggnadsställningar är inte lovpliktiga, vilket torde gälla även om de skulle 

vara täckta med tältduk eller liknande som skydd mot väder och vind. 

Det har aldrig funnits någon avsikt att Byggnadsställningen skulle bli varaktig 

och inte heller att människor skulle uppehålla sig där. Det har varit ett skydd 

för byggmaterial. Kombyggtak har inte uppfattat Byggnadsställningen som 

bygglovspliktig och har aldrig fått några indikationer på motsatsen. 

Byggnadsställningen har varken ”byggts” eller ”rivits” i ordens normala 

bemärkelse. Den har monterats upp respektive monterats ned. Det finns inte 

heller några sakliga skäl till att ett rivningslov skulle behövas för 

Byggnadsställningen eftersom frågor som typiskt sett är föremål för prövning i 

ett rivningslov inte gör sig gällande här. 

Bygglovsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret har tidigare under 2021 

varit på plats på fastigheten och då inte framfört några synpunkter på 

Byggnadsställningen. Kombyggtak har inte uppmanats eller förelagts att 

montera ner Byggnadsställningen eller dylikt. Om det skulle bedömas att 

Byggnadsställningen är bygglovspliktig så skulle ett bygglov i så fall – med 

tanke på att det inte har funnits någon avsikt att det skulle vara något varaktigt 

– rimligen ha fått vara tidsbegränsat och åtgärden att montera ner 

Byggnadsställningen skulle därmed ha varit en naturlig avveckling som 

knappast skulle kräva ett självständigt rivningslov. 

Om Byggnadsställningen som sådan skulle anses vara bygglovspliktig så 

innebär också nedmonteringen en frivillig rättelse av ett tidigare fel. En sådan 

rättelse är knappast lovpliktig. 

Det påstås i ärendet att det har förekommit 2 st byggnader, A och B. Detta är 

fel – det är fråga om en och samma Byggnadsställning som endast har flyttats 

några meter. Det kan därför i inget fall vara aktuellt att ålägga något ansvar 

baserat på ett påstående om Byggnadsställningen utgör två separata byggnader.  
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Det kan inte vitsordas att de påstådda ytorna för Byggnadsställningen är 

korrekt uppskattade utifrån Googles lågupplösta satellitbilder. Eftersom 

Byggsanktionsavgiften är en direkt funktion av Byggnadsställningens yta är det 

väsentligt att det finns säkra underlag för beräkningen. 

Byggsanktionsavgiften är i Europakonventionens mening att betrakta som ett 

straff. Det är knappast rimligt att en frivillig nedmontering av 

Byggnadsställningen ska bestraffas, när ingen skada har uppkommit, inga 

klagomål anförts och inga som helst synpunkter har framförts på 

Byggnadsställningen medan den var uppmonterad. Den föreslagna 

Byggsanktionsavgiften är felaktig och orimlig också med tanke på att en och 

samma Byggnadsställning har betraktats som två olika byggnader. 

Också tidsaspekten i kommunens agerande är anmärkningsvärd, särskilt när det 

gäller Byggnadsställningens första placering (av kommunen betecknad 

”Byggnad B”). Byggnadsnämnden har varit på besök på fastigheten tidigare 

under 2021 utan att då ha haft några frågor eller synpunkter rörande 

Byggnadsställningen (trots att den fotograferades). Kommunen bedriver i 

praktiken spaning via satellitbilder och tidigare tillgängliga fotografier för att i 

efterhand söka upp och bestraffa företag för något som inte längre finns. 

Beträffande ”Byggnad B” saknas det dessutom närmare dokumentation av 

Byggställningen. Kommunen tar alltså upp detta först när det inte längre är 

möjligt att skaffa fram någon bättre utredning som kan användas som 

bevisning eller motbevisning. Det måste därför ifrågasättas vad kommunens 

syfte med den föreslagna byggsanktionsavgiften är. 

22 december 2021: Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB tillägger följande. I förslaget till beslut anges att det uppfattas 

som ostridigt att båda konstruktionerna hade tak. Byggnadsställningen var dock 

på sin första placering (av kommunen betecknad ”Byggnad B”) enbart täckt 

med presenning – inget annat. Det fanns alltså inte något ”tak” i någon annan 

mening. 

Kombyggtak Sverige AB har inte haft med verksamheten på platsen att göra. 

Kombyggtak Sverige AB är verksamt i andra delar av landet, primärt i Skåne 

där man har sin bas (i Klågerup utanför Malmö). Kommunens antaganden, att 

Kombyggtak Sverige AB ”nog” har haft personal på platsen och därför 

”sannolikt ... i samförstånd med Kombyggtak Logistik Stockholm rivit 

byggnaderna” är felaktiga. 

 har, i samband med tidigare fråga om förbud mot övernattning i 

lokaler på fastigheten, helt enkelt inte sett något skäl att bemöta eller överklaga 

kommunens beslut. Inga slutsatser kan alltså dras av det förhållandet i det nu 

aktuella ärendet. 
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De skäl som talar för att vissa konstruktioner, exempelvis tält, i vissa fall kan 

vara bygglovspliktiga gör sig inte gällande i fråga om 

nedmonteringen/rivningen som sådan.  

Om ett tält eller en byggnadsställning uppförs tillfälligt (inte varaktigt) torde 

det vara ostridigt att det inte krävs bygglov eller rivningslov.  

Det är den varaktiga placeringen av konstruktionen som motiverar bygglovet 

för sådana konstruktioner – inte uppförandet i sig och i synnerhet inte 

borttagandet. 

Nedmonteringen av ett tillfälligt uppfört tält eller en byggnadsställning kräver 

inte rivningslov. Det saknas skäl att kräva rivningslov för nedmontering av 

samma tält/ställning bara på grund av att den har stått på platsen en längre tid – 

det är fråga om exakt samma konstruktion och samma åtgärd för nedmontering. 

Konstruktionens varaktighet må vara relevant i fråga om bygglov (framåt) men 

inte vid nedmonteringen. Det saknas skäl för att bedöma de två fallen olika, 

dvs att bestraffa själva nedmonteringen i det ena fallet men inte det andra. 

Eftersom konstruktionens varaktighet är det i sammanhanget ”problematiska” 

kriteriet, som eventuellt kan föranleda krav på bygglov, så är ju 

nedmonteringen i sig uteslutande positiv. 

Det har varit fråga om nedmontering av byggställningar – inte om ”rivning av 

en byggnad” åtminstone inte enligt normalt språkbruk. Detta gäller i synnerhet 

”Byggnad B”, det vill säga byggnadsställningen när den endast var täckt med 

presenningar. Kombyggtak har inte kunnat föreställa sig att nedmontering av 

denna byggnadsställning (något som man ägnar sig åt dagligen i sin 

takläggningsverksamhet) kan betraktas som ”rivning av byggnad”. Om de har 

missuppfattat den saken så utgör det en så kallad ”faktisk villfarelse” som bör 

frita dem från ansvar eller i vart fall föranleda en jämkning då avgiften, även av 

detta skäl, inte står i rimlig proportion till överträdelsen. 

Som tidigare anförts är det en och samma byggnadsställning som kommunen 

betecknar som två byggnader, Byggnad A och Byggnad B. Den har bara 

flyttats några meter och därvid gjorts något mindre. Att i efterhand bestraffa 

detta som rivning av två separata byggnader är mycket märkligt och 

oproportionerligt. Om någon sanktionsavgift ska tas ut i detta fall (vilket i och 

för sig bestrids) så borde det endast avse Byggnad A, som, till skillnad från 

Byggnad B, genom sin plåtbeklädnad har haft något byggnadsliknande 

karaktär. Satellitbilden som utvisar ”Byggnad B” ger inte grund för tillräckliga 

slutsatser om ”byggnadens” karaktär – man ser bara en presenning. 

22 december 2021:  har genom sina ombud meddelat följande. De 

åtgärder som  hyresgäster, Kombyggtak Logistik Stockholm AB, 

uppfört på fastigheten Bro-Skällsta 9:1 utgör ställningar för byggnadsmaterial. 

Ställningarna kan uppföras och plockas ned på mycket kort tid och syftar till att 

skydda byggnadsmaterialet mot väder och vind. 
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Funktionen av såväl Byggnad A som Byggnad B bör i alla avseenden 

jämställas med en container. Något syfte om att de aktuella åtgärderna skulle 

vara varaktigt placerade eller möjliggöra för människor att kunna uppehålla sig 

i dem har aldrig funnits. Det har i praktiken aldrig varit möjligt för människor 

att uppehålla sig i Byggnad A eller Byggnad B i någon annan utsträckning än 

vad som annars är fallet för containrar.  

För upplag, såsom containrar, krävs det varken rivningslov eller en anmälan 

om rivning - oavsett om det rör sig om ett bygglovspliktigt upplag eller inte, se 

9 kap. 10 § PBL och 6 kap. 5–6 §§ PBF. 

Det av Bygg- och miljönämnden presenterade underlaget består av ett fåtal 

bilder frän platsbesökstillfällen. Bilderna är tagna på avstånd och till synes 

enkom på ena långsidan av Byggnad A, dvs. den mindre av de aktuella 

byggnadsåtgärderna. Det finns inga bilder alls på Byggnad B frän 

platsbesökstillfällena. I övrigt består underlaget av satellit- foton från Google 

Earth. Dessa foton har tämligen låg upplösning och det går knappt att se vad 

det är som Bygg- och miljönämnden benämner Byggnad A respektive Byggnad 

B.  ställer sig därför mycket frågande till hur nämnden lyckats på 

ett tillförlitligt sätt beräkna omkrets och area för Byggnad A och Byggnad B – 

dessa mått är avgörande för sanktionsavgiftens storlek. 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan får det med all önskvärd tydlighet 

anses framgå att Byggnad A och Byggnad B inte varit byggnader enligt PBL, 

än mindre att det av de presenterade underlagen är möjligt att med tillräcklig 

säkerhet avgöra om så vore fallet. Eftersom byggsanktionsavgift i nu aktuellt 

fall avser avsaknad av startbesked för rivningslov, måste nämnden visa att det 

är byggnader, inte containrar eller upplag. vill därför erinra om de 

högt ställda krav som etablerats i rättspraxis. Det åligger nämnden att styrka att 

förutsättningar funnits för att ta ut byggsanktionsavgift. På ovan anförda 

grunder och omständigheter föreligger därför inte med stöd av lag och 

förordningar förutsättningar för nämnden att besluta om byggsanktionsavgift. 

Mot bakgrund av ovan motsätter sig aktuellt förslag till beslut och 

han ska inte påföras någon byggsanktionsavgift avseende fastigheten Bro-

Skällsta 9:1. 

10 januari 2022: Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB vidhåller vad som anförts tidigare och ställer sig även bakom de 

argument som anförs av fastighetsägarens ombud. 

19 januari 2022: har genom sina ombud vidare meddelat följande. 

Samhällsbyggnadskontoret har närmare beskrivit vad som utgör en container 

enligt Samhällsbyggnadskontorets bedömning och med hänvisning till 

2 § containerlagen (1980: 152).  
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Huruvida definitionen av container enligt nämnda lag ska vara avgörande eller 

vägledande vid bedömningen av rivningslov enligt bestämmelserna i PBL eller 

PBF utvecklar Samhällsbyggnadskontoret inte i sitt förslag och något stöd för 

att så ska vara fallet lämnas således inte heller. Oaktat detta, vill vi poängtera 

att det i vårt yttrande anförs att funktionen av såväl Byggnad A som Byggnad 

B i alla avseenden bör jämställas med en container. Vi ställer oss därför 

frågande till varför Samhällsbyggnadskontoret valt att utveckla i förslaget vad 

som utgör och inte utgör en container enligt containerlagen i aktuellt ärende. Vi 

får härmed intrycket av att Samhällsbyggnadskontoret missuppfattat vad vi 

anfört i denna del i tidigare yttrande. Nedan utvecklar vi och förtydligar 

rättsfrågan och vem som har bevisbördan för förutsättningarna att påföra 

byggsanktionsavgift.  

Samhällsbyggnadskontoret har även angett att ingen dokumentation om 

Byggnad A:s eller Byggnad B:s beskaffenhet lämnats in av någon enskild part 

samt att påstående eller utredning om de så kallade byggnadernas faktiska area 

inte heller lämnats in.  

Av ovan anförda synes Samhällsbyggnadskontoret felaktigt ha antagit synsättet 

att det föreligger en presumtion för att det i aktuellt ärende är fråga om 

byggnader som kräver bygglov tillika rivningslov. Samhällsbyggnadskontoret 

verkar således kräva dels att  har att styrka att Byggnad A 

respektive Byggnad B var något annat än byggnader (exempelvis upplag), dels 

att  har att styrka att arean var något annat än den av 

Samhällsbyggnadskontoret påstådda, för att undvika byggsanktionsavgift. 

Detta menar vi är en felaktig utgångspunkt för bedömningen.  

Såsom redan framförts i tidigare yttrande är det Samhällsbyggnadskontoret – 

inte enskild part – som ska styrka att det varit en byggnad, att byggnaden haft 

en viss area samt att det skett en sådan överträdelse att en byggsanktionsavgift 

ska tas ut. Vi erinrar Samhällsbyggnadskontoret återigen om att Mark- och 

miljööverdomstolen i MÖD 2015: 34, s. 5 uttalat att "I ärenden om 

byggsanktionsavgift måste tillsynsmyndigheten därför visa att det finns 

förutsättningar att besluta om byggsanktionsavgift. Bevisbördan för samtliga 

omständigheter som ligger till grund för beslutet om byggsanktionsavgift vilar 

alltså på tillsynsmyndigheten; såväl att överträdelsen verkligen har ägt rum, 

som att överträdelsen kan träffas av byggsanktionsavgift."  

Det Samhällsbyggnadskontoret nu anfört i förslaget förändrar inte på något vis 

vår inställning i frågan och vi anser det vara tydligt att kommunen genom 

Samhällsbyggnadskontoret inte uppfyllt sin i rättspraxis etablerade bevisbörda. 

Mot bakgrund av ovan motsätter vi oss aktuellt förslag till beslut och 

 ska därvid inte påföras någon byggsanktionsavgift avseende 

fastigheten Bro-Skällsta 9:1. 
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Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Av samma bestämmelse framgår att med nybyggnad menas 

uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

Enligt 9 kap. 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en 

del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har 

bestämt något annat i planen. Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden 

eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen 

eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Av 11 kap. 61 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska betalas inom två 

månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 

avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 

bestämt en senare betalningsdag. 

Av 6 kap. 1 § 2 p. PBF framgår att i fråga om andra anläggningar än byggnader 

krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 

upplag och materialgårdar. 

Av 6 kap. 2 § 5 p. PBF framgår att trots 6 kap. 1 § PBF krävs det inte bygglov 

för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som 

avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av 

en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom 

ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 

meter. 

Enligt 2 § containerlagen (1980:152) avses med container en 

transportanordning som är 

1. tillräckligt motståndskraftig för att medge upprepad användning,  

2. konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera 

transportsätt utan att godset lastas om, 

3. konstruerad för att lätt kunna förankras och hanteras och för de 

ändamålen försedd med en särskild anordning av öppningar och ytor,  

4. som är placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra 

hantering, stapling eller förankring (hörnbeslag), samt så stor att den yta 

som omfattas av de fyra yttre bottenhörnen är antingen minst 14 m² 

(150 kvadratfot) eller, om containern är försedd med övre hörnbeslag, 

minst 7 m² (75 kvadratfot). 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 
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Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 15 § 1 st. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots 

förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 10 § PBL innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens 

sanktionsarea, 

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller 

en annan liten byggnad, 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea, 

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad 

eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 2 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadens sanktionsarea, och 

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1–3, 2 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadens sanktionsarea. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller    

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Förslag och motivering till beslut 

En container är vanligtvis en stor, återanvändbar plåtbehållare, i synnerhet 

standardiserad för transport med lastbil, tåg och fartyg, se 2 § containerlagen. 

De aktuella konstruktionerna, Byggnad A och B, utgjorde enligt 

Bygglovsenheten inte containrar. Byggnaderna saknade en sådan 

sammanhållen, motståndskraftig konstruktion för att underlätta godstransporter 

och hade inte heller en särskild anordning av öppningar och ytor, som är 

placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra hantering, 

stapling eller förankring (det vill säga hörnbeslag). Tvärtom har parterna 

uppgett att byggnaderna bestod av enklare material såsom plåt och 

byggställningar och var lätta att bygga och demontera. Av foton och ortfoton 

framgår dessutom att byggnaderna hade sadeltak, vilket snarare tyder på att 

byggnaderna inte var avsedda för att staplas eller förankras. Ingen enskild part 

har lämnat in dokumentation som skulle underbygga påståendet att 

byggnaderna skulle ha varit containrar eller vilken pågående verksamhet de 

skulle ha tjänat till. Parterna har också uppgett att Byggnad A och B har 

rivits/demonterats istället för att lastas bort i sin helhet. Utifrån byggnadernas 

area, 77 kvm respektive 107 kvm, var byggnaderna inte heller dimensionerade 

för att lätt kunna lastas utan att behöva demonteras.  
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Bygglovsenheten bedömer således vid en bokstavs- samt syftestolkning att 

byggnaderna inte ryms i begreppet ”container” enligt 6 kap. 2 § 5 p. PBF och 

att byggnadernas funktion inte heller kan jämställas med den av en container. 

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Bygglovsenheten bedömer att konstruktionerna A och B inte var 

byggnadsställningar. Konstruktionerna var varken byggda som sådana, bestod 

inte helt och hållet av material avsedda för byggnadsställningar eller var 

uppförda runt en byggnad. Tvärtom har Kombyggtak-bolagen anfört att 

byggnaderna bland annat bestod av rivningsmaterial från bolagens verksamhet. 

Bygglovsenheten anser att det är ostridigt att båda konstruktionerna A och B 

hade tak samt att åtminstone A hade väggar, även om de skulle ha täckts av 

presenning. Bygglovsenheten bedömer dock att byggnaderna hade ett 

motståndskraftigare tak bestående av plåt istället för presenning. 

Bygglovsenheten anser också att människor kunde uppehålla sig i bägge 

byggnader utifrån deras konstruktion, volym samt – som parterna uppgav – i 

syfte att lagra till exempel byggmaterial.  

Bygglovsenheten bedömer dock att ingen av de aktuella konstruktionerna A 

eller B var ett tält, men att A och B i vart fall har funnits på platsen i cirka två 

respektive tre år och var således uppställda under lång tid. Byggnaderna A och 

B hade därför en varaktig konstruktion och var varaktigt placerade. 

Bygglovsenheten bedömer inte att Byggnad A och B utgjorde samma byggnad 

som enbart flyttades inom samma område. Byggnaderna hade bland annat olika 

byggnadsarea och taktäckning. För det fall att det skulle ha varit samma 

byggnad hade det ändå krävts rivningslov inför flyttning samt rivningslov inför 

slutligt borttagande från platsen. 

Ingen dokumentation om Byggnad A:s eller byggnad B:s beskaffenhet har 

lämnats in av någon enskild part. Däremot finns det två foton tagna av 

Bygglovsenheten som visar att byggnad A bestod av en plåtkonstruktion. 

Bygglovsenheten bedömer utifrån ortfoton att byggnad B hade ett varaktigt tak, 

en varaktig konstruktion samt att skuggbildningar i ortfoton visar på att 

byggnad B hade en betydande volym så att människor kunde uppehålla sig i 

den. Liknande skuggbildning som Byggnad B hade även omkringliggande 

byggnader samt Byggnad A.  
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Bygglovsenheten bedömer därför att byggnaderna var liknande i höjd. 

Omständigheten att det vid tagningen av ortfoton fanns byggnadsställningar 

m.m. intill byggnad B tyder på att byggnaden användes för lagring av föremål 

på samma sätt som byggnad A omgärdades av byggnadsställningar och 

användes för lagring. 

Bygglovsenheten bedömer sammantaget att de aktuella konstruktionerna A och 

B på Bro-Skällsta 9:1 var byggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att byggnaderna 

bestod av enklare material eller var lätta att montera/demontera förändrar inte 

denna bedömning. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 och ska avse industriändamål. I 

detaljplanen har det inte bestämts att byggnader får rivas utan lov. 

Byggnaderna har inte heller getts tidsbegränsat bygglov. Byggnaderna A och B 

har därför omfattats av rivningslov. 

En byggnad som är bygglovspliktig på den aktuella fastigheten är också 

rivningslovspliktig. Att efter olovligt uppförande av en byggnad göra sig 

skyldig till en ny överträdelse, det vill säga olovlig rivning av densamma, utgör 

inte rättelse av den tidigare överträdelsen eller befriar från skyldigheten att 

söka rivningslov innan rivningen påbörjas, se bland annat avgöranden av 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål 

nummer P 4932-20 samt Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från 

den 28 mars 2018 i mål nummer P 5555-17. 

Bygglovsenheten eller Bygg- och miljönämnden har ingen skyldighet att 

underrätta fastighetsägaren, byggnadsägaren eller den som planerar att utföra 

rivning att en bygglovspliktig byggnad har uppförts utan bygglov eller, vid 

rivning, också behöver rivningslov. En sådan underrättelseskyldighet åligger 

däremot den som planerar att genomföra en lovpliktig byggåtgärd gentemot 

Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas. 

Utifrån platsbesöken 5 maj, 17 maj och 2 november 2021 samt flygfoton från 

2014–2021 bedömer Bygglovsenheten att det inte har gått fem år sedan 

byggnaderna A och B revs på fastigheten Bro-Skällsta 9:1, se bilaga 1. 

Samtliga byggnader har varit rivningslovspliktiga enligt 9 kap. 10 § PBL, men 

det saknades rivningslov för dem. Byggnaderna har således rivits utan 

startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 11 kap. 51 § PBL och 

9 kap. 15 § PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i mål nr P 7429-16 att en kiosk till 

följd av dess storlek om 53 kvm inte ska klassas enligt 9 kap. 7 § 1 st. 4 p. PBF 

som ”övrig byggnad” utan som ”annan liten byggnad” enligt 

9 kap. 7 § 1 st. 2. p. PBF. Domstolen resonerar att den i målet aktuella kiosken 

skulle ha varit mindre än den dittills största av domstolen klassade 

komplementbyggnaden om 84,5 kvm, se avgörandet P 6299-14. 
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Bygglovsenheten bedömer dock att förhållandena i aktuellt ärende inte är 

direkt jämförbara. Det ovan redogjorda första rättsfallet avser en kiosk intill en 

större väg mellan ett bostads- och ett industriområde. Det andra rättsfallet från 

Mark- och miljööverdomstolen redogör för en komplementbyggnad inom 

detaljplanområde avsett för komplementbyggnader. 

I aktuellt ärende handlar överträdelserna dock om rivning av två byggnader 

större än 53 kvm inom ett område som enligt aktuell detaljplan ska tjäna 

industriändamål. Ingen av de aktuella byggnaderna var ”liten” eller kan 

jämföras med komplementbyggnader som också räknas upp i bestämmelsen. 

Att utifrån avgörandet P 7429-16 härleda den maximala storleken av ”annan 

liten byggnad” eller klassificera byggnader under 84,5 kvm automatiskt som 

”liten” skulle inte följa bestämmelsens syfte. 

Omständigheten att den aktuella, 17 912 kvm stora fastigheten ska tjäna 

industriändamål medför ett större ansvar för fastighetsägaren samt för den som 

vidtar åtgärder på fastigheten att informera sig om och att följa aktuella plan- 

och byggregler. Fastighetsägaren äger även industrifastigheten intill med en 

areal om 8296 kvm. Att bygga respektive riva på en sådan fastighet har därför 

större påverkan och konsekvenser på befintliga byggnadsverk på själva 

fastigheten samt för omgivningen jämfört med en komplementbyggnad till ett 

bostadshus, en kiosk eller ”en annan liten byggnad”. Bygglovsenheten 

bedömer därför att både byggnad A och B ska klassas som ”övrig byggnad” 

enligt 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. PBF med den följd att en högre byggsanktionsavgift 

ska tas ut än om byggnaderna skulle ha klassats som ”annan liten byggnad”. 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Den beräkningsgrundande 

formeln för byggsanktionsavgift är enligt 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. PBF för bägge 

byggnader: (2*pbb)+(0,004*pbb*sanktionsarea) 

Byggnadernas area har mätts med hjälp av kommunens ortfoton och karttjänst. 

Ingen annan utredning eller påstående om byggnadernas faktiska area för 

bestämning av byggsanktionsavgiften har lagts fram i ärendet. 

För Byggnad A bestäms byggsanktionsavgift på följande sätt: 

Area: 77 kvm 

Sanktionsarea: 62 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (2*48300)+(0,004*48300*62)) = 108 578 kr 

För Byggnad B bestäms byggsanktionsavgift på följande sätt: 

Area: 107 kvm 

Sanktionsarea: 92 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (2*48300)+(0,004*48300*92) = 114 374 kr 

Total byggsanktionsavgift blir därför: 222 952 kr. 
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Sedan 2014 är  fastighetsägare för Bro Skällsta 9:1, se bilaga 1. 

Han var därför också fastighetsägare under tidpunkten när byggnaderna revs 

och är därför avgiftsskyldig. 

Kombyggtak Logistik Stockholm AB har genom sin företrädare 

 i telefonsamtal den 12 november 2021 samt genom sina 

yttranden den 30 november och 22 december 2021 erkänt att bolaget var ägare 

till Byggnad A samt att det har begått de aktuella överträdelserna, det vill säga 

olovlig rivning av byggnaderna A och B. Bolaget är därför också 

avgiftsskyldig. Kombyggtak Logistik Stockholm AB har dock enligt dess olika 

årsrapporter inte några anställda, se bilaga 10. 

 är ledamot i och företrädare även av Kombyggtak Sverige AB. 

Bolaget ingår tillsammans med Kombyggtak Logistik Stockholm AB i samma 

koncern med Kombyggtak Nordic AB som moderbolag i vilket också 

 är ledamot i. Av årsrapporten 2019 och tidigare årsrapporter 

framgår att Kombyggtak Sverige AB hade runt 30 anställda. De diverse fordon 

och containrar uppställda söder om Byggnad A, när Bygglovsenheten 

genomförde tillsynsbesök på fastigheten 5 och 17 maj 2021, har därför använts 

av anställda i Kombyggtak Sverige AB, se tillsynsfoton i bilaga 1. Att 

Kombyggtak Sverige AB har uppgett att bolaget enbart skulle vara verksam i 

Skåne ändrar inte denna bedömning, eftersom fordon och containrar är 

uppställda i Stockholmsområdet och kommer därför med högsta sannolikhet 

användas i närområdet. På startsidan av hemsidan ”kombyggtak.se” finns även 

en klar uppgift om att Kombyggtak Sverige AB är både verksam i Skåne och 

Stockholm. Bolagen har också uppgett att Byggnad A bestod av gammalt 

byggmaterial samt användes för att lagra byggmaterial, vilket snarare tyder på 

att Kombyggtak Sverige AB har begagnat sig av materialen och byggnaden i 

syfte för att bedriva sin verksamhet i Stockholmsområdet. Kombyggtak 

Logistik Stockholm AB eller  har inte heller uppgett vilken 

arbetskraft bolaget eller dess företrädare använde sig av istället för att låta 

anställda i Kombyggtak Sverige AB utföra rivningen. Det är därför klarlagt att 

Kombyggtak Sverige AB genom  i samförstånd med 

Kombyggtak Logistik Stockholm AB har rivit byggnaderna och därmed 

tillsammans med systerföretaget begått de aktuella överträdelserna. 

Kombyggtak Sverige AB är vidare det företaget som har tagit emot Bygg- och 

miljönämndens beslut i Tillsyn.2020.9 om att det inte får bedrivas övernattning 

och boende i den av Kombyggtak Logistik Stockholm AB hyrda byggnaden på 

fastigheten Bro-Skällsta 9:1, se bilaga 11.  har i detta ärende 

träffat Bygglovsenheten den 17 maj 2021, men har aldrig uppgett att 

Bygglovsenheten har adresserat fel företag. Beslutet har aldrig överklagats 

heller av något Kombyggtak-företag. Först efter att Kombyggtak Sverige AB 

tog emot beslutet i Tillsyn.2020.9 valde Kombyggtak Logistik Stockholm AB 

säga upp sitt hyreskontrakt med  
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Byggsanktionsavgiften för rivning av Byggnad A och B ska därför tas ut av 

, Kombyggtak Logistik Stockholm AB och 

Kombyggtak Sverige AB, vilket gör alla tre fysiska och juridiska personer 

solidariskt ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. Uttag av 

byggsanktionsavgiften strider inte heller mot Europakonventionen för 

mänskliga rättigheter. 

Upplysningar 

Bygglovsavdelningen upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 11 

kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsavdelningen planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift i 

Bygg- och miljönämnden för överläggning den 27 januari 2022. 

Bygglovsavdelningen informerar fastighetsägaren och hyresgästen om att 

enligt Högsta domstolens dom den 17 juni 2021 i mål nummer Ö 2351-20 kan 

trots lagens ordalydelse inte alltid rättelse ske, se också angående 

byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader 

som saknade bygglov avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer P 

5555-17. 

Av 9 kap. 3 § PBF framgår vidare att om en byggsanktionsavgift har beslutats 

för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till 

en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 

med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 

prisbasbelopp. Detta gäller dock endast överträdelser som begås inom två år 

från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Olof Forsberg  

Bygglovschef Florian Reitmann 

 Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 till förslag till beslut, 2022-01-03 

2. Yttrande, 2021-11-09 

3. Mejlkonversation, 2021-11-11 

4. Tjänsteanteckning Telefonsamtal, 2021-11-11 

5. Tjänsteanteckning Telefonsamtal 3 juni 2021, 2021-11-12 

6. Tjänsteanteckning, 2021-11-12 

7. Yttrande, 2021-11-30 

8. Meddelanden, 2021-12-01 

9. Hyreskontrakt, 2021-12-01 

10. Företagsuppgifter, 2021-12-08 

11. Handlingar från tillsynsärendet Tillsyn.2020.9, 2021-12-08 

12. Yttrande fastighetsägare, 2021-12-22 

13. Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2021-12-22 

14. Utkast till tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

15. Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2022-01-10  

16. Yttrande fastighetsägare, 2022-01-19 

Beslut sänds till 

Sänds med mottagningsbevis: 

1.   

 

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 

 
2. Kombyggtak Logistik Stockholm AB, c/o , 

Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 
 

3. Kombyggtak Sverige AB, Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 

 

Ombud för 2 och 3: Johan Förander, Norra Vall Advokater KB, 

Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö 
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Fastighet 

 

Adress (översikt) 

 

Lagfart/Tomträtt (översikt) 

Överlåten från akt 

BRO-SKÄLLSTA 9:1
Fastighetsnyckel: 10339479 Uppdaterad datum: 2019-03-06

Distriktsnamn: Bro Allmän del senast ändrad: 20130614

Status: Levande Senast ändrad: 2021-07-23

Enköpingsvägen 37 19740 Bro

1/1 Lagfart (Beviljad)

Fång: Köp 2014-06-03

Köpeskilling: 7900000 SEK

Inskr.dag: 2014-06-19

Aktnummer: 14/19233

96/12246 Andel:  1/1

Bilaga 1 till förslag till beslut 
i ärende Tillsyn.2021.35
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Foto taget av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 17 maj 2021 på Bro-Skällsta 9:1, Enköpingsvägen 37 
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Foto taget av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 5 maj 2021 på Bro-Skällsta 9:1, Enköpingsvägen 37 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande ang byggsanktionsavgift
Datum: den 9 november 2021 15:35:38

Hej

Efter att ha gått igenom uppgifterna som togs emot via post så har jag några synpunkter.

''Byggnaderna'' i fråga var ställningar som har satts upp tillfälligt. Som jag förstår det så
behöver man inte bygglov för detta.
Ytterdelen av ställningen var fäst med plåt så att regn och snö inte kan förstöra materialet
som skulle förvaras. Ingen grund har lagts, det var rakt av ställning.

Samt, marken där ställningarna har stått hyrs ut som parkering och som
utställningsplatser. Det är alltså inte fastighetsägaren ( ) själv som har lagt upp
dessa ställningar. 

Om det så önskas så kan jag referera er till bolaget som har lagt upp ställningarna som
markeras ut på flygfoton som ni har skickat.

Med vänlig hälsning,

Diarienummer: TILLSYN.2021.35
Fastighet: BRO-SKÄLLSTA 9:1
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1

Florian Reitmann

Från: Florian Reitmann
Skickat: den 11 november 2021 14:47
Till:
Ämne: Sv: Tillsyn.2021.35 - Byggsanktionsavgift för avsaknad 

rivningslov

Hej , 
 
Tack för ditt meddelande. Bygglovsavdelningen bedömer fortfarande att byggnad A och B 
inte var tält och samtidigt var bygglovspliktiga byggnader. Det hade därför krävts 
rivningslov samt startbesked för rivningslov för att kunna undgå att behöva betala 
byssanktionsavgift för olovlig rivning av byggnaderna. 
 
Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den 
fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen 
eller den som har fått en fördel av överträdelsen. – se 11 kap. 57 § PBL - 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/ 
 
Bygglovsavdelningen bedömer att det underlag som finns i ärendet inte är tillräckligt för 
att kunna visa att Kombyggtak AB var byggnadsägare eller har rivit byggnaderna A och B. 
Däremot har fastighetsägaren ett strikt ansvar för vad som händer på dennes fastighet. Det 
är också ostridigt att  har varit ägare till fastigheten Bro-Skällsta 9:1 när 
överträdelserna ägde rum. Bygglovsavdelningen väljer därför att byggsanktionsavgift tas 
enbart ut av fastighetsägaren. Om fastighetsägaren vill efter Bygg- och miljönämndens 
beslut den 2 december 2021 ingå en civilrättslig överenskommelse med Kombyggtak AB 
om att betala avgiften är inte något som angår Bygg- och miljönämnden. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
08-410 79 241 
florian.reitmann@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från:   
Skickat: den 11 november 2021 14:19 
Till: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Tillsyn.2021.35 - Byggsanktionsavgift för avsaknad rivningslov 
 
Hej igen 
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2

Byggnad A var ett tält, detta tält fälldes av vind och vatten. Efter det ställde dem 
upp ett nytt tält med plåt på yttersidan för att skydda mot elementen. 
 
Hur som helst, fastighetsägaren har i detta fall hyrt ut marken och bolaget som har 
hyrt har lagt upp ställningar. Är det fastighetsägarens ansvar då att stå för dessa 
kostnader som ni har föreslagit ? 
 

 säger till mig att du har all kontaktinformation till Kombyggtak AB. 
 
Med vänlig hälsning, 

 

Från: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 november 2021 14:06 
Till:  
Ämne: Sv: Tillsyn.2021.35 - Byggsanktionsavgift för avsaknad rivningslov  
  
Hej  
  
Tack för ditt meddelande. 
  
Ett tält kan vara bygglovspliktigt, se Boverkets information här: 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--
svar/flyktingsituationen/21/ 
  
Bygglovsavdelningen bedömer dock att Byggnad A och B i aktuellt ärende inte har varit tält 
och också innan de revs var byggnader enligt Plan- och bygglagens definition i 1 kap. 4 §: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-
-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 
  
” byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är 
varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 
en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla 
sig i den” 
  
Det hade därför krävts rivningslov samt startbesked för rivningslov för att kunna undgå att 
behöva betala byssanktionsavgift för olovlig rivning av byggnaderna. De aktuella 
bestämmelserna framgår av förslaget till beslut som jag har skickat till din . 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-410 79 241 
florian.reitmann@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Från:   
Skickat: den 11 november 2021 12:56 
Till: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Tillsyn.2021.35 - Byggsanktionsavgift för avsaknad rivningslov 
  
Hej igen  
  
Tack så mycket för ett snabbt svar. 
  
Nu förstår jag inte. Hur är ett tält bygglovspliktigt ? Kan du referera mig till lagen är du 
snäll. 
  
Ställningarna ägdes av ett bolag som heter Kombyggtak AB, jag har idag inte tillgång till 
orgnnr men kan ordna fram det i veckan. 
  
Med vänlig hälsning,  

 
 

10 nov. 2021 kl. 17:04 skrev Florian Reitmann 
<Florian.Reitmann@upplands-bro.se>: 

  
Hej , 
  
Tack så mycket för ditt mejl. 
  
Bygglovsavdelningen anser fortfarande att konstruktionerna var byggnader 
och bygglovspliktiga, varför de även var rivningslovspliktiga. 
  
Meddelar gärna bygglovsavdelningen om du agerar som ombud för  

 samt namn och eventuellt organisationsnummer/personnummer på 
vem som skulle ha varit ägare till byggnad A respektive byggnad B i 
ärendet. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-410 79 241 
florian.reitmann@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Telefon från/till 
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.35
Tid: den 11 november 2021 kl:11:04
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
ringer mig och bekräftar att han har fått mitt mejl samt bilderna. Han

berättar att den svarta konstruktionen, byggnad A, var en ställning som skruvats plåt
på och som sattes upp av Kombyggtak AB. Konstruktionen handlar om
byggställningar som det togs två timmar att resa och som har plockats upp på två
timmar. Konstruktionen var inte en byggnad.
Byggnad A och byggnad B var bara containrar, färdiga containrar.

. På min fråga om  ska vara ombud för honom så säger
tt han ska prata med  om det.
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Telefon från/till 
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2020.9
Tid: den 3 juni 2021 kl:15:28
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag ringer  angående ett annat ärende. Han berättar i det sammanhanget
om att han har tagit emot  beslutet om användningsförbudet taget 28 maj 2021. Han
meddelar också att Kombyggtak har sagt upp sitt kontrakt med honom och att
företaget kommer flytta från fastigheten.
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TJÄNSTEANTECKNING 1 (2)

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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-11-12 TILLSYN.2021.35

Tjänsteanteckning

från Kombyggtak Sverige AB ringer mig dagens datum angående
Tillsyn.2021.35. Han uppger att han har fått handlingarna med foto och tjänsteskrivelsen i
detta ärende från .

förklarar att varken Byggnad A eller B har varit byggnader, utan tält. Byggnad A har
bara varit en byggställning, ett temporärt skydd för träreglar och byggmaterial. Kombyggtak
både har byggt och ägt Byggnad A samt har demonterat byggnaden när de lämnade platsen.
Kombyggtak har också tagit ner Byggnad B.

Jag informerar om att Bygglovsavdelningen, eftersom han har lämnat dessa uppgifter,
kommer skicka Kombyggtak ett utkast till förslag till beslut i detta ärende där det framgår att
både och Kombyggtak kommer vara avgiftsskyldiga för den aktuella
byggsanktionsavgiften. Jag informerar honom också om beloppen bolaget tillsammans med
fastighetsägaren ska betala i byggsanktionsavgift.

Jag försöker även förklara definitionen av byggnad som står i 1 kap. 4 § PBL till , men
han fortsätter ifrågasätta att A och B var byggnader samt att han skulle betala avgiften till
kommunen.

Jag bifogar till tjänsteanteckningen en skärmdump från telefonsamtalet med
samt uppgifter från hitta.se om att telefonnumret tillhör Kombyggtak.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
2021-11-12 TILLSYN.2021.35
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Upplands-Bro Kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 
Florian Reitmann 
 
Florian.reitmann@upplands-bro.se  

 
 
 
 
  

 

 

 

Malmö den 30 november 2021 

 

Bestridande av ansvar i anledning av tillsyn i ärende TILLSYN.2021.35  

 

Kombyggtak Sverige AB bestrider den föreslagna byggsanktionsavgiften.  

 

Formellt fel 

Kombyggtak Sverige AB är fel part. Nämnda bolag har aldrig bedrivit någon verksamhet på den aktu-

ella fastigheten. Det ankommer på kommunen att försäkra sig om vem man riktar ett beslut mot.  

 

Ett annat Kombyggtak-bolag (Kombyggtak Logistik Stockholm AB – (i det följande benämnt ”Kom-

byggtak”) har däremot tidigare hyrt lokaler på fastigheten i fråga. Detta kan enkelt styrkas med 

hyresavtalet med fastighetsägaren om uppgiften inte kan tas för god. 

 

Invändningar i sak 

Ej bygglovs eller rivningslovsplikt 

Det bestrids inledningsvis att det här är fråga om en byggnad som kräver bygglov (eller rivningslov) 

eller att Kombyggtak borde ha förstått det. Det är, vilket framgår av fotografier från er utredning, 

fråga om en byggnadsställning som har täckts över – inledningsvis med presenningar och sedan med 

plåtar (återvunna från rivningar) eftersom presenningarna förstördes av vinden. Jag benämner i det 

följande konstruktionen för ”Byggnadsställningen”. Byggnadsställningar är som sådana inte lov-

pliktiga, vilket torde gälla även om de – vilket är vanligt idag – skulle vara täckta med tältduk eller 

liknande som skydd mot väder och vind. 

 

Det har aldrig funnits någon avsikt att Byggnadsställningen skulle bli varaktig och inte heller att män-

niskor skulle uppehålla sig där. Det har varit ett skydd för byggmaterial. Kombyggtak har inte uppfat-

tat Byggnadsställningen som bygglovspliktig och har aldrig fått några indikationer på motsatsen. 
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Sid 2 (3) 
 

 

Byggnadsställningen har varken ”byggts” eller ”rivits” i ordens normala bemärkelse. Den har mon-

terats upp respektive monterats ned. Det finns inte heller några sakliga skäl till varför ett rivningslov 

skulle behövas för Byggnadsställningen eftersom frågor som typiskt sett är föremål för prövning i ett 

rivningslov inte gör sig gällande här.  

 

Tillsynsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret har tidigare under 2021 varit på plats på fastig-

heten och då inte framfört några synpunkter Byggnadsställningen. Kombyggtak har inte uppmanats 

eller förelagts att montera ner Byggnadsställningen eller dylikt.  

 

Frivillig rättelse mm 

Om det skulle bedömas att Byggnadsställningen är bygglovspliktig så skulle ett bygglov i så fall (med 

tanke på att det inte har funnits någon avsikt att det skulle vara något varaktigt) rimligen ha fått vara 

tidsbegränsat och åtgärden att montera ner Byggnadsställningen skulle därmed ha varit en naturlig 

avveckling som knappast skulle kräva ett självständigt rivningslov. Det är också av detta skäl svårt att 

förstå varför det skulle behövas ett rivningslov. 

 

Om Byggnadsställningen som sådan skulle anses vara bygglovspliktig så innebär också nedmon-

teringen en frivillig rättelse av ett tidigare fel. En sådan rättelse är knappast lovpliktig. 

 

Sakfel rörande påstådda byggnader 

Det påstås i ärendet att det har förekommit 2 st byggnader A och B. Detta är fel – det är fråga om en 

och samma Byggnadsställning som endast har flyttats några meter. Det kan därför i inget fall vara 

aktuellt att ålägga någon ansvar baserat på ett påstående om Byggnadsställningen utgör två separata 

byggnader.  

 

Det kan inte vitsordas att de påstådda ytorna för Byggnadsställningen är korrekt uppskattade utifrån 

Googles lågupplösta satellitbilder. Eftersom Byggsanktionsavgiften är en direkt funktion av Byggnads-

ställningens yta är det väsentligt att det finns säkra underlag för beräkningen.  

 

Orimligt straff  

Byggsanktionsavgiften är i Europakonventionens mening att betrakta som ett straff. Det är knappast 

rimligt att en frivillig nedmontering av Byggnadsställningen skall bestraffas, när ingen skada har upp-

kommit, inga klagomål anförts och inga som helst synpunkter har framförts på Byggnadsställningen 

medan den var uppmonterad. Vad skulle skälet för det vara?  
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Sid 3 (3) 
 

 

 

Den föreslagna Byggsanktionsavgiften är felaktig och orimlig också med tanke på att en och samma 

Byggnadsställning har betraktats som två olika byggnader.  

 

Också tidsaspekten i kommunens agerande är anmärkningsvärd, särskilt när det gäller Byggnads-

ställningens första placering (av kommunen betecknad ”Byggnad B”). Byggnadsnämnden har varit på 

besök på fastigheten tidigare under 2021 utan att då ha haft några frågor eller synpunkter rörande 

Byggnadsställningen (trots att den fotograferades).  

 

Kommunen bedriver i praktiken spaning via satellitbilder och tidigare tillgängliga fotografier för att i 

efterhand söka upp och bestraffa företag för något som inte längre finns. Beträffande ”Byggnad B” 

saknas det dessutom närmare dokumentation av Byggställningen. Kommunen tar alltså upp detta 

först när det inte längre är möjligt att skaffa fram någon bättre utredning som kan användas som 

bevisning eller motbevisning. Det måste därför ifrågasättas vad kommunens syfte med den före-

slagna byggsanktionsavgiften är.  

 

Som ovan 

 
Johan Förander, advokat 

 

Norra Vall Advokater 

Gråbrödersgatan 2 

211 21 Malmö 

johan.forander@nv-advokat.se 

0702-122201 
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Florian Reitmann

Från: Johan Förander <johan.forander@nv-advokat.se>
Skickat: den 1 december 2021 09:19
Till: Florian Reitmann
Ämne: Sv: Yttrande från Kombyggtak Sverige AB rörande 

Samhällsbyggnadskontorets ärende TILLSYN.2021.35
Bifogade filer: Hyreskontrakt lager BRO.pdf

Hej Florian, 
 
Tack så mycket för bekräftelsen. Översänder hyreskontrakt enligt önskemål.  
 
Hälsningar 
 
Johan Förander 
 

  
 
Norra Vall Advokater KB 
Gråbrödersgatan 2 
211 21 MALMÖ 
Tel +46 (0)702-122201 
 
johan.forander@nv-advokat.se 
 
Våra  tjänster tillhandahålls i enlighet med de allmänna villkor som finns tillgängliga på www.nv-advokat.se. 
  
Det här e-postmeddelandet, som är skickat från en advokatbyrå, är endast avsett för den det är ställt till. 
Meddelandet kan innehålla konfidentiell information som omfattas av advokatsekretess. Om e-
postmeddelandet av misstag kommit Er tillhanda ber vi Er att omedelbart meddela oss detta genom att svara 
på meddelandet och därefter radera detsamma. 
 
Our services  are subject to the General Terms and Conditions available at www.nv-advokat.se 
 
This e-email, which was sent from a law firm, is confidential and only intended for the use of the individual or 
entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under 
applicable law. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by reply to this e-
mail and delete this e-mail including any attachments. 
 

Från: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se>  
Skickat: den 1 december 2021 07:34 
Till: Johan Förander <johan.forander@nv-advokat.se> 
Ämne: Sv: Yttrande från Kombyggtak Sverige AB rörande Samhällsbyggnadskontorets 
ärende TILLSYN.2021.35 
 
Hej Johan, 
 
Jag bekräftar att yttrandet har tagits emot. 
Lämna gärna in det åberopade hyresavtalet så fort som möjligt för styrkande att 
Kombyggtak Logistik Stockholm AB har hyrt marken där de rivna byggnaderna stod. 
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Med vänlig hälsning 
 
Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
08-410 79 241 
florian.reitmann@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Johan Förander <johan.forander@nv-advokat.se>  
Skickat: den 30 november 2021 14:33 
Till: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Kopia: Kommun <kommun@upplands-bro.se> 
Ämne: Yttrande från Kombyggtak Sverige AB rörande Samhällsbyggnadskontorets ärende 
TILLSYN.2021.35 
Prioritet: Hög 
 
På uppdrag av Kombyggtak Sverige AB skriver jag till er i rubricerat ärende 
(Samhällsbyggnadskontoret). Jag vore tacksam för bekräftelse av mottagande av yttrandet. 
 
Hälsningar 
 
Johan Förander, advokat 
 

  
 
Norra Vall Advokater KB 
Gråbrödersgatan 2 
211 21 MALMÖ 
Tel +46 (0)702-122201 
 
johan.forander@nv-advokat.se 
 
Våra  tjänster tillhandahålls i enlighet med de allmänna villkor som finns tillgängliga på www.nv-advokat.se. 
  
Det här e-postmeddelandet, som är skickat från en advokatbyrå, är endast avsett för den det är ställt till. 
Meddelandet kan innehålla konfidentiell information som omfattas av advokatsekretess. Om e-
postmeddelandet av misstag kommit Er tillhanda ber vi Er att omedelbart meddela oss detta genom att svara 
på meddelandet och därefter radera detsamma. 
 
Our services  are subject to the General Terms and Conditions available at www.nv-advokat.se 
 
This e-email, which was sent from a law firm, is confidential and only intended for the use of the individual or 
entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under 
applicable law. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by reply to this e-
mail and delete this e-mail including any attachments. 
 
 



9 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 - BMN 21/0016-8 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 : 8. Meddelanden_511285.pdf

1

Florian Reitmann

Från: Johan Förander <johan.forander@nv-advokat.se>
Skickat: den 30 november 2021 11:22
Till: Florian Reitmann
Ämne: VB: Bestridande angående tillsyn 2021.35

Jag företräder Kombyggtak Sverige AB och skriver till dig i rubricerat ärende.  
 
Jag avser under dagen att utveckla bestridandet närmare, men vill redan nu meddela att 
Kombyggtak Sverige AB bestrider ansvar av flera skäl, bl a av skälet att bolaget 
överhuvudtaget inte har haft någon verksamhet på den aktuella platsen. Ni har förväxlat 
bolaget med ett annat Kombyggtak-bolag som har hyrt lokaler på platsen.  
 
Hälsningar 
 
Johan Förander 
 

  
 
Norra Vall Advokater KB 
Gråbrödersgatan 2 
211 21 MALMÖ 
Tel +46 (0)702-122201 
 
johan.forander@nv-advokat.se 
 
Våra  tjänster tillhandahålls i enlighet med de allmänna villkor som finns tillgängliga på www.nv-advokat.se. 
  
Det här e-postmeddelandet, som är skickat från en advokatbyrå, är endast avsett för den det är ställt till. 
Meddelandet kan innehålla konfidentiell information som omfattas av advokatsekretess. Om e-
postmeddelandet av misstag kommit Er tillhanda ber vi Er att omedelbart meddela oss detta genom att svara 
på meddelandet och därefter radera detsamma. 
 
Our services  are subject to the General Terms and Conditions available at www.nv-advokat.se 
 
This e-email, which was sent from a law firm, is confidential and only intended for the use of the individual or 
entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under 
applicable law. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by reply to this e-
mail and delete this e-mail including any attachments. 
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Företag

Koncerninformation

Antal relationer: 3
Koncerninformationen grundas på senaste Årsredovisningen
Ägarandel inom parantes om den inte är 100%

- Kombyggtak Nordic AB

- Kombyggtak Logistik Stockholm AB
- Kombyggtak Sverige AB

KONCERNINFORMATION
Kopia skapad: 12:11:01 2021-12-02

559021-8706
Kombyggtak Logistik Stockholm AB
c/o 
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 0702708955

559021-8706_2021-12-02_12:11

1 / 1
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 12:15:47 2021-12-02

559021-8706
Kombyggtak Logistik Stockholm AB
c/o 
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 0702708955

Senaste ändring i ledningen: 2017-09-15

Gäller fr.o.m.: 2015-07-14

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE 2015-07-30 4

SU 2015-07-30 3

REV 2015-07-30

Firman tecknas av styrelsen

559021-8706_2021-12-02_12:15

1 / 1
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Period - Kombyggtak Logistik
Stockholm AB

1909-2008 1809-1908 1709-1808 1608-1708 1507-1607 Branschen

Omsättning, kSEK 13.576 21.025 25.687 24.147 25.587

Antal anställda, st 0 0 0 8 20

Omsättning per anställd, kSEK * * * 3.018 1.279 *

Lön per anställd, kSEK * * * * 301

Resultat efter finansnetto, kSEK -1.027 2.158 1.512 1.261 333 0

Avkastning på totalt kapital, % -25,3 29,4 26,1 25,8 10,4 0,0

Balansomslutning, kSEK 4.016 7.408 5.833 4.926 3.794

Eget kapital, kSEK 796 1.138 1.633 768 232 160

Soliditet, % 42,1 27,3 39,7 23,1 8,2 54,3

Kassalikviditet, % 164,2 121,3 135,6 89,4 91,9 208,0

GRUNDSTRUKTUR

Avkastning

Avkastning eget kaptial, % 0,0 106,9 65,3 110,7 107,8

Skuldränta, % 0,5 0,3 0,2 0,3 1,7

Riskbuffert, % -25,8 29,1 25,9 25,5 8,7

Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 2,5 1,4 3,2 11,2

Resultat

Rörelsemarginal, % 0,0 10,4 5,9 5,3 1,5

Nettomarginal, % 0,0 10,3 5,9 5,2 1,3

Intäkter/kostnader

Nettoomsättning, kSEK 13.100 20.950 25.687 24.147 25.587

Nettoomsättning/anställda, kSEK 0 0 0 3.018 1.279

Personalkostnader/Nettoomsättning,
%

0,0 0,0 0,1 12,8 30,8

Kapital

Kapitalets omsättningshastighet, ggr 3,3 2,8 4,4 4,9 6,7

Rörelsekapital/nettoomsättning, % 10,1 6,6 5,4 1,1 0,0

Vinstmarginal, % 0,0 10,4 5,9 5,3 1,5

TILLÄGGSSTRUKTUR

Företag

Nyckeltal

NYCKELTAL
Kopia skapad: 15:51:43 2021-12-08

559021-8706
Kombyggtak Logistik Stockholm AB
c/o 
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 0702708955
SNI-kod 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Jämförelsebransch Byggande av bostadshus och andra byggnader

559021-8706_2021-12-08_15:51

1 / 2
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Resultat

Förädlingsgrad, % 0,0 8,7 4,4 16,7 31,9

Räntetäckningsgrad, % 0,0 127,9 189,9 115,5 6,6

Förädlingsvärde/anställda, kSEK 0 0 0 505 408

Rörelseresultat/anställda, kSEK 0 0 0 159 20

Nettoresultat/anställda, kSEK 0 0 0 158 17

Intäkter/kostnader

Personalkostnader/förädlingsvärde,
%

0,0 0,2 1,2 76,5 96,7

Personalkostnader/anställda, kSEK 0 0 0 387 394

Avskrivningar/nettomsättning, % 3,1 1,7 1,5 1,3 0,5

Finansnetto/nettomsättning, % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2

Kapital

Immateriella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

4,8 4,3 5,1 4,5 2,4

Maskiner o
inventarier/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lager o pågående
arbeten/nettoomsättning, %

0,0 1,4 1,0 2,6 0,0

Kundfordringar/nettoomsättning, % 0,1 8,5 3,8 0,0 1,8

Övriga kortfristiga
fordringar/nettoomsättning, %

22,9 19,8 8,1 5,8 0,5

Kassabank o kortfristiga
placeringar/nettoomsättning, %

2,8 1,3 3,2 4,4 10,2

Kortfristiga skulder/nettoomsättning,
%

15,8 24,4 12,2 14,8 13,5

Eget kapital/nettoomsättning, % 6,1 5,4 6,4 3,2 0,9

Obeskattade
reserver/nettoomsättning, %

8,8 5,4 3,4 2,0 0,4

Avsättningar o långfristiga
skulder/nettoomsättning, %

0,1 0,1 0,7 0,5 0,0

Period - Kombyggtak Logistik
Stockholm AB

1909-2008 1809-1908 1709-1808 1608-1708 1507-1607 Branschen

559021-8706_2021-12-08_15:51

2 / 2
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Företag

Koncerninformation

Antal relationer: 3
Koncerninformationen grundas på senaste Årsredovisningen
Ägarandel inom parantes om den inte är 100%

- Kombyggtak Nordic AB

- Kombyggtak Logistik Stockholm AB

- Kombyggtak Sverige AB

KONCERNINFORMATION
Kopia skapad: 12:11:48 2021-12-02

559077-1175
Kombyggtak Sverige AB
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 040-500095

559077-1175_2021-12-02_12:11

1 / 1
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 12:16:55 2021-12-02

559077-1175
Kombyggtak Sverige AB
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 040-500095

Senaste ändring i ledningen: 2017-09-07

Gäller fr.o.m.: 2016-09-13

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE 2016-09-21 4

SU 2016-09-21 3

REV 2016-09-21

Firman tecknas av styrelsen

559077-1175_2021-12-02_12:16

1 / 1
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Period - Kombyggtak Sverige AB 1909-2008 1809-1908 1709-1808 1609-1708 Branschen

Omsättning, kSEK 36.483 27.626 47.305 48.961

Antal anställda, st 33 28 34 32

Omsättning per anställd, kSEK 1.106 987 1.391 1.530 2.240

Lön per anställd, kSEK * * * *

Resultat efter finansnetto, kSEK 5.758 -1.053 811 3.306 2.472

Avkastning på totalt kapital, % 43,6 -13,0 13,2 41,0 12,7

Balansomslutning, kSEK 13.210 8.026 6.163 8.074

Eget kapital, kSEK 4.129 1.477 1.371 1.982 6.272

Soliditet, % 44,6 29,4 35,9 32,5 34,1

Kassalikviditet, % 159,7 132,6 123,8 143,8 142,4

GRUNDSTRUKTUR

Avkastning

Avkastning eget kaptial, % 97,7 0,0 36,7 125,9

Skuldränta, % 0,0 0,2 0,1 0,1

Riskbuffert, % 43,6 -13,2 13,1 40,9

Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 2,3 1,7 2,0

Resultat

Rörelsemarginal, % 15,8 0,0 1,7 6,8

Nettomarginal, % 15,8 0,0 1,7 6,8

Intäkter/kostnader

Nettoomsättning, kSEK 36.374 27.626 47.305 48.961

Nettoomsättning/anställda, kSEK 1.102 987 1.391 1.530

Personalkostnader/Nettoomsättning,
%

37,3 44,9 32,4 22,8

Kapital

Kapitalets omsättningshastighet, ggr 2,8 3,4 7,7 6,1

Rörelsekapital/nettoomsättning, % 16,1 7,6 4,0 5,7

Vinstmarginal, % 15,8 0,0 1,7 6,8

TILLÄGGSSTRUKTUR

Resultat

Företag

Nyckeltal

NYCKELTAL
Kopia skapad: 15:42:29 2021-12-06

559077-1175
Kombyggtak Sverige AB
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 040-500095
SNI-kod 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Jämförelsebransch Byggande av bostadshus och andra byggnader

559077-1175_2021-12-06_15:42

1 / 2
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Förädlingsgrad, % 53,0 41,0 34,1 29,5

Räntetäckningsgrad, % 1.920,3 0,0 203,8 662,0

Förädlingsvärde/anställda, kSEK 584 405 474 452

Rörelseresultat/anställda, kSEK 175 -37 24 103

Nettoresultat/anställda, kSEK 174 -38 24 103

Intäkter/kostnader

Personalkostnader/förädlingsvärde,
%

70,3 109,5 95,1 77,1

Personalkostnader/anställda, kSEK 411 443 451 348

Avskrivningar/nettomsättning, % 0,1 0,1 0,1 0,0

Finansnetto/nettomsättning, % 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapital

Immateriella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

1,5 1,8 1,1 0,0

Maskiner o
inventarier/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0

Lager o pågående
arbeten/nettoomsättning, %

4,9 1,2 2,2 1,0

Kundfordringar/nettoomsättning, % 5,4 7,0 3,0 11,7

Övriga kortfristiga
fordringar/nettoomsättning, %

9,7 7,0 2,6 3,3

Kassabank o kortfristiga
placeringar/nettoomsättning, %

14,1 4,7 3,3 0,3

Kortfristiga skulder/nettoomsättning,
%

18,8 19,6 7,9 10,8

Eget kapital/nettoomsättning, % 11,4 5,3 2,9 4,0

Obeskattade
reserver/nettoomsättning, %

6,2 4,1 2,3 1,7

Avsättningar o långfristiga
skulder/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0

Period - Kombyggtak Sverige AB 1909-2008 1809-1908 1709-1808 1609-1708 Branschen

559077-1175_2021-12-06_15:42

2 / 2
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 17:25:17 2021-12-07

559105-9075
Kombyggtak Nordic AB
c/o 
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 08-6230846

Senaste ändring i ledningen: 2017-09-14

Gäller fr.o.m.: 2017-03-06

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE 2017-03-23 4

SU 2017-03-23 3

REV 2017-03-23

Firman tecknas av styrelsen

559105-9075_2021-12-07_17:25

1 / 1
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Företag

Koncerninformation

Antal relationer: 3
Koncerninformationen grundas på senaste Årsredovisningen
Ägarandel inom parantes om den inte är 100%

- Kombyggtak Nordic AB

- Kombyggtak Logistik Stockholm AB

- Kombyggtak Sverige AB

KONCERNINFORMATION
Kopia skapad: 17:25:01 2021-12-07

559105-9075
Kombyggtak Nordic AB
c/o 
Klasrovägen 14
191 49 Sollentuna
Tel: 08-6230846

559105-9075_2021-12-07_17:25

1 / 1
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DELEGATIONSBESLUTT §3 1 (4)

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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelning

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-05-28 TILLSYN.2020.9

Förbud mot användning av byggnadsverk m.m.
Diarienummer: TILLSYN.2020.9
Ärendet avser: Tillsyn om ändrad användning
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 9:1
Adress: Enköpingsvägen 37

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden förbjuder (fastighetsägaren)
samt Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175 (företaget) med stöd av
11 kap. 33 § första stycket 1 Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att använda den av
företaget nyttjade byggnaden på fastigheten BRO-SKÄLLSTA 9:1 för övernattning
och boende. Byggnaden utvisas på bifogad fastighetskarta ("Primärkarta med
anmärkningar") såsom "södra lokalen".

2. Bygg- och miljönämnden förelägger fastighetsägaren och företaget med stöd av
11 kap. 19 § PBL att tömma utrymmet i byggnadens övervåning på föremål som
ligger på utrymmets golv senast den sjunde dagen efter att fastighetsägaren eller
företaget har tagit del av beslutet. Utrymmet visas i till beslutet bifogade bilder från
platsbesök 2021-05-17 på sidorna 10-13 (förutom nedersta bild på s. 13).

3. Bygg- och miljönämnden förbjuder med stöd av 11 kap. 33 § första stycket 1 PBL
fastighetsägaren och företaget att använda utrymmet som avses i beslutets punkt 2 för
lagring. Beslutet börjar gälla från och med den åttonde dagen efter att fastighetsägaren
eller företaget har tagit del av beslutet.

4. Besluten 1-3 gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart.
5. Besluten 1 och 3 förenas med löpande vite enligt 11 kap. 37 § PBL.

a. Det ska tas ut vite varje gång när det sker en sådan överträdelse som avses i
beslutets punkt 1 med följande vitesbelopp av följande personer:

· 200.000 kr av samt

· 1.000.000 kr av Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175.

b. Det ska tas ut vite varje gång när det sker en sådan överträdelse som avses i
beslutets punkt 3 med följande vitesbelopp av följande personer:

· 200.000 kr av samt

· 1.000.000 kr av Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175.
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Aktuella bestämmelser

Enligt 8 kap. 4 § första stycket 1 och 2 PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper
som är väsentliga i fråga om bl.a. bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet i
händelse av brand m.m.

Av 3 kap. 7 § Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF framgår följande. För att uppfylla
det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 1 PBL
ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som
byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används bl.a. inte leder till att
byggnadsverket helt eller delvis rasar.

Av 3 kap. 8 § PBF framgår följande. För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand
som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 PBL ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört
på ett sätt som innebär bl.a. att personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan
lämna det eller räddas på annat sätt.

Av 11 kap. 19 § PBL framgår att om en ägare eller nyttjanderättshavare låter bli att vidta en
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Enligt 11 kap. 33 § första stycket 1 PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller
har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i
närheten av byggnadsverket.

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL får
byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har fått laga kraft samt att ett
beslut om förbud enligt 11 kap. 33 § PBL gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Ett förbud enligt 11 kap. 33 § PBL får enligt 11 kap. 37 § PBL förenas med vite.

Av 6 kap. 39 § Kommunallagen (2017:725) framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden,
eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Händelseförlopp

2020-04-29 anmäler Arbetsmiljöverket till bygglovsavdelningen att personer bor i
verkstadslokaler på Enköpingsvägen 37.

2021-05-05 utför bygglovsavdelningen ett tillsynsbesök på fastigheten. Inspektörerna
konstaterar att det finns 24 sängar, ett flertal bad- och duschrum samt ett fullt utrustat kök
med gasspisar, kyl och frys främst på övervåningen i södra byggnaden av fastigheten. Det
finns även torktumlare och tvättmaskin i byggnadens entréplan. Under besöket pratar
inspektörerna med , företrädare för företaget, i telefon.

2021-05-17 utför bygglovsavdelningen tillsammans med Brandkåren Attunda ett till
tillsynsbesök. är närvarande vid besöket.

2021-05-19 inkommer Brandkåren Attundas bedömning att byggnaden utifrån brandsäkerhet
inte är lämplig för övernattning.
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Ärendet

Fastigheten är enligt gällande detaljplan 6803 avsedd endast för industriföremål.
Bygglovsavdelningen konstaterar vid tillsynsbesöket 2021-05-05 att det finns många sängar
samt andra utrymmen med redskap för omfattande övernattnings- och boendeverksamhet. I
byggnadens utrymmen och vid sängarna finns dessutom många personliga föremål som visar
på att många personer vid detta tillfälle nyttjade lokalen för övernattning och boende. Det är
ostridigt att företaget nyttjar byggnaden. Företaget uppger vid tillsynsbesök 2021-05-17 att
det handlar enbart om kortvarig övernattning i mycket liten omfattning. Brandkåren Attunda
bedömer att byggnaden inte är säker för övernattning.

Bygglovsavdelningen uppmärksammar vid tillsynsbesöket 2021-05-17 att i byggnaden hade
inretts ett mellantak byggt av reglar och plankor. Utrymmet med dess underliggande
konstruktion visas i till beslutet bifogade bilder från platsbesök 2021-05-17 på sidorna 10-13,
20-21, 24, 26-27. På mellantaket lagras diverse tynga föremål såsom möbler, däck samt
byggnadsmaterial. Bygg- och miljönämnden bedömer att denna konstruktion saknar bygglov
samt att den inte är säker för användning i form av lagring.

För att förhindra fortsatt övernattning och boende i södra byggnaden på fastigheten behövs ett
omedelbart förbud för sådan verksamhet. Detta beslutas med stöd av
8 kap. 4 § första stycket 2 PBL, 3 kap. 8 § PBF samt 11 kap. 33 § första stycket 1 PBL.

Vidare behöver det ovan beskrivna utrymmet på mellantaket så fort som möjligt tömmas på
föremål, eftersom det bedöms inte vara säker för lagring. Detta beslutas med stöd av
8 kap. 4 § första stycket 1 PBL, 3 kap. 7 § PBF samt 11 kap. 19 § PBL. Fastighetsägaren och
företaget ges en skälig frist på sju dagar för att tömma utrymmet.

Det behövs även ett omedelbart förbud om lagring på detta utrymme, vilket beslutas med stöd
av 8 kap. 4 § första stycket 1 PBL, 3 kap. 7 § PBF samt 11 kap. 33 § första stycket 1 PBL.
Förbudet börjar gälla från och med dagen efter att utrymmet senast ska ha tömts.

Förbuden behöver förenas med vite, eftersom det annars finns risk att verksamheterna
övernattning/boende respektive lagring inte omedelbart upphör. Detta beslutas med stöd av
11 kap. 37 § PBL. Vitesbeloppen har fastställts utifrån fastighetsägarens respektive företagets
ekonomiska förhållanden och har bestämts med hänsyn till att besluten avser akut skydd av
personers liv och hälsa.

Handlingar som ingår i beslutet

· Anmälan Arbetsmiljöverket 2020-04-29

· Underrättelse till fastighetsägaren om tillsynsbesök 2021-05-05

· Fotografier i södra byggnaden på fastigheten tagna 2021-05-05

· Primärkarta med anmärkningar 2021-05-05

· Tillsynsrapport från tillsynsbesöket 2021-05-05

· Skärmdumpar som tillsammans med foton från 2021-05-05 visar att Kombyggtak

Sverige AB är verksamhetsutövare i byggnaden och ansvarig för
övernattningen/boendet

· Underrättelse till fastighetsägaren och företaget om nytt tillsynsbesök 2021-05-17

· Tillsynsrapport från tillsynsbesöket 2021-05-17
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· Fotografier i södra byggnaden på fastigheten tagna 2021-05-17

· Tjänsteanteckning från Brandkåren Attunda 2021-05-19

· Meddelande från Brandkåren Attunda 2021-05-19

Beslutet delges med delgivningskvitto till:

· Fastighetsägaren

· Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175

Detta beslut har fattats av Bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén enligt
Bygg- och miljönämndens delegationsordning UBKFS 2020:13, delegationspunkt 1.10.

För bygg- och miljönämnden

Börje Wredén, ordförande

Florian Reitmann är handläggare i ärendet.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen
till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas
till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha inkommit till
Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.
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1

Florian Reitmann

Från: Florian Reitmann
Skickat: den 11 maj 2021 12:27
Till: info@kombyggtak.se
Ämne: Tillsynsbesök på Enköpingsvägen 37 Upplands-Bro måndag den 17 maj 2021, 

ungefärlig tid kl. 9.30
Bifogade filer: Handling_Anmälan misstanke om ändrad andvändning_485609.pdf; 

Handling_Anmälan misstanke om ändrad anvädning_483632.pdf; 
Handling_Anmälan_435408.pdf; Handling_Primärkarta med anmärkningar_
484996.pdf; Handling_Fotografier södra byggnaden.pdf; Handling_Skärmdump 
hitta.se_485005.pdf; Handling_Skärmdump Kombyggtak_485004.pdf; 
Handling_Skärmdump merinfo.se_485007.pdf; Handling_Tillsynsrapport_484997.pdf; 
Handling_Skärmdump Allabolag.se_485006.pdf

Till Kombyggtak AB:s föreståndare. 
 
Det har kommit in en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Det handlar om misstanke om att personer bor i 
verksamhetslokaler på Enköpingsvägen 37. Nämnden har utfört ett platsbesök den 5 maj 2021, se bifogade 
handlingar. 
 
Bygg- och miljönämnden har ännu inte bedömt eller tagit ställning till anmälan, men kommer tillsammans med 
Brandkåren Attunda att göra ett nytt tillsynsbesök på fastigheten på måndag den 17 maj 2021, ungefärlig tid kl. 
9.30, se även bifogade handling. 
 
Om du vill närvara vid besöket bör du kontakta nämnden senast dagen innan via kommunens kontaktcenter på 08-
581 690 00. Handläggare i ärendet är Florian Reitmann. 
 
Efter besöket kommer Bygg- och miljönämnden att ta ställning till om en överträdelse har skett och vilka påföljder 
som kan bli aktuella. Nämnden kommer även underrätta dig om den fortsatta hanteringen av anmälan. 
 
Om du vill lämna in handlingar eller kontakta nämnden skriftligt så kan du göra detta via brev eller mejl. Använd 
gärna bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
08-410 79 241 
florian.reitmann@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygg- och miljönämnden
Bygglovsavdelningen
Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-05-11 TILLSYN.2020.9

Kombyggtak Sverige AB

Klasrovägen 14
19149 Sollentuna

Anmälan misstanke om ändrad användning av byggnad
Diarienummer: TILLSYN.2020.9
Ärendet avser: Tillsyn om ändrad användning
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 9:1
Adress: Enköpingsvägen 37

Ärendet

Det har kommit in en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Det handlar om misstanke om
att personer bor i verksamhetslokaler på Enköpingsvägen 37. Nämnden har utfört ett
platsbesök den 5 maj 2021.

Bygg- och miljönämnden har ännu inte bedömt eller tagit ställning till anmälan, men kommer
tillsammans med Brandkåren Attunda att göra ett nytt tillsynsbesök på fastigheten på måndag
den 17 maj 2021, ungefärlig tid kl. 9.30.

Om du vill närvara vid besöket bör du kontakta nämnden senast dagen innan via kommunens
kontaktcenter på 08-581 690 00. Handläggare i ärendet är Florian Reitmann.

Efter besöket kommer Bygg- och miljönämnden att ta ställning till om en överträdelse har
skett och vilka påföljder som kan bli aktuella. Nämnden kommer även underrätta dig om den
fortsatta hanteringen av anmälan.

Om du vill lämna in handlingar eller kontakta nämnden skriftligt så kan du göra detta via brev
eller mejl. Använd gärna bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering.

Upplysningar

Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL krävs bygglov för bl.a. ändring av en
byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk
eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för
eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen
kommit till stånd.

Av 11 kap. 3 och 5 § PBL framgår att byggnadsnämnden såsom tillsynsmyndighet ska pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, domar m.m.

Enligt 11 kap. 8 § 1 st. 1 p. PBL har byggnadsnämnden rätt att få tillträde till fastigheter och
byggnadsverk för att fullgöra sina uppgifter.
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För bygg- och miljönämnden

Florian Reitmann
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WISTRAND

Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun
Att: Florian Reitman
Florian.Reitmann@upplands-bro.se
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Stockholm den 22 december 2021

Yttrande över förslag till beslut av den 15 november 2021

Fastighetsägare:

Ombud: Advokat Jan Alexanderson & Jonathan Johansson
Wistrand Advokatbyra
Box 7543, 103 93 Stockholm

Saken: Byggsanktionsavgift avs. fastigheten Bro-Skallsta 9:1

Ert ärende: TILLSYN.2021.35

Vär beteckning: BMN

har erhällit ett förslag till beslut fran samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro
kommun (“Námnden”), daterat den 8 november 2021, avseende byggsanktionsavgift för
rivning av byggnader utan startbesked pá fastigheten Bro-Skällsta 9:1 ("Fórslaget”).

har därefter erhällit ett nytt förslag till beslut, dock betecknat som “utkast till
tjänsteskrivelse”, daterat den 15 november 2021 (“Tjánsteskrivelsen”). Förslaget och
Tjänsteskrivelsen synes avse samma sak.

I egenskap av ombud för ónskar vi med anledning av Fórslaget och
Tjänsteskrivelsen anföra följande.

Wistrand Advokatbyrä |
Stockholm P.O. Box 7543 SE-103 93 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 65

Tel+46 850720000 Fax+46850730000 www.wistrand.se
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INSTALLNING OCH GRUNDER

motsätter sig Namndens förslag till beslut att debitera
byggsanktionsavgift. Grunderna för bestridande är enligt följande:

dels att det som i Fórslaget respektive Tjánsteskrivelsen benämns som Byggnad A
respektive Byggnad B inte utgör byggnader enligt plan- och bygglagen (2010:900),
"PBL",

dels att det av Nämnden presenterade underlaget inte är tillräckligt för att kunna
bedöma om ätgärderna kräver rivningslov och därmed om det finns förutsättningar
för Nämnden att besluta om byggsanktionsavgift.

UTVECKLING AV GRUNDER

Lagrum

Enligt 9 kap. 2 8 första stycket PBL krävs bygglov bl.a. för att uppföra byggnader
(punkt 1) och uppföra tillbyggnader (punkt 2). Enligt 9 kap. 10 8 PBL krävs
rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett omräde med

detaljplan, om kommunen inte har bestämt nägot annat i gällande planer.

Termen “byggnad” ar definierad i 1 kap. 4 8 PBL som en varaktig konstruktion som
bestär av tak eller av tak och vággar och som är varaktigt placerad pá mark eller
helt eller delvis under mark eller ar varaktigt placerad pa en viss plats i vatten samt
är avsedd att vara konstruerad sä att människor kan uppehälla sig i den.

Upplag bestäende av containrar i omedelbar narhet till en pägäende verksamhet
inom ett industriomrade ar ej bygglovspliktigt, se 6 kap. 1-2 §§ plan- och
byggförordning (2011:338), “PBF”. Ovriga typer av upplag kan dock vara

bygglovspliktiga.

For upplag, sá som containrar, krävs det varken rivningslov eller en anmálan om

rivning - oavsett om det rör sig om ett bygglovspliktigt upplag eller inte, se 9 kap.
10 8 PBL och 6 kap. 5-6 88 PBF.

Möjligheterna för en tillsynsmyndighet att ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) regleras i 11 kap. 51-63 88 PBL, varav det framgär att avgift
kan tas ut om nägon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL.
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Förarbeten och rättspraxis

Byggnads-begreppet

Termen “byggnad” diskuterades i propositionen som fóregick PBL i

specialmotiveringen (prop. 1985/86:1 s. 674f.). Det konstaterades bl.a. följande. I

allmänt sprakbruk avses med byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar
som star pa marken och är sä stor att människor kan uppehälla sig i den. Denna
definition är nagot för snäv jämfört med vad somi praxis ansetts utgöra en
byggnad. Man bör kunna knyta an till praxis nar det gäller bedömningen av vad som
ar byggnad. Praxis har utvecklats ganska längt nar det gäller att hänföra enkla
anordningar till byggnad.

Konstruktioner som genom sin storlek och form ger samma visuella intryck som ett
hus har ansetts som byggnad, trots att de saknat utrymme för människor att
uppehälla sig i. Exempel i äldre praxis ar en plätcylinder för cementblandning, en
bassäng med ett utrymme under konstruktionen och en enkel anordning bestäende
av en plastduk pa regelverk av trästolpar. Vid införandet av en definition av termen
byggnad i PBL anfördes det att nämnda rättspraxis i vissa avseenden varit for
längtgäende. Syftet med att införa en definition av termen “byggnad” ar säledes att
farre typer av byggnationer ska klassificeras som byggnader enligt PBL (prop
2009/10:170 s 144).

Det framgär av säväl ordalydelsen i 1 kap. 4 § PBL som rättspraxis att det visuella
intryck som byggnationen ger samt dess egenskaper ska tillmätas särskild betydelse
vid bedömningen om det är en byggnad enligt PBL (se t.ex. RÄ 2009 ref. 62 och
Mark och miljödomstolen i dom av den 3 mars 2019 mäl nr P 2854-14).
Konstruktion, varaktighet, användningsomräde och användningsmöjlighet, möjlighet
för människor att vistas i byggnadsverket, förekomsten av omslutande väggar och
tak, volymökning, och syfte är andra omständigheter som bör beaktas.

Mark- och miljooverdomstolen (“MOD”) har dartill uttalat att en utgängspunkt för
bedömningen av om en företagen byggnadsätgärd ska anses vara en sädan ätgärd
som kräver bygglov eller inte, ari vilket sammanhang och med vilket syfte
byggnadsätgärden har utförts (se MOD 2015:13 och MOD 2017:33).

Byggsanktionsavgift och bevisbörda

En sanktionsavgift har straffrättslig karaktär vilket MÖD flera gänger uttalat sävitt
avser byggsanktionsavgift (se bl.a. MÖD 2013:4) och miljösanktionsavgift (se bl.a.
MÖD 2001:41). Beträffande miljösanktionsavgifter har MÖD ansett att allmänna
straffrättsliga principer bor gälla i frága om vem som har bevisbördan för att en
överträdelse har ägt rum (se MÖD 2002:58). Detta innebär att det är
tillsynsmyndighetens sak att bemöta och - dar det ár möjligt- att försöka
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vederlägga varje invändning som verksamhetsutövaren reser i syfte att undgä
ansvar.

I fräga om beviskravet har MÖDi flera avgöranden angett att tillsynsmyndigheten
ska visa att det har funnits förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift (se
MOD 2003:34). MOD har likasá bekráftat att samma högt uppställda krav ska gälla
även i fraga om byggsanktionsavgift (MÖD 2015:34). I sistnämnda avgörande
uttalade MÖD följande:

“I ärenden om byggsanktionsavgift mäste tillsynsmyndigheten därför visa att det
finns förutsättningar att besluta om byggsanktionsavgift. Bevisbördan för samtliga
omstándigheter som ligger till grund för beslutet om byggsanktionsavgift vilar allts&
pá tillsynsmyndigheten; sávál att ôverträdelsen verkligen har ägt rum, som att
överträdelsen kan träffas av byggsanktionsavgift.” (MÖD 2015:34, s. 5).

Ett i närtid praktiskt exempel där tillsynsmyndigheten inte ansetts ha visat att
förutsättningar för att besluta om byggsanktionsavgift förelegat är Mark- och
miljödomstolens dom av den 25 augusti 2020 (mäl nr P 1916-20). Av utredningen i

mälet framgär att beslutsunderlagen bestod av fotografi pa längsidan av en
container samt tvä stycken platsbesök utförda med tre mänaders mellanrum.
Domstolen uttalade att med hänsyn till den restriktivitet som ska gälla vid
tillampningen av bestámmelserna om päförande av byggsanktionsavgift, bedémer
domstolen att nämnden inte har visat att bolaget har brutit mot nägon bestämmelse.

Ätgärder pá Bro-Skällsta 9:1

De ätgärder som hyresgäster, Kombyggtak Logistik Stockholm AB org.
nr. 559021-8706, uppfört pá fastigheten Bro-Skällsta 9:1 utgör ställningar för
byggnadsmaterial. Ställningarna kan uppföras och plockas ned pä mycket kort tid
och syftar till att skydda byggnadsmaterialet mot väder och vind. Funktionen av
säväl Byggnad A som Byggnad B bör i alla avseenden jämställas med en container.

Nägot syfte om att de aktuella ätgärderna skulle vara varaktigt placerade eller
möjliggöra för människor att kunna uppehälla sig i dem har aldrig funnits. Det har i

praktiken aldrig varit möjligt för människor att uppehälla sig i Byggnad A eller
Byggnad B i nägon annan utsträckning än vad som annars är fallet för containrar.

Det av Nämnden presenterade underlaget bestär av ett fätal bilder frän
platsbesökstillfällen. Bilderna är tagna pä avständ och till synes enkom pä ena
längsidan av Byggnad A, dvs. den mindre av de aktuella byggnadsätgärderna. Det
finns inga bilder alls pa Byggnad B fran platsbesökstillfällena.

I övrigt bestär underlaget av satellit-foton fran Google Earth. Dessa foton har

tämligen lag upplósning och det gar knappt att se vad det ar som Nämnden
benämner Byggnad A respektive Byggnad B. Vi ställer oss därför mycket frägande till
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Stockholm

hur Nämnden lyckats pá ett tillfórlitligt sátt berákna omkrets och area för Byggnad A
och Byggnad B - dessa mätt är avgörande för sanktionsavgiftens storlek.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan fär det med all önskvärd tydlighet anses
framgä att Byggnad A och ByggnadB inte varit byggnader enligt PBL, än mindre att
det av de presenterade underlagen är möjligt att med tillräcklig säkerhet avgöra om
sä vore fallet.

Eftersom byggsanktionsavgift i nu aktuellt fall avser avsaknad av startbesked för
rivningslov, maste Namnden visa att det är byggnader - inte containrar eller upplag.
Vi vill därför erinra om de högt ställda krav som etablerats i rättspraxis. Det aligger
Nämnden att styrka att förutsättningar funnits for att ta ut byggsanktionsavgift.

Pa ovan anförda grunder och omständigheter föreligger därför inte med stöd av lag
och förordningar förutsättningar för Nämnden att besiuta om byggsanktionsavgift.

Mot bakgrund av ovan motsätter vi oss aktuellt förslag till beslut och ska
inte päföras nägon byggsanktionsavgift avs. fastigheten Bro-Skällsta 9:1.

2021-12-22

Jonathan JohanssonJa Alexan er
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Upplands-Bro Kommun 
Bygglovsavdelningen 
Att: Florian Reitmann  

 
 
 
 
 

 

Malmö den 22 december 2021 

 

Angående nytt förslag till beslut i ärende TILLSYN.2021.35  

 

Som ombud för Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik Stockholm AB (gemensamt beteck-

nade ”Kombyggtak”) återkommer jag i rubricerat ärende. Kombyggtak vidhåller vad som anförts tidi-

gare och vill tillägga följande. 

 

Byggnaderna 

I förslaget till beslut anges att det uppfattas som ostridigt att båda konstruktionerna hade tak. För att 

undvika eventuella missförstånd så är Kombyggtaks uppfattning följande. Byggnadsställningen var på 

sin första placering (av kommunen betecknad ”Byggnad B”) enbart täckt med presenning – inget 

annat. Det fanns alltså inte något ”tak” i någon annan mening. 

 

Fel part 

Kombyggtak Sverige AB har inte haft med verksamheten på platsen att göra. Kombyggtak Sverige AB 

är verksamt i andra delar av landet, primärt i Skåne där man har sin bas (i Klågerup utanför Malmö). 

Kommunens antaganden, att Kombyggtak Sverige AB ”nog” har haft personal på platsen och därför 

”sannolikt ... i samförstånd med Kombyggtak Logistik Stockholm rivit byggnaderna” är felaktiga. 

 

 har, i samband med tidigare fråga om förbud mot övernattning i lokaler på fastighe-

ten, helt enkelt inte sett något skäl att bemöta eller överklaga kommunens beslut. Inga slutsatser kan 

alltså dras av det förhållandet i det nu aktuella ärendet.  

 

Att kommunen, trots bestridande och trots att man har fått del av Kombyggtak Logistik Stockholm 

AB:s hyreskontrakt för fastigheten, alltjämt överväger sanktioner mot Kombyggtak Sverige AB utifrån 

rena gissningar om att företaget skulle kunna ha varit inblandat är anmärkningsvärt.  
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Enhetlig bedömning av åtgärder för nedmontering/rivning av tält och byggnadsställningar mm 

De skäl som talar för att vissa konstruktioner, exempelvis tält, i vissa fall kan vara bygglovspliktiga gör 

sig inte gällande i fråga om nedmonteringen/rivningen som sådan. Om ett tält eller en byggnadsställ-

ning uppförs tillfälligt (inte varaktigt) torde det vara ostridigt att det inte krävs bygglov eller rivnings-

lov. Det är den varaktiga placeringen av konstruktionen som motiverar bygglovet för sådana 

konstruktioner – inte uppförandet i sig och i synnerhet inte borttagandet.  

 

Nedmonteringen av ett tillfälligt uppfört tält eller en byggnadsställning kräver inte rivningslov. Det 

saknas skäl att kräva rivningslov för nedmontering av samma tält/ställning bara på grund av att den 

har stått på platsen en längre tid – det är fråga om exakt samma konstruktion och samma åtgärd för 

nedmontering. Konstruktionens varaktighet må vara relevant i fråga om bygglov (framåt) men inte 

vid nedmonteringen. Det saknas skäl för att bedöma de två fallen olika, dvs att bestraffa själva ned-

monteringen i det ena fallet men inte det andra. Eftersom konstruktionens varaktighet är det i sam-

manhanget ”problematiska” kriteriet, som eventuellt kan föranleda krav på bygglov, så är ju ned-

monteringen i sig uteslutande positiv. 

 

Kommunen är, såvitt det kan förstås, egentligen kritisk mot det förhållandet att tältet/byggnadsställ-

ningen har uppförts och stått för länge på platsen utan bygglov - varaktigheten. Men man angriper en 

helt annan åtgärd, nämligen nedmonteringen. Varför? Detta är orimligt och knappast i linje med lag-

stiftarens intentioner. 

 

Begreppen ”rivning” och ”byggnad” 

Det har varit fråga om nedmontering av byggställningar – inte om ”rivning av en byggnad” åtminsto-

ne inte enligt normalt språkbruk. Detta gäller i synnerhet ”Byggnad B”, d v s byggnadsställningen när 

den endast var täckt med presenningar. Kombyggtak har inte kunnat föreställa sig att nedmontering 

av denna byggnadsställning (något som man ägnar sig åt dagligen i sin takläggningsverksamhet) kan 

betraktas som ”rivning av byggnad”. Om de har missuppfattat den saken så utgör det en så kallad 

”faktisk villfarelse” som bör frita dem från ansvar eller i vart fall föranleda en jämkning då avgiften, 

även av detta skäl, inte står i rimlig proportion till överträdelsen. 

 

En eller flera byggnader? 

Som tidigare anförts är det en och samma byggnadsställning som kommunen betecknar som två 

byggnader, Byggnad A och Byggnad B. Den har bara flyttats några meter och därvid gjorts något 

mindre. Att i efterhand bestraffa detta som rivning av två separata byggnader är mycket märkligt och 
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oproportionerligt. Om någon sanktionsavgift skall tas ut i detta fall (vilket iofs bestrids) så borde det 

endast avse Byggnad A, som, till skillnad från Byggnad B, genom sin plåtbeklädnad har haft något 

byggnadsliknande karaktär. Satellitbilden som utvisar ”Byggnad B” ger inte grund för tillräckliga 

slutsatser om ”byggnadens” karaktär – man ser bara en presenning. 

 

Som ovan 

 

 

Johan Förander, advokat 
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UTKAST TILL TJÄNSTESKRIVELSE 1 (16)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsavdelningen 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

2022-01-03  TILLSYN.2021.35  BMN 

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 

 

Byggsanktionsavgift för rivning av byggnader 
utan startbesked på Bro-Skällsta 9:1, 
Enköpingsvägen 37, Upplands-Bro kommun 

 

Förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

, ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 9:1 i 

Upplands-Bro kommun tillsammans med Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB, 559021-8706 och Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175 en 

byggsanktionsavgift om 222 952 kr på grund av att ha påbörjat rivning av 

byggnader utan att startbesked för rivning av byggnader har meddelats för 

fastigheten Bro-Skällsta 9:1, Enköpingsvägen 37, Upplands-Bro kommun. 

Avgiften bestäms med stöd av 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF, för rivning av byggnad A med 108 578 kr 

och för rivning av byggnad B med 114 374 kr, totalt 222 952 kr, se 

byggnaderna A och B på Bro-Skällsta 9:1 som visas i bilaga 1 till beslutet. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan  Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB och Kombyggtak Sverige AB.  

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter att 

beslutet har fått laga kraft. En faktura kommer att skickas ut separat. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller 

till bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (16)  
2022-01-03    

 

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det rivits två byggnader utan att det har sökts 

rivningslov eller fåtts startbesked för rivningen. Därför ska en 

byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren tillsammans med de företag som 

har begått överträdelserna, det vill säga fastighetsägarens hyresgäst och 

hyresgästens systerföretag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 till förslag till beslut, 2022-01-03 

2. Yttrande, 2021-11-09 

3. Mejlkonversation, 2021-11-11 

4. Tjänsteanteckning Telefonsamtal, 2021-11-11 

5. Tjänsteanteckning Telefonsamtal 3 juni 2021, 2021-11-12 

6. Tjänsteanteckning, 2021-11-12 

7. Yttrande, 2021-11-30 

8. Meddelanden, 2021-12-01 

9. Hyreskontrakt, 2021-12-01 

10. Företagsuppgifter, 2021-12-08 

11. Handlingar från tillsynsärendet Tillsyn.2020.9, 2021-12-08 

12. Yttrande fastighetsägare, 2021-12-22 

13. Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2021-12-22 

14. Tjänsteskrivele, 2022-01-XX 

 

Avgiftsskyldiga 
 

 
Kombyggtak Logistik Stockholm AB, 559021-8706, c/o  
Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 

 
Kombyggtak Sverige AB, 559077-1175, Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs de avgiftsskyldiga den 

8 november, 8 december 2021 och 3 januari 2022 via e-post till ombuden och 

till de enskildas mejladresser respektive postadresser. Alla tre avgiftsskyldiga 

har yttrat sig, se bilagorna 2-9, 12 och 13. 
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Historik 

Bygglovsavdelningen har vid platsbesök den 5 maj 2021 på fastigheten 

Bro Skällsta 9:1 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 

Vid tillsynsbesök den 2 november 2021 uppmärksammade 

tillsynshandläggaren att en av dessa byggnader, byggnad A, hade sedan senaste 

besök den 17 maj 2021 rivits. Av ortfoton framgår att byggnaden revs mellan 

19 juli 2021 och 26 juli 2021. Byggnad A hade byggts någon gång mellan april 

och september 2019. 

Av ortfoton framgår att även en annan byggnad hade rivits utan rivningslov på 

fastigheten. Byggnad B hade byggts någon gång mellan maj/juni 2015 och 

april 2016 och har sedan rivits någon gång mellan april och september 2019. 

Foton från tillsynsbesöken och ortfoton framgår av bilaga 1. 

9-11 november 2021: I olika yttranden uppger , son till 

 via e-post att byggnaderna var tält som bestod av ställningar som 

har satts upp tillfälligt och som man inte behöver bygglov för. Ytterdelen av 

ställningen var fäst med plåt så att regn och snö inte kan förstöra materialet 

som skulle förvaras. Ingen grund har lagts, det var rakt av ställning samt 

marken där ställningarna har stått hyrs ut som parkering och som 

utställningsplatser. 

11 november 2021:  uppger i telefon till tillsynshandläggaren att 

den svarta konstruktionen, byggnad A, var en ställning som skruvats plåt på 

och som sattes upp av Kombyggtak. Konstruktionen bestod av byggställningar 

som det togs två timmar att resa och som har plockats upp på två timmar. 

Konstruktionen var inte en byggnad. Byggnad A och byggnad B var bara 

containrar, färdiga containrar. 

12 november 2021: , styrelseledamot för och företrädare av 

både Kombyggtak Logistik Stockholm AB och Kombyggtak Sverige AB, 

ringer tillsynshandläggaren. Han uppger att han har fått handlingarna med foto 

och förslag till beslut i detta ärende från  förklarar 

att varken byggnad A eller B har varit byggnader, utan tält. Byggnad A har 

bara varit en byggställning, ett temporärt skydd för träreglar och byggmaterial. 

Kombyggtak både har byggt och ägt byggnad A samt har demonterat 

byggnaden när de lämnade platsen. Kombyggtak har också tagit ner 

byggnad B. 

30 november 2021: Både Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB bestrider den föreslagna byggsanktionsavgiften genom sitt 

ombud, Johan Förander. Bolagen uppger följande: 

Kombyggtak Sverige AB anser att bolaget är fel part, eftersom det aldrig har 

bedrivit någon verksamhet på den aktuella fastigheten. Ett annat Kombyggtak-



9 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 - BMN 21/0016-8 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 : 14. UtkastTjansteskrivelse20220103_514177.docx

 
Samhällsb 

 

Datum  4 (16)  
2022-01-03    

 

bolag, Kombyggtak Logistik Stockholm AB, hädanefter av ombudet benämnt 

bara ”Kombyggtak”, har däremot tidigare hyrt lokaler på fastigheten. Till stöd 

för detta har ombudet skickat in ett hyreskontrakt. 

Kombyggtak uppger vidare i yttrandet att det inte var någon byggnad som 

kräver bygglov eller rivningslov eller att Kombyggtak borde ha förstått det. Det 

är, som det framgår av kommunens utredning, fråga om en byggnadsställning 

som har täckts över – inledningsvis med presenningar och sedan med plåtar, 

återvunna från rivningar eftersom presenningarna förstördes av vinden. 

Konstruktionen benämns därför som ”Byggnadsställningen”. 

Byggnadsställningar är inte lovpliktiga, vilket torde gälla även om de skulle 

vara täckta med tältduk eller liknande som skydd mot väder och vind. 

Det har aldrig funnits någon avsikt att Byggnadsställningen skulle bli varaktig 

och inte heller att människor skulle uppehålla sig där. Det har varit ett skydd 

för byggmaterial. Kombyggtak har inte uppfattat Byggnadsställningen som 

bygglovspliktig och har aldrig fått några indikationer på motsatsen. 

Byggnadsställningen har varken ”byggts” eller ”rivits” i ordens normala 

bemärkelse. Den har monterats upp respektive monterats ned. Det finns inte 

heller några sakliga skäl till varför ett rivningslov skulle behövas för 

Byggnadsställningen eftersom frågor som typiskt sett är föremål för prövning i 

ett rivningslov inte gör sig gällande här. 

Tillsynsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret har tidigare under 2021 

varit på plats på fastigheten och då inte framfört några synpunkter på 

Byggnadsställningen. Kombyggtak har inte uppmanats eller förelagts att 

montera ner Byggnadsställningen eller dylikt. Om det skulle bedömas att 

Byggnadsställningen är bygglovspliktig så skulle ett bygglov i så fall – med 

tanke på att det inte har funnits någon avsikt att det skulle vara något varaktigt 

– rimligen ha fått vara tidsbegränsat och åtgärden att montera ner 

Byggnadsställningen skulle därmed ha varit en naturlig avveckling som 

knappast skulle kräva ett självständigt rivningslov. 

Om Byggnadsställningen som sådan skulle anses vara bygglovspliktig så 

innebär också nedmonteringen en frivillig rättelse av ett tidigare fel. En sådan 

rättelse är knappast lovpliktig. 

Det påstås i ärendet att det har förekommit 2 st byggnader, A och B. Detta är 

fel – det är fråga om en och samma Byggnadsställning som endast har flyttats 

några meter. Det kan därför i inget fall vara aktuellt att ålägga någon ansvar 

baserat på ett påstående om Byggnadsställningen utgör två separata byggnader.  

Det kan inte vitsordas att de påstådda ytorna för Byggnadsställningen är 

korrekt uppskattade utifrån Googles lågupplösta satellitbilder. Eftersom 

Byggsanktionsavgiften är en direkt funktion av Byggnadsställningens yta är det 

väsentligt att det finns säkra underlag för beräkningen. 
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Byggsanktionsavgiften är i Europakonventionens mening att betrakta som ett 

straff. Det är knappast rimligt att en frivillig nedmontering av 

Byggnadsställningen ska bestraffas, när ingen skada har uppkommit, inga 

klagomål anförts och inga som helst synpunkter har framförts på 

Byggnadsställningen medan den var uppmonterad. Den föreslagna 

Byggsanktionsavgiften är felaktig och orimlig också med tanke på att en och 

samma Byggnadsställning har betraktats som två olika byggnader. 

Också tidsaspekten i kommunens agerande är anmärkningsvärd, särskilt när det 

gäller Byggnadsställningens första placering (av kommunen betecknad 

”Byggnad B”). Byggnadsnämnden har varit på besök på fastigheten tidigare 

under 2021 utan att då ha haft några frågor eller synpunkter rörande 

Byggnadsställningen (trots att den fotograferades). Kommunen bedriver i 

praktiken spaning via satellitbilder och tidigare tillgängliga fotografier för att i 

efterhand söka upp och bestraffa företag för något som inte längre finns. 

Beträffande ”Byggnad B” saknas det dessutom närmare dokumentation av 

Byggställningen. Kommunen tar alltså upp detta först när det inte längre är 

möjligt att skaffa fram någon bättre utredning som kan användas som 

bevisning eller motbevisning. Det måste därför ifrågasättas vad kommunens 

syfte med den föreslagna byggsanktionsavgiften är. 

22 december 2021: Kombyggtak Sverige AB och Kombyggtak Logistik 

Stockholm AB tillägger följande. I förslaget till beslut anges att det uppfattas 

som ostridigt att båda konstruktionerna hade tak. Byggnadsställningen var dock 

på sin första placering (av kommunen betecknad ”Byggnad B”) enbart täckt 

med presenning – inget annat. Det fanns alltså inte något ”tak” i någon annan 

mening. 

Kombyggtak Sverige AB har inte haft med verksamheten på platsen att göra. 

Kombyggtak Sverige AB är verksamt i andra delar av landet, primärt i Skåne 

där man har sin bas (i Klågerup utanför Malmö). Kommunens antaganden, att 

Kombyggtak Sverige AB ”nog” har haft personal på platsen och därför 

”sannolikt ... i samförstånd med Kombyggtak Logistik Stockholm rivit 

byggnaderna” är felaktiga. 

 har, i samband med tidigare fråga om förbud mot övernattning i 

lokaler på fastigheten, helt enkelt inte sett något skäl att bemöta eller överklaga 

kommunens beslut. Inga slutsatser kan alltså dras av det förhållandet i det nu 

aktuella ärendet. 

De skäl som talar för att vissa konstruktioner, exempelvis tält, i vissa fall kan 

vara bygglovspliktiga gör sig inte gällande i fråga om 

nedmonteringen/rivningen som sådan. Om ett tält eller en byggnadsställning 

uppförs tillfälligt (inte varaktigt) torde det vara ostridigt att det inte krävs 

bygglov eller rivningslov. Det är den varaktiga placeringen av konstruktionen 
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som motiverar bygglovet för sådana konstruktioner – inte uppförandet i sig och 

i synnerhet inte borttagandet. 

Nedmonteringen av ett tillfälligt uppfört tält eller en byggnadsställning kräver 

inte rivningslov. Det saknas skäl att kräva rivningslov för nedmontering av 

samma tält/ställning bara på grund av att den har stått på platsen en längre tid – 

det är fråga om exakt samma konstruktion och samma åtgärd för nedmontering. 

Konstruktionens varaktighet må vara relevant i fråga om bygglov (framåt) men 

inte vid nedmonteringen. Det saknas skäl för att bedöma de två fallen olika, 

dvs att bestraffa själva nedmonteringen i det ena fallet men inte det andra. 

Eftersom konstruktionens varaktighet är det i sammanhanget ”problematiska” 

kriteriet, som eventuellt kan föranleda krav på bygglov, så är ju 

nedmonteringen i sig uteslutande positiv. 

Det har varit fråga om nedmontering av byggställningar – inte om ”rivning av 

en byggnad” åtminstone inte enligt normalt språkbruk. Detta gäller i synnerhet 

”Byggnad B”, det vill säga byggnadsställningen när den endast var täckt med 

presenningar. Kombyggtak har inte kunnat föreställa sig att nedmontering av 

denna byggnadsställning (något som man ägnar sig åt dagligen i sin 

takläggningsverksamhet) kan betraktas som ”rivning av byggnad”. Om de har 

missuppfattat den saken så utgör det en så kallad ”faktisk villfarelse” som bör 

frita dem från ansvar eller i vart fall föranleda en jämkning då avgiften, även av 

detta skäl, inte står i rimlig proportion till överträdelsen. 

Som tidigare anförts är det en och samma byggnadsställning som kommunen 

betecknar som två byggnader, Byggnad A och Byggnad B. Den har bara 

flyttats några meter och därvid gjorts något mindre. Att i efterhand bestraffa 

detta som rivning av två separata byggnader är mycket märkligt och 

oproportionerligt. Om någon sanktionsavgift ska tas ut i detta fall (vilket i och 

för sig bestrids) så borde det endast avse Byggnad A, som, till skillnad från 

Byggnad B, genom sin plåtbeklädnad har haft något byggnadsliknande 

karaktär. Satellitbilden som utvisar ”Byggnad B” ger inte grund för tillräckliga 

slutsatser om ”byggnadens” karaktär – man ser bara en presenning. 

22 december 2021: har genom sina ombud meddelat följande. De 

åtgärder som  hyresgäster, Kombyggtak Logistik Stockholm AB, 

uppfört på fastigheten Bro-Skällsta 9:1 utgör ställningar för byggnadsmaterial. 

Ställningarna kan uppföras och plockas ned på mycket kort tid och syftar till att 

skydda byggnadsmaterialet mot väder och vind. 

Funktionen av såväl Byggnad A som Byggnad B bör i alla avseenden 

jämställas med en container. Något syfte om att de aktuella åtgärderna skulle 

vara varaktigt placerade eller möjliggöra för människor att kunna uppehålla sig 

i dem har aldrig funnits. Det har i praktiken aldrig varit möjligt för människor 

att uppehålla sig i Byggnad A eller Byggnad B i någon annan utsträckning än 

vad som annars är fallet för containrar. För upplag, såsom containrar, krävs det 
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varken rivningslov eller en anmälan om rivning - oavsett om det rör sig om ett 

bygglovspliktigt upplag eller inte, se 9 kap. 10 § PBL och 6 kap. 5-6 §§ PBF. 

Det av Bygg- och miljönämnden presenterade underlaget består av ett fåtal 

bilder frän platsbesökstillfällen. Bilderna är tagna på avstånd och till synes 

enkom på ena långsidan av Byggnad A, dvs. den mindre av de aktuella 

byggnadsåtgärderna. Det finns inga bilder alls på Byggnad B frän 

platsbesökstillfällena. I övrigt består underlaget av satellit- foton från 

Google Earth. Dessa foton har tämligen låg upplösning och det går knappt att 

se vad det är som Bygg- och miljönämnden benämner Byggnad A respektive 

Byggnad B.  ställer sig därför mycket frågande till hur nämnden 

lyckats på ett tillförlitligt sätt beräkna omkrets och area för Byggnad A och 

Byggnad B – dessa mått är avgörande för sanktionsavgiftens storlek. 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan får det med all önskvärd tydlighet 

anses framgå att Byggnad A och Byggnad B inte varit byggnader enligt PBL, 

än mindre att det av de presenterade underlagen är möjligt att med tillräcklig 

säkerhet avgöra om så vore fallet. Eftersom byggsanktionsavgift i nu aktuellt 

fall avser avsaknad av startbesked för rivningslov, måste nämnden visa att det 

är byggnader, inte containrar eller upplag. vill därför erinra om de 

högt ställda krav som etablerats i rättspraxis. Det åligger nämnden att styrka att 

förutsättningar funnits för att ta ut byggsanktionsavgift. På ovan anförda 

grunder och omständigheter föreligger därför inte med stöd av lag och 

förordningar förutsättningar för nämnden att besluta om byggsanktionsavgift. 

Mot bakgrund av ovan motsätter sig aktuellt förslag till beslut och 

han ska inte påföras någon byggsanktionsavgift avseende fastigheten Bro-

Skällsta 9:1. 

 

Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Av samma bestämmelse framgår att med nybyggnad menas 

uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

Enligt 9 kap. 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en 

del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har 

bestämt något annat i planen. Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden 

eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen 

eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 
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Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Av 11 kap. 61 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska betalas inom två 

månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 

avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 

bestämt en senare betalningsdag. 
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Av 6 kap. 1 § 2 p. PBF framgår att ifråga om andra anläggningar än byggnader 

krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 

upplag och materialgårdar. 

Av 6 kap. 2 § 5 p. PBF framgår att trots 6 kap. 1 § PBF krävs det inte bygglov 

för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som 

avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av 

en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom 

ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 

4,5 meter. 

Enligt 2 § containerlagen (1980:152) avses med container en 

transportanordning som är 

1. tillräckligt motståndskraftig för att medge upprepad användning,  

2. konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera 

transportsätt utan att godset lastas om, 

3. konstruerad för att lätt kunna förankras och hanteras och för de 

ändamålen försedd med en särskild anordning av öppningar och ytor,  

4. som är placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra 

hantering, stapling eller förankring (hörnbeslag), samt så stor att den yta 

som omfattas av de fyra yttre bottenhörnen är antingen minst 14 m² 

(150 kvadratfot) eller, om containern är försedd med övre hörnbeslag, 

minst 7 m² (75 kvadratfot). 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 15 § 1 st. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots 

förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 10 § PBL innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens 

sanktionsarea, 

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller 

en annan liten byggnad, 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea, 

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad 

eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 2 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadens sanktionsarea, och 

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1–3, 2 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadens sanktionsarea. 
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Samhällsb 

 

Datum  10 (16)  
2022-01-03    

 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller    

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

 

Förslag och motivering till beslut 

En container är vanligtvis en stor, återanvändbar plåtbehållare, i synnerhet 

standardiserad för transport med lastbil, tåg och fartyg, se 2 § containerlagen. 

De aktuella konstruktionerna, byggnad A och B, utgjorde enligt 

Bygglovsavdelningen inte containrar. Byggnaderna saknade en sådan 

sammanhållen, motståndskraftig konstruktion för att underlätta godstransporter 

och hade inte heller en särskild anordning av öppningar och ytor, som är 

placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra hantering, 

stapling eller förankring (det vill säga hörnbeslag). Tvärtom har parterna 

uppgett att byggnaderna bestod av enklare material såsom plåt och 

byggställningar och var lätta att bygga och demontera. Av foton och ortfoton 

framgår dessutom att byggnaderna hade sadeltak, vilket snarare tyder på att 

byggnaderna inte var avsedda för att staplas eller förankras. Ingen enskild part 

har lämnat in dokumentation som skulle underbygga påståendet att 

byggnaderna skulle ha varit containrar eller vilken pågående verksamhet de 

skulle ha tjänat till. Parterna har också uppgett att byggnad A och B har 

rivits/demonterats istället för att lastas bort i sin helhet. Utifrån byggnadernas 

area, 77 kvm respektive 107 kvm, var byggnaderna inte heller dimensionerade 

för att lätt kunna lastas utan att behöva demonteras.  

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Bygglovsavdelningen anser att det är ostridigt att båda konstruktionerna A och 

B hade tak samt att åtminstone A hade väggar, även om de skulle ha täckts av 

presenning. Bygglovsavdelningen bedömer dock att byggnaderna hade ett 

motståndskraftigare tak bestående av plåt istället för presenning. 

Bygglovsavdelningen anser också att människor kunde uppehålla sig i bägge 

byggnader utifrån deras konstruktion, volym samt – som parterna uppgav – i 

syfte att lagra t.ex. byggmaterial.  
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Samhällsb 

 

Datum  11 (16)  
2022-01-03    

 

Bygglovsavdelningen bedömer dock att ingen av de aktuella konstruktionerna 

A eller B var ett tält, men att A och B i vart fall har funnits på platsen i cirka 

två respektive tre år och var således uppställda under lång tid. Byggnaderna A 

och B hade därför en varaktig konstruktion och var varaktigt placerade. 

Bygglovsavdelningen bedömer inte att byggnad A och B utgjorde samma 

byggnad som enbart flyttades inom samma område. Byggnaderna hade bl.a. 

olika byggnadsarea och taktäckning. För det fall att det skulle ha varit samma 

byggnad hade det ändå krävts rivningslov inför flyttning samt rivningslov inför 

slutligt borttagande från platsen. 

Ingen dokumentation om byggnad A:s eller byggnad B:s beskaffenhet har 

lämnats in av någon enskild part. Däremot finns det två foton tagna av 

Bygglovsavdelningen som visar att byggnad A bestod av en plåtkonstruktion. 

Bygglovsavdelningen bedömer utifrån ortfoton att byggnad B hade ett 

varaktigt tak, en varaktig konstruktion samt att skuggbildningar i ortfoton visar 

på att byggnad B hade en betydande volym så att människor kunde uppehålla 

sig i den. Liknande skuggbildning som byggnad B hade även omkringliggande 

byggnader samt byggnad A. Bygglovsavdelningen bedömer därför att 

byggnaderna var liknande i höjd. Omständigheten att det vid tagningen av 

ortfoton fanns byggställningar m.m. intill byggnad B tyder på att byggnaden 

användes för lagring av föremål på samma sätt som byggnad A omgärdades av 

byggställningar och användes för lagring. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att de aktuella konstruktionerna A 

och B på Bro-Skällsta 9:1 var byggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att 

byggnaderna bestod av enklare material eller var lätta att montera/demontera 

förändrar inte denna bedömning. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 och ska avse industriändamål. I 

detaljplanen har det inte bestämts att byggnader får rivas utan lov. 

Byggnaderna har inte heller getts tidsbegränsat bygglov. Byggnaderna A och B 

har därför omfattats av rivningslov. 

En byggnad som är bygglovspliktig är också rivningslovspliktig. Att efter 

olovligt uppförande av en byggnad göra sig skyldig till en ny överträdelse, det 

vill säga olovlig rivning av densamma, utgör inte rättelse av den tidigare 

överträdelsen eller befriar från skyldigheten att söka rivningslov innan 

rivningen påbörjas, se bl.a. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från 

den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- och miljödomstolen 

vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer P 5555-17. 

Bygglovsavdelningen eller Bygg- och miljönämnden har ingen skyldighet att 

underrätta fastighetsägaren, byggnadsägaren eller den som planerar att utföra 

rivning att en bygglovspliktig byggnad har uppförts utan bygglov eller, vid 

rivning, också behöver rivningslov. En sådan underrättelseskyldighet åligger 
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Samhällsb 

 

Datum  12 (16)  
2022-01-03    

 

däremot den som planerar att genomföra en lovpliktig byggåtgärd gentemot 

Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas. 

Utifrån platsbesöken 5 maj, 17 maj och 2 november 2021 samt flygfoton från 

2014–2021 bedömer Bygglovsavdelningen att det inte har gått fem år sedan 

byggnaderna A och B revs på fastigheten Bro-Skällsta 9:1, se bilaga 1. 

Samtliga byggnader har varit rivningslovspliktiga enligt 9 kap. 10 § PBL, men 

det saknades rivningslov för dem. Byggnaderna har således rivits utan 

startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 11 kap. 51 § PBL och 

9 kap. 15 § PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i mål nr P 7429-16 att en kiosk till 

följd av dess storlek om 53 kvm inte ska klassas enligt 9 kap. 7 § 1 st. 4 p. PBF 

som ”övrig byggnad” utan som ”annan liten byggnad” enligt 

9 kap. 7 § 1 st. 2. p. PBF. Domstolen resonerar att den i målet aktuella kiosken 

skulle ha varit mindre än den dittills största av domstolen klassade 

komplementbyggnaden om 84,5 kvm, se avgörandet P 6299-14. 

Bygglovsavdelningen bedömer dock att förhållandena i aktuellt ärende inte är 

direkt jämförbara. Det ovan redogjorda första rättsfallet avser en kiosk intill en 

större väg mellan ett bostads- och ett industriområde. Det andra rättsfallet från 

Mark- och miljööverdomstolen redogör för en komplementbyggnad inom 

detaljplanområde avsett för komplementbyggnader. 

I aktuellt ärende handlar överträdelser dock om rivning av två byggnader större 

än 53 kvm inom ett område som enligt aktuell detaljplan ska tjäna 

industriändamål. Ingen av de aktuella byggnaderna var ”liten” eller kan 

jämföras med komplementbyggnader som också räknas upp i bestämmelsen. 

Att utifrån avgörandet P 7429-16 härleda den maximala storleken av ”annan 

liten byggnad” eller klassificera byggnader under 84,5 kvm automatiskt som 

”liten” skulle inte följa bestämmelsens syfte. 

Omständigheten att den aktuella, 17 912 kvm stora fastigheten ska tjäna 

industriändamål medför ett större ansvar för fastighetsägaren samt för den som 

vidtar åtgärder på fastigheten att informera sig om och att följa aktuella plan- 

och byggregler. Fastighetsägaren äger även industrifastigheten intill med en 

areal om 8296 kvm. Att bygga respektive riva på en sådan fastighet har därför 

större påverkan och konsekvenser på befintliga byggnadsverk på själva 

fastigheten samt för omgivningen jämfört med en komplementbyggnad till ett 

bostadshus, en kiosk eller ”en annan liten byggnad”. Bygglovsavdelningen 

bedömer därför att både byggnad A och B ska klassas som ”övrig byggnad” 

enligt 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. PBF med den följd att en högre byggsanktionsavgift 

ska tas ut än om byggnaderna skulle ha klassats som ” annan liten byggnad”. 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Den beräkningsgrundande 

formeln för byggsanktionsavgift är enligt 9 kap. 15 § 1 st. 4 p. PBF för bägge 

byggnader: (2*pbb)+(0,004*pbb*sanktionsarea) 
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Samhällsb 

 

Datum  13 (16)  
2022-01-03    

 

Byggnadernas area har mätts med hjälp av kommunens ortfoton och karttjänst. 

Ingen annan utredning eller påstående om byggnadernas faktiska area för 

bestämning av byggsanktionsavgiften har lagts fram i ärendet. 

 

För byggnad A bestäms byggsanktionsavgift på följande sätt: 

Area: 77 kvm 

Sanktionsarea: 62 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (2*48300)+(0,004*48300*62)) = 108 578 kr 

 

För byggnad B bestäms byggsanktionsavgift på följande sätt: 

Area: 107 kvm 

Sanktionsarea: 92 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (2*48300)+(0,004*48300*92) = 114 374 kr 

 

Total byggsanktionsavgift blir därför: 222 952 kr. 

 

Sedan 2014 är  fastighetsägare för Bro Skällsta 9:1, se bilaga 1. 

Han var därför också fastighetsägare under tidpunkten när byggnaderna revs 

och är därför avgiftsskyldig. 

Kombyggtak Logistik Stockholm AB har genom sin företrädare 

 i telefonsamtal den 12 november 2021 samt genom sina 

yttranden den 30 november och 22 december 2021 erkänt att bolaget var ägare 

till byggnad A samt att det har begått de aktuella överträdelserna, det vill säga 

olovlig rivning av byggnaderna A och B. Bolaget är därför också 

avgiftsskyldig. Kombyggtak Logistik Stockholm AB har dock enligt dess olika 

årsrapport inte några anställda. 

 är ledamot i och företrädare även av Kombyggtak Sverige AB. 

Bolaget ingår tillsammans med Kombyggtak Logistik Stockholm AB i samma 

koncern med Kombyggtak Nordic AB som moderbolag i vilket också 

 är ledamot i. Av årsrapporten 2019 och tidigare årsrapporter 

framgår att Kombyggtak Sverige AB hade runt 30 anställda. De diverse fordon 

och containrar uppställda söder om byggnad A, när bygglovsavdelningen 

genomförde tillsynsbesök på fastigheten 5 och 17 maj 2021, har därför använts 

av anställda i Kombyggtak Sverige AB, se tillsynsfoton i bilaga 1. Att 

Kombyggtak Sverige AB har uppgett att bolaget enbart skulle vara verksam i 

Skåne ändrar inte denna bedömning, eftersom fordon och containrar är 

uppställda i Stockholmsområdet och kommer därför med högsta sannolikhet 
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Samhällsb 

 

Datum  14 (16)  
2022-01-03    

 

användas i närområdet. På startsidan av hemsidan ”kombyggtak.se” finns även 

en klar uppgift om att Kombyggtak Sverige AB är både verksam i Skåne och 

Stockholm. Bolagen har också uppgett att byggnad A bestod av gammalt 

byggmaterial samt användes för att lagra byggmaterial, vilket snarare tyder på 

att Kombyggtak Sverige AB har begagnat sig av materialen och byggnaden i 

syfte för att bedriva sin verksamhet i Stockholmsområdet. Kombyggtak 

Logistik Stockholm AB eller  har inte heller uppgett vilken 

arbetskraft bolaget eller dess företrädare använde sig av istället för att låta 

anställda i Kombyggtak Sverige AB utföra rivningen. Det är därför klarlagt att 

Kombyggtak Sverige AB genom  i samförstånd med 

Kombyggtak Logistik Stockholm AB har rivit byggnaderna och därmed 

tillsammans med systerföretaget begått de aktuella överträdelserna. 

Kombyggtak Sverige AB är vidare det företaget som har tagit emot Bygg- och 

miljönämndens beslut i Tillsyn.2020.9 om att det inte får bedrivas övernattning 

och boende i den av Kombyggtak Logistik Stockholm AB hyrda byggnaden på 

fastigheten Bro-Skällsta 9:1, se bilaga 11.  har i detta ärende 

träffat Bygglovsavdelningen den 17 maj 2021, men har aldrig uppgett att 

Bygglovsavdelningen har adresserat fel företag. Beslutet har aldrig överklagats 

heller av något Kombyggtak-företag. Först efter att Kombyggtak Sverige AB 

tog emot beslutet i Tillsyn.2020.9 valde Kombyggtak Logistik Stockholm AB 

säga upp sitt hyreskontrakt med  

Byggsanktionsavgiften för rivning av byggnad A och B ska därför tas ut av 

, Kombyggtak Logistik Stockholm AB och 

Kombyggtak Sverige AB, vilket gör alla tre fysiska och juridiska personer 

solidariskt ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. Uttag av 

byggsanktionsavgiften strider inte heller mot Europakonventionen för 

mänskliga rättigheter. 

 

Upplysningar 

Bygglovsavdelningen upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsavdelningen planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift i 

Bygg- och miljönämnden för överläggning den 27 januari 2022. 
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Samhällsb 

 

Datum  15 (16)  
2022-01-03    

 

Bygglovsavdelningen informerar fastighetsägaren och hyresgästen om att 

enligt Högsta domstolens dom den 17 juni 2021 i mål nummer Ö 2351-20 kan 

trots lagens ordalydelse inte alltid rättelse ske, se också angående 

byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader 

som saknade bygglov avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer 

P 5555-17. 

Av 9 kap. 3 § PBF framgår vidare att om en byggsanktionsavgift har beslutats 

för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till 

en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 

med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 

prisbasbelopp. Detta gäller dock endast överträdelser som begås inom två år 

från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift. 

 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet. 

 

 

För Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg 

Bygglovschef  Florian Reitmann 

   Tillsynshandläggare 
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Samhällsb 

 

Datum  16 (16)  
2022-01-03    

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 till förslag till beslut, 2022-01-03 

2. Yttrande, 2021-11-09 

3. Mejlkonversation, 2021-11-11 

4. Tjänsteanteckning Telefonsamtal, 2021-11-11 

5. Tjänsteanteckning Telefonsamtal 3 juni 2021, 2021-11-12 

6. Tjänsteanteckning, 2021-11-12 

7. Yttrande, 2021-11-30 

8. Meddelanden, 2021-12-01 

9. Hyreskontrakt, 2021-12-01 

10. Företagsuppgifter, 2021-12-08 

11. Handlingar från tillsynsärendet Tillsyn.2020.9, 2021-12-08 

12. Yttrande fastighetsägare, 2021-12-22 

13. Yttrande hyresgäst och verksamhetsutövare, 2021-12-22 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till 

1.  

 

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 

 
2. Kombyggtak Logistik Stockholm AB, c/o , 

Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 
 

3. Kombyggtak Sverige AB, Klasrovägen 14, 191 49 Sollentuna 

 

Ombud för 2 och 3: Johan Förander, Norra Vall Advokater KB, 

Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö 
 

 



9 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 - BMN 21/0016-8 TILLSYN.2021.35, Byggsanktionsavgift för avsaknad av rivningslov, BRO-SKÄLLSTA 9:1, Enköpingsvägen 37 : 15. Yttrande_514546.pdf

1

Florian Reitmann

Från: Johan Förander <johan.forander@nv-advokat.se>
Skickat: den 10 januari 2022 15:54
Till: Florian Reitmann
Kopia:  [Kombyggtak]
Ämne: Sv: Möjlighet till yttrande - TILLSYN.2021.35

Florian, 
 
Jag återkommer i rubricerat ärende i anledning av ert senaste förslag till beslut.  
 
Såväl Kombyggtak Logistik Stockholm AB som Kombyggtak Sverige AB vidhåller vad som 
anförts tidigare och ställer sig även bakom de argument som anförs av fastighetsägarens 
ombud. 
 
Hälsningar 
 
Johan Förander 
 

  
 
Norra Vall Advokater KB 
Gråbrödersgatan 2 
211 21 MALMÖ 
Tel +46 (0)702-122201 
 
johan.forander@nv-advokat.se 
 
Våra  tjänster tillhandahålls i enlighet med de allmänna villkor som finns tillgängliga på www.nv-advokat.se. 
  
Det här e-postmeddelandet, som är skickat från en advokatbyrå, är endast avsett för den det är ställt till. 
Meddelandet kan innehålla konfidentiell information som omfattas av advokatsekretess. Om e-
postmeddelandet av misstag kommit Er tillhanda ber vi Er att omedelbart meddela oss detta genom att svara 
på meddelandet och därefter radera detsamma. 
 
Our services  are subject to the General Terms and Conditions available at www.nv-advokat.se 
 
This e-email, which was sent from a law firm, is confidential and only intended for the use of the individual or 
entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under 
applicable law. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by reply to this e-
mail and delete this e-mail including any attachments. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bygglovsenheten 

   

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-01-20     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2021.788, Förslag till yttrande över 
planprogram för Bro Centrum 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse gällande Planprogram för centrala 

Bro.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 

planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt 

beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 

planprogram för centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 

5 kap 11 §.  

Bygglovsenheten och miljö- och livsmedelsenheten har i tjänsteskrivelsen 

utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll 

som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. 

Avdelningarna anser att planprogram för centrala Bro kan tillstyrkas under 

förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet beaktas.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2022 

 Planprogramshandlingar som översänts den 3 december 2021  

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 

planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt 

beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 

planprogram för centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 

5 kap 11 §.  

Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart 

Upplands Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med 

FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för 

projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort 

med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-01-20    

 
 

 

För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera viktiga 

ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta 

för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, 

befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.  

Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, 

ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i 

boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av 

kommersiell service och möjlighet till arbete.  

Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första 

omfattar Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de 

fastigheter som ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra 

delen vid Bro centrum sträcker sig genom området norrut och avgränsas av 

Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum och österut i 

gränsen mellan centrum och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är 

Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som ligger öster och väster 

om denna.  

Bygglovsavdelningens synpunkter 

Bygglovsavdelningen ser positivt på helhetsgreppet gällande utveckling av 

centrala Bro. Det skapar bättre förutsättningar för en hållbar samhälls- och 

stadsplanering om utredningar och underlag finns som inkluderar ett större 

geografiskt område. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att bebyggelseantikvarisk utredning 

ska läggas till de utredningar som planeras i planprocesserna. Detta för att 

säkerställa att ny och gammal arkitektur samspelar och förstärker varandra. 

Bygglovsavdelningen ser att det redan finns tankar kring en hållbar gestaltning 

med anpassade volymer. Det är viktigt att kommande detaljplaner blir 

detaljstyrande i gestaltning och volym så att det är tydligt vad som förväntas av 

berörda parter i bygglovs- och byggprocessen. 

Bygglovsavdelningen bedömer att planer gällande ombyggnation av rondell till 

fyrvägskorsning kan vara i tidigaste laget i ett planprogram, även om det kan 

finnas en god och funktionell idé med åtgärden. 

Barnkonsekvensanalys bör finnas med i planerade fördjupade analyser i 

kommande detaljplaneprocesser. 

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter 

På sida 10 i ”Planprogram för centrala Bro” anges att förtätning planeras runt 

en tungt trafikerad väg (Enköpingsvägen). Miljö- och livsmedelsenheten 

bedömer att en undersökning av luftföroreningar kan vara bra samt att en 

bullerutredning bör göras för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa 

inte uppstår. 
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På sida 17 och 20 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att 

möjligheten att öka inslag av grönska i området finns samt att tätt bebyggda 

miljöer riskerar att ge områden med höga temperaturer i samband med 

värmeböljor, vilket kan orsaka hälsoproblem. Miljö- och livsmedelsenheten 

bedömer att det är viktigt att se till att man tar in grönska för att mildra effekten 

av ett varmare klimat och minska risken för hälsorelaterade problem till följd 

av värme. Detta behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 

På sida 14 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att 

Enköpingsvägen idag har karaktären av en genomfartsgata med risk för 

störning på omgivningen i form av buller, luftkvalitet och olycksrisker. Miljö- 

och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att en bullerstudie görs i och 

med att förtätning ska ske runt Enköpingsvägen. 

På sida 16 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att vid 

förtätning av stadsmiljöer finns risk för ökade luftföroreningshalter i ett allt 

trängre gaturum där luftföroreningar riskerar att bli stående. Dock anges det 

vidare att platsen bedöms i stort inte vara av den karaktär som riskerar större 

problem, men kan behöva beaktas vid utformning av bebyggelse och gaturum. 

Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara transporter som 

ger mindre påverkan på luft. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det är 

viktigt att risken för luftföroreningar vid förtätning beaktas vid detaljplanering. 

Det är inte säkert att transporterna som används är av det slag att de ger mindre 

påverkan på luft. 

Barnperspektiv 

Barnens boende- och levnadsmiljö är viktig för ett hållbart samhällsbyggande. 

Bygg- och miljönämnden har i sitt yttrande beaktat vikten av att 

konsekvensanalyser utförs i detaljplaneskedet gällande barns behov. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef 

 

 

Bilagor 

1. Programhandling översänd den 3 december 2021  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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SAMRÅD 
 

 Datum Vår beteckning 
 2021-10-27  KS 20/0769  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/centralabro   

- Följebrev (denna handling) 
- Samrådsbeslut KS 27/10 2021  § 138  
- Förslag till planprogram 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 
- Fastighetsförteckning (kan beställas från 
kommunen) 
- Remisslista 
- Informationsbroschyr  

 

Förslag till Planprogram för 
Centrala Bro 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt beslut i 
Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till planprogram för 
centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 5 kap 11 §.  

Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-
Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de 
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den 
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen 
stad med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera 
viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta 
för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, 
befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.  

Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, ett 
hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i boende, 
tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av kommersiell service 
och möjlighet till arbete. 

Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första omfattar 
Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de fastigheter som 
ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum 
sträcker sig genom området norrut och avgränsas av Råbyområdet till väster, parken 
som ligger norr om centrum och österut i gränsen mellan centrum och Finnstaområdet. 
Det tredje delområdet är Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som 
ligger öster och väster om denna. 

Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Samrådstiden är från och med måndag den 6 december till och med måndag den 
17 januari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se/centralabro. Samrådshandlingar på papper kan beställas från 
kommunen. 

Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 17 januari skriftligen framföras 
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0769, namn, adress 
och eventuell fastighetsbeteckning. 
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SAMRÅD 
 

 
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i 
planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Jessica Hanna planarkitekt på enheten för 
samhällsutvecklingsprojekt och Niclas Sandberg projektledare, tel. 08-581 690 00. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Samråd om planprogram för 
Centrala Bro

Ett planprogram är ett dokument 
som tas fram för att underlätta 
detaljplanearbetet där planens 
utgångspunkter och mål framgår.
Innan planprogrammet antas ska den 
samrådas och granskas av de som 
berörs av planen.

Efter samrådet sammanställs de syn punkter och förslag som inkommit under 
samrådstiden. Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som görs till gänglig  i 
samband med att planen antas. När detaljplanerna påbörjas kommer ytterligare 
tillfällen att tycka till om de tänkta etapperna. Tillfälle för att tycka till sker under 
samråd och granskning av detaljplanerna.  

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera 
handlingar:
• Följebrev samråd
• Beslut om samråd
• Planprogram  
• Remisslista
• Denna informationsbroschyr 

Samrådshandlingar finns utställda 
i kommunhuset i Kungängen och i 
 Brohuset i Bro centrum. Kopior i  papper 
kan beställas från Samhällsbyggnads
kontoret. 
Handlingarna finns också på 
 kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/centralabro

Samrådet pågår från måndagen den 6 
december 2021 till och med måndagen 
den 17 januari 2022. Skriftliga 
synpunkter ska lämnas till kommunen 
senast måndagen den 17 januari 2022. 
Skicka dina synpunkter till: 
 kommunstyrelsen@upplandsbro.se
eller
UpplandsBro kommun, 
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 
Glöm inte att ange diarienummer 

KS 20/0769

Läs alla handlingar!

Bakgrund

Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands
Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt 
de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning 
Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till 
en sammanhållen stad med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar 
planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och 
flexibilitet eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete 
bland invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och 
föreningsliv. 

Syfte
 
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för 
kommande detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP 
(2010), FÖP Bro (granskning) samt PM Projektdirektiv Omdaning Bro (KS 21/0226) 
ytterligare ett steg närmare ett genomförande.

Lämna dina synpunkter senast måndag den 17 januari 2022!
www.upplands-bro.se/centralabro

Vad är ett planprogram? Vad menas med samråd?

Samrådets syfte är att visa det material 
(planförslag) som kommunen har 
tagit fram för området. Under 
samrådstiden finns handlingar 
tillgängliga för allmänheten och 
synpunkter på förslaget ska lämnas 
till kommunen senast samrådets sista 
dag.

Vad händer sen?

KS 20/0769

www.upplands-bro.se/centralabro
telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

uppdrag detaljplanering samråd antagandesamråd genom- 
förande

granskning

Kontaktperson planarkitekt: Jessica Hanna 

Kontaktperson projektledare: Niclas Sandberg
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 Upplands-Bro kommun  Datum   1 (21)  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
enligt MB i lydelse efter 2018-01-01 

 

Planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun, Stockholms län 
(dnr KS 20/0769) 

 
  

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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Introduktion 
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för 
att främja hållbar utveckling (6 kap. 1-19 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att 
undersökningen av betydande miljöpåverkan genomförs tidigt i planprocessen. I takt med 
att nytt underlag framkommer bör bedömningen uppdateras, vilket även innebär att 
tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan behöva revideras. Hur 
undersökning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets (2006) och 
Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer samt 
Kunskapsbanken (Boverket 2018). 

Det finns inget krav på att en undersökning ska genomföras redan vid upprättande av 
planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 3-
5 § MB). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en undersökning (tidigare benämnd 
behovsbedömning) genomföras så snart det är möjligt (NFS 2009:1). Rekommendationen 
är därför att ändå påbörja arbetet med undersökning redan under detta skede i planarbetet 
(Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens utgångspunkter och mål. I detta 
skede bör undersökningen därför främst användas för att identifiera viktiga miljöaspekter 
för det vidare detaljplanearbetet. 

Lagrum 
Detta verktyg för att genomföra undersökning av betydande miljöpåverkan är framtaget 
enligt de bestämmelser som gäller för miljöbedömning från och med den 1 januari 2018. 
Miljöbalkens 6 kapitel ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för 
miljöbedömning. Verktyget kan således användas för de detaljplaner som har fått 
planuppdrag tidigast den 1 januari 2018. Det är i linje med övergångsbestämmelser för den 
nya lagstiftningen.  

Verktyg för undersökning om betydande miljöpåverkan  
Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda 
bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra 
miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna utgör kärnan i verktyget och är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella 
värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor ska platsens 
känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra för hur 
planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt 
för att så ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En 
fullständig genomgång av alla checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även 
värdefull om det senare visar sig att den först utpekade aspekten inte längre kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och dokumenterad undersökning är också 
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en bra utgångspunkt för avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 
Undersökningen har även ett värde för arbetet med planbeskrivningen även om det inte 
krävs en miljöbedömning. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från 
de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en 
sammanvägd bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar 
omfattningen av påverkan och behöver inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen 
medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.19). Råder det fortfarande oklarheter 
om planens påverkan är betydande kan denna del användas som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i dokumentet 
beskrivs hanteringen av undersökningen i avsnittet som är benämnt Hantering.  

Betydande miljöpåverkan 
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan 
som genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om 
detaljplanen inte genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte 
entydigt definierat i lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den 
ska antas vara betydande (Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det 
är platsens känslighet och storleken på störningen som avgör om påverkan blir betydande 
eller inte. 

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är 
risken för att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). 
Likaså ökar risken om varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma 
ofta. Är området särskilt värdefullt eller känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ 
påverkan ökar också risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men 
även positiva aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa 
påverkan som är utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. 
Osäkerhet om vilken påverkan planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för 
betydande miljöpåverkan. En positiv påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ 
påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18). 



10 ALL.2021.788, Förslag till yttrande över planprogram för Bro Centrum - BMN 21/0016-9 ALL.2021.788, Förslag till yttrande över planprogram för Bro Centrum : Undersokningavbetydandemiljopaverkan_511463

 Upplands-Bro kommun  Datum   4 (21)  
2021-12-03   

 

 Planens syfte och huvuddrag 
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-Bro – 
kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de 
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den 
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen stad 
med småstadskänsla.  

Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande 
detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro samt 
PM Projektdirektiv Omdaning Bro ytterligare ett steg närmare ett genomförande.  

Utvecklingsförslaget innehåller förtätning av befintliga miljöer och går från 
funktionsseparerat till integrerat stadsrum. En variation av upplåtelse- och boendeformer 
eftersträvas. Gestaltningen är småskalig och stadsmässig och fysiska barriärer byggs bort. 
Arbetsplatser och kommersiell service är integrerade inslag i stadslivet och plats skapas i 
offentliga miljöer. Stråk och kopplingar uppmuntrar till rörelse och möten liksom att 
kopplingar till natur stärks.  

Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade områden; Bro torg, Enköpingsvägen 
och Köpmanvägen.  

Bro Torg utvecklas till en central, trygg mötesplats med utveckling av olika boendeformer, 
kommersiell service, kultur och arbetsplatser. Stråket från Bro torg till Köpmanvägen 
stärks genom att befintliga Brorondellen görs om till småstadsmässig fyrvägskorsning. 
Kommersiell service och handel stärks i stråket ned mot Köpmanvägen. Köpmanvägen 
utvecklas till ett levande stråk som knyter ihop Bro Torg med stationsområdet genom nya 
målpunkter längs stråket. Enköpingsvägen omdanas från karaktären av genomfartsled till 
ett småstadsmässigt huvudstråk med förtätning längs vägen. Förtätning inom området sker 
med bebyggelse av småstadstyp och ska möjliggöra för både fler bostäder och lokaler för 
verksamheter.   

Då planprogrammet är en strategisk viljeinriktning för området kommer 
utvecklingsförslag att preciseras i efterföljande detaljplanering. Det innebär att placering 
av tillkommande bebyggelse, bebyggelsevolymer och bygghöjder etc. kommer att 
preciseras i senare skede.   
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 
§ PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för 
detaljplaner med standardförfarande behöver inte 
upprättas om planen enbart gäller något av nedan 
nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell 
och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a 
§ PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är mkb:n 
i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 
en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig 
för detaljplanen? 

 X 

Kommentar Planen omfattar inte undantag från miljöbedömning enligt ovanstående 
punkter.  
Undersökningen avser ett planprogram, där det ej råder krav på 
undersökning av BMP, dock är allmänna råd att inleda undersökning 
så tidigt som möjligt i planprocessen med fokus att använda forumet för 
att identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet. 

2 § p1 
Miljöbedö
mningsför

ordning 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet 
kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som 
kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a 

§§ MB 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet 
(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad 
natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och 
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd 
(Skyddad natur)? 

 X 

Komment
ar 

Planen antas inte medföra krav på miljöbedömning enligt ovanstående 
punkter. Närmaste Natura 2000-område är Broviken ca 2 km söder om 
planområdet. Natura 2000-området har avsatts till skydd för 
vattenlevande organismer och karakteriseras av grunda, näringsrika 
mjukbottenmiljöer. Avrinning sker från Bro söderut mot Broviken och 
dagvattenhantering behöver beaktas för att inte påverka recipienter 
nedströms.  
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
☐ Biologiskt kulturarv (Information) 
☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☒ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 
Beskrivning Planområdet utgörs av de centrala delarna av Bro, och planen anger att det idag är 

en tätort med förortskänsla. Stora delen av planområdet är uppfört under 1945-1970-
tal, och benämns rekordåren. Enligt fördjupad kulturmiljöutredning finns 
karaktärsområden där särskild hänsyn behöver tas till kravet på varsamhet. 
 
Bostadsområdet Finnsta (karaktärsområde) är tillkommet under miljonprogrammets 
tid och består av flerbostadshus, parkanläggning, skola, liten centrumetablering och 
radhusområde. Bebyggelsen har ett gemensamt formspråk och bostadsbyggnaderna 
har fasader i bränt tegel och platta tak. Området ligger norr om Enköpingsvägen. 
 
Stationssamhället (karaktärsområde) i söder är uppfört 1850-1945. Bro gamla 
stationssamhälle har med ett organiskt vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med 
det gamla stationshuset som utgångspunkt. Området utgörs idag av en blandad 
bebyggelse från hela 1900-talet. De flesta av bostadshusen är villor men här finns 
även ett par flerfamiljshus från 1950- talet. Vägnätet är till stor del intakt från 
kartmaterial över tomtindelning från 1909.  
 
Det finns lokala kulturhistoriska värden i området. Bro centrum innehåller 
flerbostadshus med en från 1980-talet tidstypisk arkitektur ger en bild av kommunens 
expansion och dess kontinuerliga bostadsbyggande.  
 
Tillkommande kompletteringar av bebyggelse behöver ske på ett sätt som beaktar 
befintlig arkitektur. Fördjupat gestaltningsarbete i samband med detaljplanering kan 
utgöra underlag för anpassning till kulturmiljövärden.  
 
Det finns några fornlämningar (hällristning och runsten enl. RAÄ) inom planområdet. 
Tillkommande bebyggelse förutsätts kunna anpassas till och beakta förekommande 
fornlämningar.   

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  
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☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
Beskrivning Planen antas inte medföra krav på miljöbedömning enligt ovanstående punkter. 

Planen bedöms kunna anpassas så att förekommande värden kan beaktas.  
 

Planens påverkan 

Beskrivning Kulturmiljöer i centrala Bro är av lokalt värde och speglar förståelsen för ortens 
framväxt. Planen riskerar att påverka dessa värden om inte tillkommande 
bebyggelse och förändringar beaktar befintliga värden. Bedömningen är att genom 
god gestaltning kan föreslagen utveckling av orten ske på ett sätt som respekterar 
befintliga värden så att kompletteringar kan tillkomma på ett positivt sätt. Det innebär 
att val av placering av ny bebyggelse, höjder och utformning bör ske på ett sätt som 
inte förtar befintliga värden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 
Kommentar Förslag på gestaltning bedöms kunna tas fram i samband med detaljplanering inom 

planområdets delar på ett sätt som innebär att föreslagen tillkommande bebyggelse 
och förändringar kan ske på ett sätt som beaktar befintliga kulturvärden och ger 
positiva tillskott till utvecklingen av centrala delar av Bro.  
 

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 

 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.  
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Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 
☐ Områden med höga naturvärden klass 1 och 2 enligt SIS-standarden (ej tidigare 

dokumenterade) 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 
Beskrivning Planområdet utgörs av stadsmiljö redan i dagsläget, och utan särskilda naturvärden 

dokumenterade. Det har dock observerats rödlistade arter (artportalen) inom 
planområdet. Planområdet bedöms inte hysa biotoper som är avgörande för 
skyddade arter. Artskyddsfrågor kan aktualiseras i detaljplan.   
 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☒ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden, ESKO, enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i 

översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
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☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Närmaste Natura 2000-område är Broviken ca 2 km söder om planområdet.  

Planens påverkan 

Beskrivning De största riskerna för naturområden bedöms vara påverkan på vattenkvalitet som 
via dagvatten kommer från planområdet och riskerar nedströms recipienter. 
Dagvattenhanteringens utformning kommer att studeras i samband med 
detaljplanearbetet och det bedöms kunna tillskapas fungerande dagvattenlösningar 
så att negativ påverkan på nedströms recipienter kan undvikas. Det bedöms därmed 
inte föreligga risk för betydande miljöpåverkan. Med utveckling av 
dagvattenhantering bedöms positiva effekter och förbättrad vattenkvalitet kunna 
uppnås jämfört med nollalternativet.   

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 
Kommentar Vid detaljplanering kommer det att ställas krav på en fungerande dagvattenhantering 

både utifrån flöden och föroreningsinnehåll. Det bedöms finns förutsättningar för att, 
genom utredning av dagvatten, utveckla dagvattenlösningar på ett sätt som 
säkerställer ställda krav. Dagvattenlösningar preciseras lämpligen i detaljplaneskedet 
när exploateringsplaner preciseras.  

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☒ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 
Beskrivning Då planområdet utgörs av centrala delar av Bro med lokalt centrum, torg och stråk 

mellan viktiga funktioner finns ett flertal viktiga mötesplatser att beakta i området. 
Inom och i nära anslutning till planområdet finns grönytor med parkkaraktär och 
närnatur med större grönområden norr om Råby IP.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
Beskrivning  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 
Beskrivning Planen syftar till att stärka centrala Bro med särskild ambition att stärka de sociala 

förutsättningarna. Genom att gå från dagens förortskänsla till att utveckla 
småstadskänslan är det centralt att förbättra de sociala värdena genom att minska 
dagens barriärer, stärka torgmiljöer och stärka betydelsefulla stråk mellan olika 
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målpunkter. Sociala värden bedöms kunna stärkas genom planen.  
 
Det bedöms att planen värderar och ska ta tillvara grönområden inom i anslutning 
tillplanen likasom att kopplingar till närliggande grönområden ska stärkas. I planen 
anges att kopplingen till Mälaren och andra naturvärden ska stärkas. Då förtätning är 
en del i planens syfte är det av betydelse att förtätning görs på ett genomtänkt sätt 
som inte tar i anspråk värdefulla grönområden.   

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 
Kommentar Det är viktigt att sociala värden beaktas i detaljerad planering och det fördjupade 

gestaltningsarbete som ska tas fram i detaljplaneskedet. Ambitioner finns att detta 
ska göras och ingår i den planerade strategiska utvecklingen av området. 
Bedömningen är att det finns förutsättningar till att nå positiva sociala konsekvenser. 
 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB  
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☒ Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☐ Färskvatten (grundvattenförekomster) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☒ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☐ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☐ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☒ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
Beskrivning Värden för rekreation, idrott och friluftsliv finns i området genom Råby IP och 

grönområden norr om planområdet. När Enköpingsvägen görs om till stadsgata styrs 
genomfartstrafik i ökad utsträckning till E18. Inom planområdet förbättras 
förutsättningarna för gång- och cykeltrafik när gator anpassas och barriäreffekter 
minskar.  
 
Ytvattenförekomster finns söder om planområdet i form av Mälaren. Avrinning sker 
från Bro centrum söderut mot Mälaren, varför utgående vattenkvalitet från området är 
att beakta. Söderut från Bro rinner även Brobäcken som utgör ytvattenförekomst 
(övrigt vatten).  
 
   
  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 
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☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☒ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Planområdet ingår i sekundär zon för vattenskyddsområde – östra Mälaren.  

Planens påverkan 

Beskrivning Planen bedöms kunna ta tillvara materiella värden som omfattar rekreation, idrott och 
friluftsliv genom att strukturer och kopplingar till befintliga värden stärks. 
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik stärks med planen vilket är en positiv 
utveckling för ett område där småstadskänslan ska stärkas.  
 
Genom en utvecklad dagvattenhantering (vilken utvecklas närmare i 
detaljplaneskedet) ges förutsättningar för att klara krav för dagvatten, samt att det 
inte sker ökad belastning på nedströms recipienter (ytvattenförekomster)  
 
För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns föreskrifter för vilka verksamheter 
som får utföras inom sekundär zon. Planens innehåll bedöms kunna preciseras på 
ett sätt som håller sig inom ramen för dessa åtgärder och på ett sätt som inte 
påverkar vattenskyddsområdets värden.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 
Kommentar Förekommande värden bedöms kunna beaktas på ett sätt som inte innebär risk för 

betydande miljöpåverkan. Dagvattenhantering inom området behöver utvecklas på 
ett sätt som klarar aktuella krav och på så sätt inte belasta berörda recipienter 
(ytvattenförekomster).   

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 3 & 4, 12 § p 1 & 3 § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB  

  



10 ALL.2021.788, Förslag till yttrande över planprogram för Bro Centrum - BMN 21/0016-9 ALL.2021.788, Förslag till yttrande över planprogram för Bro Centrum : Undersokningavbetydandemiljopaverkan_511463

 Upplands-Bro kommun  Datum   14 (21)  
2021-12-03   

 

 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   
☒ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 

☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☒ Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 
Beskrivning I centrummiljöer med stor andel bebyggelse och hårdgjorda ytor riskerar att bil 

utsatta för höga temperaturer vid värmeböljor med risk för människors hälsa och 
välmående under dessa perioder. Värmekoncentrationer är som högst vid tät 
bebyggelse, centrum, torg och stora parkeringsytor. Värmen lindras i delar där det är 
högre inslag av grönska.  
 
Enköpingsvägen har idag karaktären av en genomfartsgata med risk för störning på 
omgivningen i form av buller, luftkvalitet och olycksrisker. Vägen utgör även i 
dagsläget en barriär.     
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Länskarta LstAB Värmekartor. Röd färg indikerar högre uppmätta maxtemperaturer.  
 
 
I planområdet finns platser som riskerar att bli översvämmade vid skyfall. Utsatta 
lågpunkter är särskilt vid viadukter/broar liksom instängda lågpunkter mellan 
bebyggelse och parkeringsytor.  
 

 
Länskarta LstAB. Lågpunktskartering (blå markeringar) samt dynamisk 
skyfallskartering 2021 (gröna områden). Visar lågpunkter med särskild risk för 
översvämning i samband med skyfall.  
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Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen. 
☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 

åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 
☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 
Beskrivning Söder om Bro ligger ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln (SE659044-160864). 

Statusklassningen är måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk och kemisk status. Utsläpp av dagvatten 
riskerar att påverka vattenförekomsten negativt, om det inte hanteras på rätt sätt.  
 

Planens påverkan 

Beskrivning Vid planerad ytterligare förtätning inom planområdet ökar behoven av att beakta 
lokalklimat och risken för värmeutsatta områden. Det finns risk för ökade problem 
med värme om aspekten inte beaktas liksom att pågående klimatförändringar 
riskerar att späda på problematiken ytterligare. Med planprogrammets ambition om 
att omdana Bro till en ökad småstadskänsla med förändringar i gatumiljöer och 
boendemiljöer bedöms det finnas förutsättningar att genomföra omdaningen på ett 
sätt som beaktar värmeproblematik.  Utformningsförslag bör beakta frågan så att 
värmealstring kan dämpas, tex. genom att prioritera tillräcklig andel grönska och 
skuggning.    
 
Dagvattenhanteringens utformning (vilken utformas i detaljplaneskedet) behöver 
kombineras med lösningar för hantering av risk för översvämning i samband med 
skyfall. Utan en utvecklad hantering av skyfall riskerar befintliga lågpunkter att bestå 
och i händelse av skyfall riskerar översvämning medföra skador. Med åtgärder 
bedöms risker för översvämning i samband med skyfall kunna reduceras jämfört med 
i dagsläget.    
 
När Enköpingsvägen görs om till stadsgata är en önskvärd följdeffekt att tung trafik 
och trafik med farligt god kan flyttas över till bättre och säkrare alternativ, särskilt 
E18. Det är en positiv effekt för människors hälsa, med minskade risker för buller, 
luftpåverkan och olycksrisker. Vid förtätning av stadsmiljöer finns risk för ökade 
luftföroreningshalter i ett allt trängre gaturum där luftföroreningar riskerar att bli 
stående. Platsen bedöms i stort inte vara av den karaktär som riskerar större 
problem, men kan behöva beaktas vid utformning av bebyggelse och gaturum. 
Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara transporter som ger 
mindre påverkan på luft.        
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten bedöms inte påverkas genom att efterföljande 
detaljplanering kommer att vara förenad med kravställning på utvecklad 
dagvattenhantering där uppställda flödes- och reningskrav uppfylls. Potential till 
förbättring av dagvattenhantering finns jämfört med i dagsläget.    
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 
Kommentar Det bedöms finnas risker för att förtätning kan medföra ökade problem med höga 

temperaturer i stadsmiljön i samband med värmeböljor. Däremot bedöms det finnas 
förutsättningar för att beakta denna hälsoaspekt vid utformning av området. I flera 
delar bedöms det finns möjligheter för ökat inslag av grönska och skugga i området 
och på sätt möjligheter till förbättrat lokalklimat. Detta behöver beaktas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Dagvattenlösningar behöver kombineras med åtgärder för att 
reducera risk för översvämning i samband med skyfall, och det bedöms finnas 
potential till förbättringar jämfört med dagsläget.       
 
Positiva miljö- och hälsoeffekter bedöms kunna uppnås genom att Enköpingsvägen 
görs om till stadsgata.  
 
Positiva effekter bedöms kunna åstadkommas genom en utvecklad 
dagvattenhantering, vilken är kan förbättra förutsättningar för nedströms recipienter.  
 

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4-7, 12 § p 1, 3 § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 
Bedömning Förekommande värden och risker har identifierats under denna undersökning av 

betydande miljöpåverkan. Bedömning görs att efterföljande detaljplanering där 
utformningsförslag konkretiseras har förutsättningar att anpassas till och därigenom 
beakta förekommande värden.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 
Bedömning Förekommande värden och risker har identifierats under denna undersökning av 

betydande miljöpåverkan. I stora delar bedöms planförslaget ge positiva 
konsekvenser, särskilt inom det sociala området, när planerad omdaning av Bro 
sker. Bedömning görs att efterföljande detaljplanering där utformningsförslag 
konkretiseras har förutsättningar att anpassas till och därigenom beakta 
förekommande värden. Fördjupade utredningar kommer att tas fram i samband med 
detaljplanearbetet, och det är naturligt att miljöaspekter och anpassningar till dem 
preciseras i det skedet.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
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betydande? 

Beskrivning - 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 
Beskrivning - 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  
Beskrivning Planprogrammet stämmer överens och är i linje med gällande Fördjupning av 

översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040). 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 
Beskrivning - 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
Beskrivning Planen bedöms inte påverka Natura 200-område eller miljökvalitetsnorm 

(ytvattenförekomst) negativt. Bedömningen görs utifrån att de detaljplaner som följer 
av planprogrammet kommer att behöva utredas utifrån lämplig dagvattenhantering 
och att åtgärder införs i dessa planer så att gällande krav på flöden och rening 
uppnås. Det innebär att dagvatten från planområdet inte påverkar nedströms 
recipienter negativt.  
  

Motiverat ställningstagande 

Aktuellt planprogram är en strategisk viljeinriktning för området. I grunden har planprogrammet en 
ambition att utveckla Bro Centrum på ett positivt sätt, med möjligheter till positiva konsekvenser 
även för människors hälsa och miljö. Planprogrammet är inte på den detaljeringsnivån att det 
preciserar något i det här läget som skulle medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att 
planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan och att miljöbedömning därmed inte ska 
genomföras.  
 
Undersökningen används däremot för att identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare 
detaljplanearbetet. Det kan inte uteslutas risk för betydande miljöpåverkan i kommande skede med 
detaljplanering för området, beroende på hur viljeinriktning i planprogrammet översätts i konkreta 
utvecklingsförslag samt hur identifierade miljörisker beaktas i detta arbete.   
 
Även om planprogrammet har en positiv ansats så innebär det inte att det inte finns risker för 
människors hälsa och miljö. Risker för negativa effekter för människors hälsa och miljö kommer att 
behöva beaktas och det bedöms i flera fall finnas förutsättningar att integrera miljöaspekter i 
detaljerade utformningsförslag på ett sätt så att negativa effekter kan undvikas och att positiva 
effekter kan stärkas.  
En central utgångspunkt är att efterföljande preciseringar av utformningsförslag beaktar och förhåller 
sig till de identifierade värdena i området. Det innebär att utformningsförslag behöver beakta 
kulturvärden, naturvärden, sociala värden och materiella värden liksom att beakta förekommande 
risker. Bedömningen är att utformningsförslag kan preciseras på ett sätt som förhåller sig väl till och i 
hög grad kan anpassas till identifierade värden. Det bedöms finnas förutsättningar för att nå en låg 
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risk för konflikt med större värden. 
 
En viktig aspekt att säkerställa är en välutvecklad dagvattenhantering, så att gällande krav kan 
uppnås. Detta bedöms kunna säkerställas i detaljplaneprocessen efter utförd dagvattenutredning. 
Utan tillräcklig dagvattenhantering finns risk för negativ påverkan på nedströms recipienter, med risk 
för negativa efter både på vattenkvalitet och naturmiljöer. Även översvämningsrisker i samband med 
skyfall behöver beaktas.   
 
En annan viktig aspekt att beakta är risken för att tätt bebyggda miljöer riskerar att ge områden med 
höga temperaturer i samband med värmeböljor, då det kan orsaka hälsoproblem. 
Utformningsförslag bedöms kunna beakta aspekten på ett sätt där värdet av grönska och skuggning 
ger förutsättningar att reducera problamtiken.   
 
Ett flertal utredningar kommer att tas fram underdetaljplanearbete, t.ex. bullerstudier, trafikanalys, 
riskanalys tung trafik, avgränsningar mot befintliga natur- och kulturmiljövärden. Detaljplanearbetet 
innebär därmed ett naturligt skede för att genomföra anpassningar i utformningen på ett sätt så att 
risker för negativa konsekvenser kan beaktas.      
 
  
Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, § 12 p 1-2, § 13 p 1 

 

Hantering 
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av Structor Miljöpartner AB utifrån 
tillgängligt kunskapsunderlag, på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Följande konsulter 
har varit delaktiga under arbetet:  

- Johan Rodéhn, miljökonsult på Structor Miljöpartner AB   

- Robin Rundström, miljökonsult på Structor Miljöpartner AB. 

 

 

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, i enlighet med 6 kap § 6 
MB. Om kommunen redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk 
miljöbedömning ska göras behöver samråd om undersökningen inte ske.  

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska, enligt 6 kap 7 § MB avgöras i ett särskilt beslut samt göras tillgängligt 
för allmänheten.  
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Överklagande och begäran om inhibition av Mark- och
miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom den 1 december 2021 i
mål M 8144-20

Beslut

Bygg och miljönämnden beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut den 1
december 2021, i mål nr M8144-20.

Bygg- och miljönämnden beslutar att begära inhibition av Mark- och miljödomstolens dom
den 1 december 2021, i mål nr M8144-20.

Motivering

Till

Mark- och miljööverdomstolen

Överklagande och begäran om inhibition av Mark- och miljödomstolens vid Nacka
tingsrätt dom den 1 december 2021 i mål M 8144-20

1. Yrkanden
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (Bygg- och miljönämnden) yrkar att
Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av Mark- och miljödomstolens dom, ska avslå
Sand & Grus AB Jehanders (Bolagets) ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1
och fastigheten Bro-Önsta 2:10 i Upplands-Bro kommun.

I andra hand yrkar Bygg- och miljönämnden att Mark- och miljööverdomstolen endast delvis
ska bifalla Bolagets ansökan genom att förlänga nu gällande tillstånd med ytterligare 3 år,
dvs. till den 1 juni 2031.

Vidare yrkar Bygg- och miljönämnden att Mark- och miljööverdomstolen ska förordna att den
överklagade domen tills vidare inte får verkställas (inhibition).
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2. Grunder
Lokaliseringen av den utökade verksamheten är inte lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Den omfattande utökningen av verksamheten är inte heller rimlig vid en avvägning mellan
kommunens intresse av att värna om miljön och Bolagets behov av bergmaterial till
infrastrukturella satsningar.

Verksamhetsområdet ligger i ett större sammanhängande skogsområde som utgör ett viktigt
rekreationsområde. Området är tätortsnära, rikt på kulturhistoriska lämningar, har goda
naturvärden och används för bär- och svampplockning, vandring, ridning och jakt. Bygg- och
miljönämnden anser det angeläget att bevara området för rekreation och friluftsliv. Vid en
utökning av verksamheten kommer fornlämningar med mycket högt kulturhistoriskt värde att
tas bort. Värdefulla natur- och kulturvärden kommer att gå förlorade. Kommunens
viljeinriktning i översiktsplanen är att de allmänna intressena ska värnas vid ny bebyggelse
och verksamhet. Mark- och miljödomstolens dom innebär emellertid en mycket stor utökning
av täktverksamheten både i fråga om produktionsmängd och verksamhetsområde. Den
överklagade domen innebär en utökning av verksamhetsområdet från 80 hektar till 180 hektar
och av brytområdet från 13 hektar till 20 hektar. Produktionsmängden ökar från 250.000 ton
per år till 1.300.000 ton årligen. Tillståndet avser 30 år; dvs. en väldigt lång tid. Ett noll-
alternativ skulle innebära att ett område på 100 hektar skulle finnas kvar orört för rekreation
och friluftsliv och att efterbehandlingen av brytområdet skulle kunna genomföras mer än 20
år tidigare än vad som följer av domen.

De alternativa lokaliseringar som Bolaget har redovisats räcker inte för att dra slutsatsen att
det sökta alternativet är tillräckligt bra i sig för att tillstånd ska lämnas. Detta särskilt då
verksamheten enligt ansökan syftar till att tillgodose det växande behovet av ballast i
Stockholmsregionen.

Det förekommer redan idag klagomål från närboende avseende buller, transporter, damm och
lukt. Dessa störningar kan förväntas öka om verksamheten utökas.

3. Inhibition
Bygg- och miljönämnden kan konstatera att irreparabla skador kommer att uppstå på natur-
och kulturvärden som är viktiga för rekreation och friluftsliv om domen verkställs.
Skogsområdet är välbesökt av bär- och svampplockare, vandrare m.fl. Skogsmarkerna
upplevs som särskilt positiva ur rekreationssynpunkt. Den omständigheten att det främst är
fråga om produktionsskog påverkar inte rekreationsvärdet. Särskilt uppskattade är de
genomsiktliga, välgallrade tallskogarna. Höga naturvärden finns i sumpskogen i den norra
delen av det planerade verksamhetsområdet. Verkställs domen kommer irreparabla skador att
uppstå pga. fällning av träd och sprängning av berg. Tillståndet gäller i 30 år och skulle
verksamheten upphöra därefter kommer det att ta lång tid innan skogen återställts. Enligt
kommunens ekologer kan det ta 50 år för nyplanterad skog att utvecklas så att den blir
värdefull för bär - och svampplockning.

Inför den planerade utvidgningen av täktverksamheten genomfördes en arkeologisk utredning
av Kraka Kulturmiljö; rapport 2019:28 och 2020:9. Utredningen har lyft fram en helt ny
fornlämningsmiljö, med fynd som visar att området nyttjats under minst 2000 år. Utredningen
resulterade i att 15 lämningar klassades som fornlämningar och 20 som övrig kulturhistorisk
lämning. Av fornlämningarna inbegrips bland annat gravar och boplatsområden.
Länsstyrelsen har bedömt det kulturhistoriska värdet av boplatserna som mycket högt.
Boplatsområdena har inte med säkerhet blivit avgränsade med anledning av tidsramen för den
arkeologiska utredningen. Dessa områden kan således vara större och fler fornlämningar kan
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finnas inom området. Vid en utökning av verksamheten kommer lämningar inom framförallt
brytområdet respektive områdena för produktion och återvinning att behöva tas bort. Risk
finns att samtliga lämningar försvinner. Förutom att alla fornlämningar inom området går
förlorade så kommer även närområdet påverkas. Strax utanför området ligger flera
fornlämningar, bland annat en av kommunens fornborgar. Utvidgningen riskerar att även
påverka intrycket av flera värdefulla kulturmiljöer när hela den omgivande landskapsbilden
förvanskas.   

Sammanfattningsvis anser Bygg- och miljönämnden att inhibition bör beslutas med hänsyn
till de irreparabla skador som kommer att orsakas berg och skog och kulturmiljö om
utökningen genomförs.

4. Utveckling av talan
2.1. Kommunens översiktsplaner
Två dokument är styrande i fråga om kommunens övergripande planering; Översiktsplan
2010 (ÖP 2010) och Fördjupad översiktsplan för landsbygden, 2016 (FÖP 2016).
Tillsammans utgör de två dokumenten kommunens gällande och aktuella översiktsplan. I
översiktsplanen redogör kommunen för de avvägningar som gjorts mellan olika motstående
intressen. Vad gäller den övergripande kommunala planeringen nämns att kommunen är väl
försedd med täkter (s. 36). Planeringsinriktningen är att bergmassor i stor utsträckning
ersätter grus, då naturgrus från grusåsar är en ändlig resurs. Kommunen har härigenom visat
att den är positiv till att bidra till samhällsnyttiga verksamheter. I sin ansökan har Bolaget
utrett ett flertal frågor som handlar om negativa konsekvenser av verksamheten. Även om
dessa konsekvenser är beskrivna så saknas det övergripande perspektiv som behövs för att
kunna ta ställning till den totala påverkan som det utökade tillståndet skulle innebära.
I kommunens översiktsplanering (FÖP 2016 s. 39) är området utpekat som prioriterat för
skogsnäring. De områden som är utpekade för skogsnäring har - utöver det direkta värde
skogen har för skogsproduktion - också höga naturvärden och är viktiga för rekreation.
Särskilt den tätortsnära naturen framhålls i den fördjupade översiktsplanen.
Visionen för kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) är att skapa förutsättningar för en
levande landsbygd. En av de målsättningar som formulerats är att möjliggöra en positiv
utveckling av landsbygdens näringar och bebyggelse.

I FÖP 2016 görs en genomgång av riksdagens nationella miljömål. Riksdagen har definierat
miljömålet ”levande skogar” enligt följande ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas” (s. 115). Med FÖP 2016 vill kommunen ha
större möjlighet att styra tillkommande bebyggelse och verksamheter inom landsbygden än
vad som skulle vara fallet utan plan. FÖP 2016 anger att lokalisering bör ske i anslutning till
befintlig bebyggelse vilket minimerar påverkan på landskap och miljö. Vidare anges att vid
exploatering bör lokala värden bevakas. Den mycket stora omfattningen av den utökade
verksamheten innebär att den strider mot kommunens översiktsplanering.

4.2. Behovet av ballast
Mark – och miljödomstolen har menat att Bolaget har visat att det finns ett behov av den
ansökta bergtäktsverksamheten i den omfattning som ansökan avser. Detta då det framtida
behovet av bergmaterial i Stockholmsregionen är mycket stort. Behovet är emellertid vagt
beskrivet. Det talas om Stockholmsregionen, men utan preciseringar av vilka kommuner eller
vilka verksamheter. Tillståndet sträcker sig över en tid på 30 år. Behovet måste rimligen vara
svårt att förutse sett över en så lång tid. Bygg- och miljönämnden anser inte att Bolaget har
visat att behov finns av en så stor verksamhet förlagd till Upplands-Bro.
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Bygg- och miljönämnden menar att det inte är rimligt att vid en skälighetsbedömning beakta
behovet i hela Stockholmsregionen, då möjlighet till brytning även finns på andra ställen i
regionen och Bolaget dessutom innehar andra bergtäkter. Bolaget har inte visat att
olägenheterna i fråga om övriga brytbara bergsområden i regionen är större än i fråga om det
utökade område som ansökan avser. Lokaliseringsfrågan hör ihop med behovet. I och med att
behovet inte har kunnat preciseras blir även valet av plats oklart. För att kunna identifiera
lämplig plats krävs att det är utrett var behovet finns.

4.3. Lokalisering
Bolaget har som skäl för utökningen av täktverksamheten angett att Stockholmsregionen har
ett stort behov av bergmaterial som inte kan tillgodoses genom befintligt tillstånd, vilket
bolaget dock inte har visat. Kommunen tar redan idag sitt ansvar för att möjliggöra stora
infrastruktursatsningar i en växande storstadsregion. Genom befintlig täktverksamhet, genom
mottagning av massor från Förbifart Stockholm och t ex genom att i översiktsplanen ha avsatt
mycket stora områden för störande regional kommunalteknisk verksamhet. Upplands-Bro är
en liten (drygt 30.000 invånare) kommun i en stor region. Bolaget ingår i HeidelbergCement-
koncernen som – enligt Bolaget. - är en världsledande producent av bl.a. bergmaterial till
byggindustri med verksamhet i regionerna kring Stockholm, Uppsala och Gävle. Det är inte
rimligt att kommunens lokala intresse av att bevara ett rekreationsområde med dess natur- och
kulturvärden ska stå tillbaka för Bolagets och regionens behov av fortsatt exploatering. Sett
även ur ett regionalt perspektiv är bevarande av den storstadsnära landsbygden viktig och det
borde finnas alternativa platser för täktverksamheten som innebär mindre olägenheter än den
som valts.

Samtidigt som ett visst regionalt intresse skulle tillgodoses genom en utökning av
täktverksamheten skulle lokaliseringen innebära att ingrepp sker i ett större sammanhängande
skogsområde med många besökare. Området är tätortsnära och erbjuder möjligheter till
svamp- och bärplockning, vandring, ridning och jakt. Lokaliseringen inkräktar på friluftslivets
intressen och påverkar djur- och växtliv. Rekreationsmöjligheten skulle försvinna helt när
skogen tas ner och området förvandlas till ”stenöken”. Utökningen av verksamheten skulle
även bidra till de olägenheter som närboende redan idag upplever i form av buller, transporter,
damm och lukt. Området är också rikt på fornlämningar bl.a. boplatser från stenåldern som
enligt länsstyrelsen är relativt ovanliga i Upplands-Bro. Länsstyrelsen har bedömt det
kulturhistoriska värdet av boplatserna som mycket högt. Risk finns att samtliga lämningar
måste tas bort vid en utökning av verksamheten.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sina domskäl att verksamheten enligt ansökan syftar
till att tillgodose det växande behovet av ballast i Stockholmsregionen. Valet av plats innebär
emellertid intrång och olägenheter för friluftslivet och för närboende. Lokaliseringen är även
negativ för kulturmiljön då den inkräktar på ett område med fornlämningar.

Bygg- och miljönämnden anser generellt sett att redan exploaterade områden bör tas i anspråk
framför oexploaterade områden. Men i det enskilda fallet måste en helhetsbedömning göras.
Om utbyggnad av verksamheter alltid fick ske i anslutning till redan ianspråktagen mark,
skulle tätortsnära rekreationsområden - som det här aktuella - successivt försvinna. En sådan
utveckling hotar även regionala värden. Risk finns för att en utökning av Bolagets befintliga
verksamhet leder till en fortsatt exploatering och att ytterligare delar av det idag
sammanhängande skogsområdet går förlorade.
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4.4. Noll-alternativ
Bolaget har som noll-alternativ jämfört sin tolkning av kraven på efterbehandling av nu
gällande täktverksamhet och den sökta verksamheten. Bygg- och miljönämnden saknar
emellertid en jämförelse mellan det utökade verksamhetsområdet och befintligt
verksamhetsområde. Detta särskilt då skillnaden i area uppgår till 100 hektar (180-80). Bygg-
och miljönämndens uppfattning är att nollalternativet i denna del skulle innebära en positiv
utveckling av natur- och kulturvärden jämfört med den sökta utökningen. Djur- och växtlivet
skulle sannolikt utvecklas både i fråga om arter och mängd. Fornlämningarna skulle vara kvar
och berika kulturmiljön. Det skulle också finnas kvar ett orört område på 100 hektar för
rekreation och friluftsliv.

Vad gäller Bolagets beskrivning av efterbehandling av övriga 80 hektar är Bygg- och
miljönämndens uppfattning att Bolaget har motsvarande skyldigheter i fråga om
efterbehandling enligt nu gällande tillstånd som enligt det sökta tillståndet. Detta då Bolaget
som verksamhetsutövare ansvarar för att avhjälpa skada enligt 2 kap. 8 § miljöbalken.

4.5. Alternativa lokaliseringar
Bygg- och miljönämnden anser inte att de alternativa lokaliseringar som Bolaget redovisat
räcker för att dra slutsatsen att det sökta alternativet är tillräckligt bra i sig för att tillstånd ska
lämnas.

Bolaget anger i punkt 6.2 i miljökonsekvensbeskrivningen att det inte vore ekonomiskt eller
miljömässigt rimligt att transportera massor från någon av Bolagets övriga täkter till Bro-
området. Resonemanget är oklart. Men sker ingen utökning av verksamheten finns knappast
något behov av ökade transporter.

4.6. Nyetablering ?
Skillnaden i omfattning mellan befintlig och sökt täktverksamhet är mycket stor.
Verksamhetsområdets area ökar från 80 till 180 hektar, dvs. blir mer än dubbelt så stor. Den
årliga produktionen kommer att öka från 250.000 ton till 1.300.000 ton och blir alltså mer än
5 gånger så omfattande. Den stora skillnaden i omfattning gör att verksamheten är mer
jämförbar med en nyetablering än med en utökning.

4.7. Övrigt

I övrigt hänvisar Bygg- och miljönämnden till vad som tidigare anförts i Mark- och
miljödomstolen.

5. Prövningstillstånd
5.1. Ändringsdispens
Bygg- och miljönämnden anser att det finns skäl att betvivla riktigheten av det slut som Mark-
och miljödomstolen kommit till i fråga om lämplig lokalisering och omfattning av den
utökade verksamheten.

Mark- och miljödomstolen har vid sin prövning inte beaktat att det är mycket stor skillnad i
omfattning mellan befintlig och sökt täktverksamhet. Verksamhetsområdets area ökar från 80
till 180 hektar, dvs. blir mer än dubbelt så stor. Den årliga produktionen kommer att öka från
250.000 ton till 1.300.000 ton och blir alltså mer än 5 gånger så omfattande. Storleken talar
för att verksamheten bör jämföras med en nyetablering. Tillståndet avser dessutom 30 år,
vilket är en mycket lång tid, som kan innebära förändringar som idag inte är förutsebara.
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Behovet av ökad täktverksamhet är vagt beskrivet och Bolaget har inte visat att behovet
motiverar en så stor utökning av verksamheten som ansökan avser. Det saknas även en analys
av sambandet mellan regionala behov och utökad verksamhet i just Upplands-Bro.
Det finns även brister i beslutsunderlaget när det gäller redovisningen av noll-alternativet. Det
framgår inte att 100 hektar av området skulle finnas kvar orört för rekreation och friluftsliv
och att efterbehandlingen av brytområdet skulle kunna genomföras mer än 20 år tidigare än
vad som följer av domen. Bolagets uppgifter om skillnader på efterbehandling enligt nu
gällande tillstånd och sökt tillstånd stämmer inte heller, eftersom skyldighet i båda fallen finns
att avhjälpa skada enligt 2 kap. 8 § miljöbalken.

De alternativa lokaliseringar som har föreslagits är inte tillräckliga för att dra slutsatser om
lämpligheten av den sökta lokaliseringen. Sett ur ett regionalt perspektiv borde det finnas
alternativa platser för täktverksamheten som innebär mindre olägenheter än den som valts.
Bolaget har inte visat att olägenheterna i fråga om övriga brytbara bergsområden i regionen är
större än i fråga om det utökade område som ansökan avser.

Mark- och miljödomstolens dom innebär att kommunens intresse av att bibehålla ett lokalt
rekreationsområde med höga kultur- och naturvärden får vika för Bolagets intresse av en
exploatering i avsikt att tillgodose stora, regionala infrastruktursatsningar. Bygg- och
miljönämnden anser inte att det är en skälig intresseavvägning.

5.2. Granskningsdispens
Bygg- och miljönämnden åberopar även granskningsdispens som grund för
prövningstillstånd. Målets omfattning gör att det inte utan prövningstillstånd går att bedöma
riktigheten av det slut som Mark- och miljödomstolen har kommit till.

5.3. Prejudikatdispens
Bygg- och miljönämnden anser att det behövs ett avgörande av Mark- och
miljööverdomstolen som klargör vad som kan beaktas vid en rimlighetsavvägning när det
finns alternativa lokaliseringar. Är det rimligt att väldigt omfattande regionala behov ska
tillgodoses genom miljöfarlig verksamhet som skapar olägenheter i en liten kommun ? Borde
inte alternativen vara bättre utredda ? Hur ska rimlighetsavvägningen göras mellan
kommunens intresse av att bibehålla ett lokalt rekreationsområde med höga kultur- och
naturvärden och Bolagets intresse av en exploatering i avsikt att tillgodose stora, regionala
infrastruktursatsningar ?

Övrigt

Beslutet är fattat med stöd av Bygg- och miljönämndens delagationsordning UBKFS 2020:13,
dnr BMN 20/0010, delegationspunkt 1:5, ordförandebeslut enligt KL 6 kap. 39§.

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Börje Wredén
Ordf. Bygg- och miljönämnden
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Bilagor:

1. Karta
2. Länsstyrelsens beslut daterat 2008-05-28, Tillstånd till bergtäkts- och

återvinningsverksamhet på fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1 i Upplands-Bro
kommun.

3. Kartbilaga till Länsstyrelsens beslut daterat 2008-05-28.

Delges:Mark- och miljödomstolen vi Nacka tingsrätt

Kopia: Kommunstyrelsen
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2021-11-16 - 2021-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-12-21 Ordförandebeslut Nämndordförande, All §2: FastställaALL.2021.734

Remiss, förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 6302

GRANHAMMAR 4:24

Granhammar Hattkulla backe 1

2021-12-02 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 207: BEVMIL.2021.781

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BRUNNA 4:670

2021-12-06 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 208: AVGHAL.2021.323

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Uppföljning Brunnaskolan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:392

Tibbletorg 3

2021-12-06 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 209: BEVILJAHAL.2021.546

Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

HÄRNEVI 28:1

2021-12-06 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 210: AVGHAL.2021.126

Tillsyn enligt miljöbalken, Uppföljning Härneviskolan 2021

FINNSTA 1:166

2021-12-06 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 211: FÖRELHAL.2020.98

Tillsyn enligt miljöbalken, Legionellaprojekt 2020, Bro simhall

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1

Kronogårdsvägen 30

2021-12-08 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 212: FÖRELMIL.2021.720

Anmälan om blästring av båtskrov

2022-01-11 Sida 1 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 7:13

Mandolinvägen 2

2021-12-08 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 213: BEVMIL.2021.750

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning

JÄDRA 1:39

Bondmorans väg 30

2021-12-09 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 214: BAVL.2021.598

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

VIBY 19:66

Symmetrivägen 9

2021-12-10 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 215: BEVMIL.2021.704

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

HUSBY 3:3

Lagmansbodavägen 8

2021-12-14 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 216: AVSAVL.2021.252

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

VIBY 19:66

2021-12-16 Föreläggande med försiktighetsmått Miljöinspektör, § 217: FÖRELMIL.2021.588

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

HÅTUNAHOLM 3:1

Håtunaholms allé 3

2021-12-16 Yttrande Miljöinspektör, § 218: AYADM.2021.794

Remiss om inkommen ansökan om förlängd igångsättningstid. Lst dnr 67388-2021.

STÄKET 1:18

2021-12-17 Delegationsbeslut Miljöchef, § 219: FÖRBMIL.2021.765

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

2022-01-11 Sida 2 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1

2021-12-21 Delegationsbeslut Nämndordförande, § 220: ÖKMIL.2020.976

Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet (Bro Bergtäkt)

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:212

2021-12-23 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 221: AVGHAL.2021.265

Tillsyn enligt miljöbalken, Uppföljning Bergaskolan 2021

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9D

2021-12-28 Delegationsbeslut Miljöchef, § 222: FÖRBMIL.2021.786

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9

2021-12-29 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 223: AVGHAL.2020.566

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020 Ekhammarskolan

Antal ärenden 18

2022-01-11 Sida 3 av 3
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-11-16 - 2021-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 1:164

2021-11-17 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §36: REGLIV.2021.211

Anmälan

FINNSTA 1:164

2021-11-17 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §37: ÅKLIV.2021.212

Årlig kontrolltid

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2021-11-17 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §38: REGLIV.2021.213

Anmälan

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2021-11-17 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §39: ÅKLIV.2021.214

Årlig kontrolltid

KOCKBACKA 2:11

Kaktusvägen 7

2021-12-02 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §40: REGLIV.2021.219

Anmälan

KOCKBACKA 2:11

Kaktusvägen 7

2021-12-02 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §41: ÅKLIV.2021.220

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Ringvägen 17

2021-12-06 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §42: ÅKLIV.2021.224

Årlig kontrolltid

2022-01-11 Sida 1 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SYLTA 3:129

Högnäsvägen 1

2021-12-13 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §43: ÅKLIV.2021.237

Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2021-12-13 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §44: ÅKLIV.2021.238

Årlig kontrolltid

2021-12-13 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §45: ÅKLIV.2021.239

Årlig kontrolltid

NYGÅRD 2:14

Ängsuddsvägen 10

2021-12-15 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §46: REGLIV.2021.240

Anmälan

NYGÅRD 2:14

Ängsuddsvägen 10

2021-12-15 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §47: BLIV.2021.241

Årlig kontrolltid

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2021-12-15 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §48: REGLIV.2021.242

Anmälan

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2021-12-15 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §49: BLIV.2021.243

Årlig kontrolltid

2022-01-11 Sida 2 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ASPVIK 1:4

Husbyvägen 1 A

2021-12-16 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §50: ÅKLIV.2021.244

Årlig kontrolltid

NORRÄNGE 1:6

Gerfasts väg 1

2021-12-16 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §51: ÅKLIV.2021.245

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 16

2022-01-11 Sida 3 av 3
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-11-16 - 2021-12-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LINDORMSNÄS 1:4

Lindormsnäsvägen 5

2021-12-09 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §9: AvskrivetBYGG.2021.420

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BROGÅRD 1:220

2021-11-17 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 203: BeviljatBYGG.2019.312

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BRO PRÄSTGÅRD 1:29

Byggmästarvägen 6

2021-11-17 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 204: BeviljatBYGG.2021.351

Anmälan för installation av hiss

KOCKBACKA 2:17

Begoniaslingan 19

2021-11-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 205: BeviljatBYGG.2019.351

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd

KOCKBACKA 2:16

Begoniaslingan 17

2021-11-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 206: BeviljatBYGG.2019.352

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd

KOCKBACKA 2:15

Begoniaslingan 15

2021-11-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 207: BeviljatBYGG.2019.353

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd

Brogård 1:164

2021-11-18 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 208: BeviljatBYGG.2018.385

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84 (Brogård 1:164 del 1)

2022-01-11 Sida 1 av 10
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 1:219

Skogsklockevägen 14

2021-11-19 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 209: BeviljatBYGG.2021.367

Anmälan för installation av eldstad

TIBBLE-ÅLSTA 5:20

Arnbergavägen 7

2021-11-22 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 210: BeviljatBYGG.2021.260

Bygglov för nybyggnad av uteboxar (stall)

BRO-SKÄLLSTA 1:89

Tryckfärgsvägen 2

2021-11-22 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 211: BeviljatBYGG.2021.85

Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall

BJÖRKNÄS 2:3

Sågbacken 2

2021-11-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 212: BeviljatBYGG.2019.58

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av bostadshus

SYLTA 3:24

Högnäsvägen 39

2021-11-24 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 213: BeviljatBYGG.2019.234

Bygglov för fasadändring

BROGÅRD 1:222

2021-11-24 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 215: BeviljatBYGG.2019.314

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

ÖRNÄS 1:18

2021-11-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 216: BeviljatBYGG.2020.80

Bygglov för ombyggnad av industri

2022-01-11 Sida 2 av 10
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 3:7

Saltviksvägen 3

2021-11-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 217: BeviljatBYGG.2016.388

Bygglov för nybyggnad av gäststuga/carport och solfångare samt rivningslov för rivning av befintligt förråd på fastigheten
EKEBY 3:7, Saltviksvägen 3

EKEBY 4:14

Skarpskärsvägen 15

2021-11-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 218: BeviljatBYGG.2019.246

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:154

2021-11-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 219: BeviljatBYGG.2019.316

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BROGÅRD 1:217

2021-12-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 220: BeviljatBYGG.2019.309

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BRO-RÅBY 3:80

Oxelvägen 10

2021-12-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 221: BeviljatBYGG.2021.387

Anmälan för installation av stoltrapphiss

VIBY 19:78

Kraftvägen 52

2021-12-06 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 222: BeviljatBYGG.2020.453

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31

KOCKBACKA 2:25

Begoniaslingan 78

2021-12-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 223: BeviljatBYGG.2019.347

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

2022-01-11 Sida 3 av 10
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Beslutsdatum BeslutÄrende
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KOCKBACKA 2:24

Begoniaslingan 76

2021-12-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 224: BeviljatBYGG.2019.348

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

KOCKBACKA 2:23

Begoniaslingan 74

2021-12-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 225: BeviljatBYGG.2019.349

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

KOCKBACKA 2:22

Begoniaslingan 72

2021-12-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 226: BeviljatBYGG.2019.350

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

FINNSTA 2:43

Buxbomsvägen 5

2021-12-08 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 227: BeviljatBYGG.2019.173

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

FINNSTA 2:43

Buxbomsvägen 5

2021-12-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 228: BeviljatBYGG.2017.292

Anmälan för inredning av övervåning på fastigheten FINNSTA 2:43, Buxbomsvägen 5

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:252

Glimmerstigen 51

2021-12-10 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 229: BeviljatBYGG.2021.175

Anmälan för installation av stoltrapphiss

KOCKBACKA 2:28

Begoniaslingan 84

2021-12-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 230: BeviljatBYGG.2019.344

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

2022-01-11 Sida 4 av 10
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KOCKBACKA 2:27

Begoniaslingan 82

2021-12-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 231: BeviljatBYGG.2019.345

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

KOCKBACKA 2:26

Begoniaslingan 80

2021-12-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 232: BeviljatBYGG.2019.346

Bygglov för nybyggnad av kedjehus

BROGÅRD 1:158

2021-12-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 233: BeviljatBYGG.2019.199

Bygglov och marklov för nybyggnad av 11  parhus

BRO PRÄSTGÅRD 6:7

Bagarvägen 13

2021-12-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 234: BeviljatBYGG.2021.491

Anmälan för installation av eldstad

BRO-RÅBY 3:128

Råbystigen 27A

2021-12-22 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 235: BeviljatBYGG.2020.380

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation

SYLTA 2:49

Gripens backe 14

2021-12-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 236: BeviljatBYGG.2020.306

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

EKEBY 2:181

Ingefärsvägen 11

2021-12-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 237: BeviljatBYGG.2017.171

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten EKEBY 2:181, Ingefärsvägen 11

2022-01-11 Sida 5 av 10
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BROGÅRD 1:169

2021-12-29 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 238: BeviljatBYGG.2019.218

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Hus 1

ÖRÅKER 2:1

Öråker Norra Flygeln 1

2021-11-16 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 309: BeviljatBYGG.2021.447

Bygglov för nybyggnad av utvändig trappa med skärmtak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331

2021-11-17 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 310: NekatBYGG.2017.459

Bygglov för uppförande av fasadskylt på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331

ÖRNÄS 1:18

Mätarvägen 22

2021-11-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 311: BeviljatBYGG.2021.418

Bygglov för anläggande av parkeringsplats

BROGÅRD 4:1

Stenkaksvägen

2021-11-18 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 312: BeviljatBYGG.2021.417

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fristående skylt

BROGÅRD 1:160

Bondhagsvägen 1

2021-11-22 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 313: BeviljatBYGG.2021.433

Tidsbegränsat bygglov tom 2028-10-18 för uppförande av fristående skylt

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2021-11-26 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare/inspektör, § 314: BeviljatBYGG.2021.427

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fristående skylt (förlängning av BYGG.2017.18)

2022-01-11 Sida 6 av 10
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TIBBLE KYRKBY 10:10

Jädravägen 11

2021-11-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 315: BeviljatBYGG.2021.435

Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:297

Prästhagsvägen 13

2021-11-29 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 316: AvskrivetBYGG.2021.445

Bygglov för fasadändring (inglasat uterum)

BRO-SKÄLLSTA 1:14

Tryckfärgsvägen 6

2021-12-02 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 317: BeviljatBYGG.2021.463

Rivningslov för rivning av byggnader

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:26

Ullevivägen 10

2021-12-06 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 318:
Beviljat

BYGG.2021.6

Bygglov i efterhand för ändrad användning av bilutställning till restaurangverksamhet  inkl. fasadändring

SYLTA 2:34

Sandgrindsvägen 15

2021-12-06 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 319: BeviljatBYGG.2021.437

Bygglov och marklov för nybyggnad av pool, pergola och spaljéer

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:139

Vinbärsstigen 12

2021-12-09 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 320: BeviljatBYGG.2021.415

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

ÅDÖ 1:92

Sjöbacken 1

2021-12-09 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 321: BeviljatBYGG.2021.436

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

2022-01-11 Sida 7 av 10
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VIBY 19:66

Symmetrivägen 9

2021-12-09 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 322: AvskrivetBYGG.2021.432

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

HÄRNEVI 6:98

Begoniaslingan 3

2021-12-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 323: BeviljatBYGG.2021.442

Bygglov för nybyggnad av växthus i efterhand

HÄRNEVI 6:98

Begoniaslingan 3

2021-12-09 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 324: BeviljatBYGG.2021.441

Bygglov för tillbyggnad av förråd i efterhand

JURSTA 3:5

2021-12-10 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 325: AvskrivetBYGG.2021.482

Marklov för gallring av skog

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2021-12-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 326: BeviljatBYGG.2021.474

Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 16:1

Hallonvägen 50

2021-12-15 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 327: BeviljatBYGG.2021.397

Tidsbegränsat bygglov för upplag av uppställningsplats

EKHAMMAR 4:463

Örtugsvägen 27

2021-12-16 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 328: BeviljatBYGG.2021.487

Bygglov för fasadändring av bostadshus

2022-01-11 Sida 8 av 10
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TIBBLE-ÖNSTA 4:43

Tallbacken 1

2021-12-16 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 329:
Beviljat

BYGG.2021.461

Bygglov för installation av solceller

EKHAMMAR 1:25

Rankhusvägen 12B

2021-12-17 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 330: BeviljatBYGG.2021.428

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

SÄBYHOLM 5:17

Säbyholm Slottet 1

2021-12-20 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 331: BeviljatBYGG.2021.467

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 3

2021-12-21 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 332: AvskrivetBYGG.2021.395

Marklov för anläggande av buller/insynsvall

ÖRÅKER 2:27

Öråkersvägen 3

2021-12-21 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, §
333: Beviljat

BYGG.2021.413

Bygglov för nybyggnad av carport/förråd och gäststuga

ÖRÅKER 2:17

Öråkersvägen 2

2021-12-27 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 334:
Beviljat

BYGG.2021.497

Bygglov för nybyggnad av förråd och skärmtak

EKHAMMAR 4:520

Skyttens väg 55A

2021-12-27 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 335: BeviljatBYGG.2021.469

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

2022-01-11 Sida 9 av 10
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BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 6

2021-12-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 336: BeviljatBYGG.2021.499

Bygglov för uppförande av fasadskylt

BRUNNA 7:136

Melofonstigen 4

2021-12-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 337: BeviljatBYGG.2021.501

Bygglov för inglasning av balkong

Antal ärenden 65

2022-01-11 Sida 10 av 10
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To: handlingarbmn 
Subject: Övrigt  BYGG.2020.462 ansökan om utdömande av vite 
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Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Florian Reitmann 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG.2020.462 

  

Skrivelse 
Diarienummer: BYGG.2020.462  
Ärendet avser: Bygglov för ändrad användning till café och butik  

Fastighet ÖRNÄS 1:6  

Ärendet 
Skriv här vad...... 

  

För bygg- och miljönämnden 

Florian Reitmann 

  

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

Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

www.upplands-bro.se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.462 

Mottagare: [handlingarbmn@upplands-bro.se] 
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ANSÖKAN 1 (3)

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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-11-23 BYGG.2020.462

Ansökan om utdömande av vite
Diarienummer: BYGG.2020.462
Ärendet avser: Bygglov för ändrad användning till café och butik
Fastighet ÖRNÄS 1:6
Adress: Örnäsvägen 10

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beslutade den 16 juli 2021 i ärendet
BYGG.2020.462 genom Delegationsbeslut §215 följande:

Fastighetsägaren Aktiebolaget Örnäs Herrgård (bolaget), org.nr. 556574-8182,
Skarprättarvägen 12D, 176 77 Järfälla, förbjuds att vid vite av 500.000 kronor, för varje gång
förbudet överträds, att använda del av byggnaden i form av två stycken våningsplan, närmare
bestämt plan 1 och plan 2 i byggnaden på Örnäsvägen 10 på fastigheten Örnäs 1:6, med stöd
av 11 kap. 33 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Förbudet gäller enligt
11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det överklagas och fram till dess något annat bestäms.
Bygg- och miljönämnden upphäver användningsförbudet när det är visat att de delar av
byggnaden som användningsförbudet omfattar uppfyller kraven i Boverkets Byggregler BFS
(2011:6) med ändringsförfattningar t.o.m. BFS 2020:4, BBR 29, avsnitten 5:353, 5:354,
5:543, 5:544, 5:53, 5:549, 5:731 och 5:852.

Fastighetsägaren delgavs beslutet 13 september 2021 genom Johannes Usta, VD för bolaget.
Vid tidpunkten bolaget delgavs beslutet var Johannes Usta behörig företrädare för bolaget, se
bilaga 8.

Beslutet fick laga kraft den 4 oktober 2021.

Bygg- och miljönämnden gjorde genom Bygglovsavdelningen ett platsbesök den
15 oktober 2021, se bifogad tillsynsrapport med bilder från tillsynsbesök från plan 2. Vid
detta uppdagades att plan 2 användes för bostadsändamål av

hyr av bolaget plan 0 och plan 1 i aktuell byggnad. Hon påträffades vid
platsbesöket tillsammans med sitt ena barn. uppgav till
tillsynsinspektörerna att hon hade bott där i drygt en månad. Av foton från platsbesöket
framgår att plan 2 används i fullständig omfattning för bostadsändamål av vuxna personer och
barn. Av folkbokföringen framgår att hade registrerat sig på adressen den
6 september 2021. Hon och hennes två barn är fortfarande skrivna på aktuella byggnadens
adress, Örnäsvägen 10, samt fem andra personer, se bilaga 8 och bild nedan
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3)
2021-11-23 BYGG.2020.462

Vid inspektion av plan 2 den 15 oktober 2021 såg inspektörerna i trappuppgången på plan 1
en skylt att plan 2 är avsedd för ”privat/personal”-ändamål. På plan 2, i hallen, fanns en bild
med porträtt av , paraplyer samt kläder, skor och leksaker för barn. I
vardagsrummet uppmärksammades en gran och dylika julpynt. Enligt ska
hon använda kaminen, granen samt dekoration för att skapa bilder för marknadsföring inför
julverksamheten. I köket fanns det Halloween-pynt, dylika kakor, frukt samt bröd med
aktuella bäst-före-datum, men även hasselnötskräm, disk och ett använt sopkärl. I det andra
vardagsrummet (s. 15-17 i bifogad dokumentation för plan 2, bilaga 7) finns en kopp, en
barntröja, en TV samt rester av kamineld. Vidare hade det inretts två rum för barn, därav ett
sovrum med badrum (s. 18-20) och ett lekrum. Intill det andra vardagsrummet hade det inretts
ett sovrum med klädkammare samt badrum (s. 20-28). Ett flertal föremål såsom mobil,
hårborste, hygien- och sminkprodukter, använda sängkläder samt dylika personliga kläder
kunde observeras.

När inspektörerna bemötte med vad de har sett sa hon att hon har bott på
plan 2 sedan en månad tillbaka. Hon sa vidare att hon hade inhämtat ett godkännande av
fastighetsägarens företrädare, för detta, men att hon inte betalar hyra för att
nyttja våning 2. skulle ha sagt till henne att det vore okej så länge hon inte
säger något.

Bygg- och miljönämnden bedömer att plan 2 på Örnäsvägen 10 användes den
15 oktober 2021 för bostadsändamål och pågående övernattning. En av de personer som är
skrivna och bosatta på den aktuella adressen har också medgett att hon har bott i huset vid den
tiden sedan en månad tillbaka. Enligt henne hade aktuell företrädare för fastighetsägaren,

gett henne tillåtelse till detta. Bygg- och miljönämnden bedömer således att
plan 2 användes den 15 oktober 2021 i strid med förbudet av Delegationsbeslut §215, fattat
med stöd av 11 kap. 33 och 37 §§ PBL.

Bygg- och miljönämnden yrkar därför att det ska dömas ut det i Delegationsbeslut §215
upptagna löpande vite om 500.000 kr av fastighetsägaren Aktiebolaget Örnäs Herrgård,
org.nr. 556574-8182, Skarprättarvägen 12D, 176 77 Järfälla för överträdelse av förbudet i
Delegationsbeslut §215.
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Detta beslut har fattats av avdelningschef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsordning UBKFS 2020:13, delegationspunkt 6.3

Olof Forsberg

Avdelningschef

Handläggare i ärendet är Florian Reitmann.

Bilagor

1. Delegationsordning

2. Delegationsbeslut §215

3. Bilaga 1 till Delegationsbeslut §215 - Utlåtande brandskydd

4. Bilaga 2 till Delegationsbeslut §215 - Foton från tillsyn

5. Mottagningsbevis

6. Protokoll tillsynsbesök den 15 oktober 2021

7. Bilder tillsynsbesök plan 2 den 15 oktober 2021

8. Uppgifter historisk ledning och folkbokföring
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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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-11-23 BYGG.2020.462

Ansökan om utdömande av vite
Diarienummer: BYGG.2020.462
Ärendet avser: Bygglov för ändrad användning till café och butik
Fastighet ÖRNÄS 1:6
Adress: Örnäsvägen 10

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beslutade den 16 juli 2021 i ärendet
BYGG.2020.462 genom Delegationsbeslut §215 följande:

Fastighetsägaren Aktiebolaget Örnäs Herrgård (bolaget), org.nr. 556574-8182,
Skarprättarvägen 12D, 176 77 Järfälla, förbjuds att vid vite av 500.000 kronor, för varje gång
förbudet överträds, att använda del av byggnaden i form av två stycken våningsplan, närmare
bestämt plan 1 och plan 2 i byggnaden på Örnäsvägen 10 på fastigheten Örnäs 1:6, med stöd
av 11 kap. 33 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Förbudet gäller enligt
11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det överklagas och fram till dess något annat bestäms.
Bygg- och miljönämnden upphäver användningsförbudet när det är visat att de delar av
byggnaden som användningsförbudet omfattar uppfyller kraven i Boverkets Byggregler BFS
(2011:6) med ändringsförfattningar t.o.m. BFS 2020:4, BBR 29, avsnitten 5:353, 5:354,
5:543, 5:544, 5:53, 5:549, 5:731 och 5:852.

Fastighetsägaren delgavs beslutet 13 september 2021 genom Johannes Usta, VD för bolaget.
Vid tidpunkten bolaget delgavs beslutet var Johannes Usta behörig företrädare för bolaget, se
bilaga 8.

Beslutet fick laga kraft den 4 oktober 2021.

Bygg- och miljönämnden gjorde genom Bygglovsavdelningen ett platsbesök den
15 oktober 2021, se bifogad tillsynsrapport med bilder från tillsynsbesök från plan 2. Vid
detta uppdagades att plan 2 användes för bostadsändamål av

hyr av bolaget plan 0 och plan 1 i aktuell byggnad. Hon påträffades vid
platsbesöket tillsammans med sitt ena barn. uppgav till
tillsynsinspektörerna att hon hade bott där i drygt en månad. Av foton från platsbesöket
framgår att plan 2 används i fullständig omfattning för bostadsändamål av vuxna personer och
barn. Av folkbokföringen framgår att hade registrerat sig på adressen den
6 september 2021. Hon och hennes två barn är fortfarande skrivna på aktuella byggnadens
adress, Örnäsvägen 10, samt fem andra personer, se bilaga 8 och bild nedan
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Vid inspektion av plan 2 den 15 oktober 2021 såg inspektörerna i trappuppgången på plan 1
en skylt att plan 2 är avsedd för ”privat/personal”-ändamål. På plan 2, i hallen, fanns en bild
med porträtt av , paraplyer samt kläder, skor och leksaker för barn. I
vardagsrummet uppmärksammades en gran och dylika julpynt. Enligt ska
hon använda kaminen, granen samt dekoration för att skapa bilder för marknadsföring inför
julverksamheten. I köket fanns det Halloween-pynt, dylika kakor, frukt samt bröd med
aktuella bäst-före-datum, men även hasselnötskräm, disk och ett använt sopkärl. I det andra
vardagsrummet (s. 15-17 i bifogad dokumentation för plan 2, bilaga 7) finns en kopp, en
barntröja, en TV samt rester av kamineld. Vidare hade det inretts två rum för barn, därav ett
sovrum med badrum (s. 18-20) och ett lekrum. Intill det andra vardagsrummet hade det inretts
ett sovrum med klädkammare samt badrum (s. 20-28). Ett flertal föremål såsom mobil,
hårborste, hygien- och sminkprodukter, använda sängkläder samt dylika personliga kläder
kunde observeras.

När inspektörerna bemötte med vad de har sett sa hon att hon har bott på
plan 2 sedan en månad tillbaka. Hon sa vidare att hon hade inhämtat ett godkännande av
fastighetsägarens företrädare, för detta, men att hon inte betalar hyra för att
nyttja våning 2. skulle ha sagt till henne att det vore okej så länge hon inte
säger något.

Bygg- och miljönämnden bedömer att plan 2 på Örnäsvägen 10 användes den
15 oktober 2021 för bostadsändamål och pågående övernattning. En av de personer som är
skrivna och bosatta på den aktuella adressen har också medgett att hon har bott i huset vid den
tiden sedan en månad tillbaka. Enligt henne hade aktuell företrädare för fastighetsägaren,

, gett henne tillåtelse till detta. Bygg- och miljönämnden bedömer således att
plan 2 användes den 15 oktober 2021 i strid med förbudet av Delegationsbeslut §215, fattat
med stöd av 11 kap. 33 och 37 §§ PBL.

Bygg- och miljönämnden yrkar därför att det ska dömas ut det i Delegationsbeslut §215
upptagna löpande vite om 500.000 kr av fastighetsägaren Aktiebolaget Örnäs Herrgård,
org.nr. 556574-8182, Skarprättarvägen 12D, 176 77 Järfälla för överträdelse av förbudet i
Delegationsbeslut §215.
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Detta beslut har fattats av avdelningschef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsordning UBKFS 2020:13, delegationspunkt 6.3

Olof Forsberg

Avdelningschef

Handläggare i ärendet är Florian Reitmann.

Bilagor

1. Delegationsordning

2. Delegationsbeslut §215

3. Bilaga 1 till Delegationsbeslut §215 - Utlåtande brandskydd

4. Bilaga 2 till Delegationsbeslut §215 - Foton från tillsyn

5. Mottagningsbevis

6. Protokoll tillsynsbesök den 15 oktober 2021

7. Bilder tillsynsbesök plan 2 den 15 oktober 2021

8. Uppgifter historisk ledning och folkbokföring
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YTTRANDE 1 (2)

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

Bygg- och miljönämnden
Datum Vår beteckning

2022-01-04 BYGG.2018.8

Yttrande inför dom i mål P 7408-21
Diarienummer: BYGG.2018.8
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus
Fastighet UDDEN 1:6
Adress: Udden 2

Möjlighet att lämna yttrande inför beslut

Enligt föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen den 26 november 2021 ska Bygg-
och miljönämnden yttra sig i målet med ett bemötande av det överklagande som inkommit till
domstolen den 1 november 2021. Sista svarsdag är 4 januari 2022.

Ställningstagande

Bygg- och miljönämnden motsätter sig överklagandet i dess helhet.

Motivering

1 Vägen

Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked är tydligt. Nämnden har prövat och
funnit att en angöring är möjlig i enlighet med den illustrationsplan som utgör
beslutsunderlag. I sammanträdesprotokoll anges som beslutsunderlag.

• Situationsplan som inkom 2020-04-14, reviderad 2020-09-21

Det är uppenbart att det är den reviderade situationsplanen som avses, vilket även har
kommunicerats efter beslut och expedierats med protokollet. Den är den enda reviderade
situtionsplanen i beslutet. Att protokollet skiljer sig från mötesboken så kan det komma av att
den reviderade situationsplanen inkom till kommunen efter det att mötesboken fasställdes och
skickades ut. Klagande har fått beslut med tillhörande handling (reviderad situationsplan med
ändrad vägdragning) till sig den 12 oktober 2020 enligt delgivningskvitto. Den reviderade
situationsplanen var då också stämplad med beslut tillhörande § 100 den 24 september 2020
och var den enda situationsplanen i beslutsunderlaget vilken alltså skiljde sig från den tidigare
situationsplanen den 14 april 2020.

Nämndens beslut togs mot bakgrund av en helhetsbedömning av såväl sökandens som
grannarnas intressen. Härutöver noterar nämnden att fråga om att anlägga väg för att bedriva
jordbruk på fastigheten i sig inte omfattas av krav om tillstånd. I beslutet om förhandsbesked
enligt 9 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen har nämnden prövat om tillfartsväg är möjlig. Den
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reviderade situationsplanen 2020-09-21, som anger en dragning som förläggs längre från
granne, är skissartad men likväl en förutsättning för beslutet om ett positivt förhandsbesked

2. Lantlig karaktär

I Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016, som utgör del av kommunens gällande och
aktuella översiktsplan, anges att översiktsplanen syftar till att skapa en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av vår landsbygd utanför tätortsavgränsningen. På
landsbygden ska de areella näringarna prioriteras. Udden 1:6 ligger inom ett område som
Fördjupad översiktsplan anger som "Skog och öppen jordbruksbygd: Håtuna". Bygg- och
miljönämnden anser att utredning, bedömning och beslut gällande förhandsbesked för ridhus
på fastigheten Udden 1:6 har resulterat i ett beviljande efter lämplighetsprövning och för att
möjliggöra areella näringar på jordbruksfastigheter inom kommunen.

3. Folkhälsomyndigheten och miljöbalken

Bygg- och miljönämnden hänvisar till Länsstyrelsens bedömning i denna fråga.

För bygg- och miljönämnden

I samråd med Börje Wredén, nämndens ordförande.

Olof Forsberg

Bygglovschef

Enligt delegationspunkt 1.15 i gällande delegationsordning
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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

Bygg- och miljönämnden 2022-01-20 MIL.2020.976

Mark- och miljödomstolen
Svea hovrätt

Mål nr M15145-21, Rotel 0601

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, m.fl. /
Sand & Grus AB Jehander

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (Bygg- och miljönämnden) har fått del av
Sand & Grus AB Jehanders (Bolagets) yttrande i inhibitionsfrågan, aktbilaga 19 och får med
anledning härav anföra följande

1. Tidsfaktorn
Bolaget anför i punkt B.2 att verkställighetsförordnandet gäller under en begränsad tidsperiod
och det endast är de skador som riskerar att uppstå under denna korta tidsperiod som ska
tillmätas betydelse vid inhibitionsprövningen. Men ett verkställighetsförordnande gäller –
precis som Bolaget anför – tills en lagakraftvunnen dom föreligger, vilket kan förväntas ta
flera månader. Något som inte är en kort tid sett i relation till de irreparabla skador som
kommer att uppstå när berg sprängs bort och skog avverkas. Beaktas bör också att Bolaget har
för avsikt att ta det nya tillståndet i anspråk redan i februari 2022, se punkt B.3.

2. Rekreationsvärde
I punkt B.2 anges att ”Den största delen av skogen inom verksamhetsområdet utgörs av
produktionsskog med relativt ”låga naturvärden”. Vad som är ”låga” respektive ”höga””
naturvärden beror dock på sammanhanget. Hela skogen, utom möjligtvis den direkt vid
täktkanten, används för rekreation och friluftsliv och i de sammanhangen är naturvärdena
goda. Den omständigheten att det är frågan om produktionsskog påverkar inte
rekreationsvärdet. Rekreationsvärdet påverkas däremot av att skogen kan användas för
svamp- och bärplockning, vandring, ridning och jakt.

3. Fornlämningar
Bolaget anför i punkt B.2 att flera av de identifierade fornlämningarna inte kommer att
påverkas av verksamheten. Bygg- och miljönämnden konstaterar att det framgår av den
arkeologiska undersökningen att huvuddelen av fornlämningarna kommer att beröras

4. Olämplig lokalisering
4.1. Bristande underlag
Vad gäller inhibitionsfrågan vill Bygg- och miljönämnden särskilt lyfta fram att underlaget
brister i fråga om lokaliseringen. Bygg- och miljönämnden vidhåller att lokaliseringen är
olämplig, att beskrivningen av noll-alternativet brister och att alternativa lokaliseringar är
otillräckligt utredda. Detta talar för att överklagandet bör bifallas.
4.2. Noll-alternativet
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Bolaget har som noll-alternativ jämfört sin tolkning av kraven på efterbehandling av nu
pågående täktverksamhet och den sökta verksamheten. Bygg- och miljönämnden saknar
emellertid en jämförelse mellan det utökade verksamhetsområdet och befintligt område. Detta
särskilt då skillnaden i area uppgår till 100 hektar (180-80). Bygg- och miljönämndens
uppfattning är att nollalternativet i denna del skulle innebära en positiv utveckling av natur-
och kulturvärden jämfört med den sökta utökningen. Djur- och växtlivet skulle sannolikt
utvecklas både i fråga om arter och mängd. Fornlämningarna skulle vara kvar och berika
kulturmiljön. Det skulle också finnas kvar ett orört område på 100 hektar för rekreation och
friluftsliv.
Vad gäller Bolagets beskrivning av efterbehandling av övriga 80 hektar är Bygg- och
miljönämndens uppfattning att Bolaget har motsvarande skyldigheter i fråga om
efterbehandling enligt nu gällande tillstånd som enligt det sökta tillståndet. Detta då Bolaget
som verksamhetsutövare ansvarar för att avhjälpa skada enligt 2 kap. 8 § miljöbalken.
4.3. Alternativa lokaliseringar
Bygg- och miljönämnden anser inte att de alternativa lokaliseringar som Bolaget redovisat
under punkt 6.2 i miljökonsekvensbeskrivningen räcker för att dra slutsatsen att det sökta
alternativet är tillräckligt bra i sig för att tillstånd ska lämnas. Alternativet Segersta uppges
bl. a. vara berört av riksintresse för rörligt friluftsliv. Alternativet Draget uppges bl.a. vara
belastat med två kraftledningar som troligtvis skulle behöva flyttas. Det måste finnas
lämpligare alternativa lokaliseringar, som borde ha utretts av Bolaget.

5. Övrigt
I övrigt vidhåller Bygg-och miljönämnden vad som tidigare anförts i överklagandet.

Beslutsgrund
Beslutet är fattat med stöd av Bygg- och miljönämndens delegationsordning UBKFS 2020:13,
dnr BMN 20/0010, delegationspunkt 1:5, ordförandebeslut enligt KL 6 kap. 39§.

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Börje Wredén
Ordf. Bygg- och miljönämnden
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