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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2019-04-03   Bygg.2019.38 

Bygg- och miljönämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov som längst 
t.o.m. 2024-02-28 för ändrad användning av
matbutik till bilrekond/e-handel (gamla Copp)
m.m. på fastigheten Visby 19:3

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov som längst

t.o.m. 2024-02-28 för ändrad användning av matbutik till bilrekond/e-
handel (gamla Coop), lager i byggnader (gamla Byggmax) samt
uppställningsytor/parkering utomhus med stöd av 9 kap. 33 § plan- och
bygglagen (PBL).

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Thomas Wiklund med
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet.

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Tidsbegränsat bygglov och startbesked: 107 903 kr 

Kommunicering: 5 580 kr 

Kungörelse: 263 kr 

Summa:  113 746 kr 

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

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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2019-04-03 BMN 19/0001 

 
 

 

Sammanfattning 
Genova Viby Fastighet AB inkom den 18 februari 2019 med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2024-02-28 för ändrad användning av 
matbutik till bilrekond/e-handel (gamla Coop), lager i byggnader (gamla 
Byggmax) samt uppställningsytor/parkering utomhus för hyresgäst Riddermark 
Bil AB. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna 
för tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL och förutsättningarna för marklov i 
9 kap. 35 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar lov. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkom 2019-02-18. 
 Verksamhetsbeskrivning Riddermark Bil AB, inkom 2019-03-13. 
 Avvecklingsplan Riddermark Bil AB, inkom 2019-03-12 
 Avvecklingsplan Genova, inkom 2019-03-12 
 Situationsplan inkl. fasad, inkom 2019-02-18. 
 Förtydligande på flygfoto beträffande Byggmax tidigare byggnader, 

inkom 2019-03-13. 
 Planritning, inkom 2019-03-12. 
 Sektionsritning, inkom 2019-03-12. 
 Produktblad oljeavskiljare m.m. inkom 2019-03-12. 
 Dimensionering oljeavskiljare, inkom 2019-03-13. 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Genova Viby Fastighet AB inkom den 18 februari 2019 med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2024-02-28 för ändrad användning av 
matbutik till bilrekond/e-handel (gamla Coop), lager i byggnader (gamla 
Byggmax) samt uppställningsytor/parkering utomhus för hyresgäst Riddermark 
Bil AB.  
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Orienteringskarta för området 

 

Orienteringflygfoto2018 för området 
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Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Brunna industriområde (Coop Forum) 
med nr 0205 som vann laga kraft 2004-07-20. Genomförandetiden för 
detaljplanen är 15 år från lagakraftdatum. Planarbetet inleddes 2002 och har 
handlagts enligt Plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL och Miljöbalken 
(1998:808). 

 

Aktuell ansökan avser åtgärder inom område i detaljplan som har 
användningsbeteckning handel. 

 

Det pågår ett detaljplanearbete med beteckning Viby (Viby 19:3) med syfte att 
utveckla området vid Brunna-rondellen där det tidigare fanns en stormarknad 
(Coop). Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder. 
Fastigheten är ca 11 hektar. I dagsläget finns en detaljplan för hela fastigheten 
som tillåter handel men sådan har bara byggts ut på den norra halvan området. 
Den södra delen av fastigheten är bevuxen med skog. Företaget Genova 
Property Group har köpt fastigheten och lämnat in en ansökan om att ändra 
detaljplanen och utveckla platsen till ett område med en mer blandad 
bebyggelse än idag. 

Yttranden och remisser  

Åtgärden avviker från detaljplanen genom att det är fråga om bilservice-
liknande användningssätt inom område med användningsbestämmelse handel 
varför samhällsbyggnadskontoret underrättat berörda sakägare enligt 9 kap. 25 
§ PBL och givit dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till 
fastigheterna Brunna 5:1, Kungsängens-Tibble 1:330, Kungsängens-Tibble 
1:647, Viby 19:13, Viby 19:16, Viby 19:18, Viby 19:21, Viby 19:23, Viby 
19:27, Viby 19:28, Viby 19:29, Viby 19:36, Viby 19:48, Viby 19:49, Viby 
19:5, Viby 19:6, Viby 19:68, Viby 19:8, Viby 19:9, Viby 19:97 samt befintlig 
hyresgäst i byggnaden, PopupPadel AB, har ansetts berörda. 

 

Eon, ägare till fastigheten Viby 19:5, har anfört: 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och 
har inget att erinra. 

Vid åtgärd i mark bör utsättning göras av fastighetens servis, kan göras via 
www.ledningskollen.se. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 
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I övrigt har inga invändningar mot förslaget inkommit. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har givit planavdelningen tillfälle att yttra sig över 
ärendet mot bakgrund av den pågående planprocessen. Inga invändningar mot 
förslaget har inkommit. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har givit miljöavdelningen tillfälle att yttra sig över 
ärendet mot bakgrund av att det är aktuellt med biltvätt. Miljöavdelningen har 
framfört: 

Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tömning och provtagning enkelt kan 
utföras.  

Verksamheten kan behövas anmälas till miljöavdelningen, miljöfarlig 
verksamhet.  

Bra information till verksamhetsutövaren är kommunens Riktlinjer för 
oljeavskiljare samt Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar från 
Käppala. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 12. 

Skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Bygglov får ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Vidare gäller att den sökta åtgärden måste uppfylla de krav 
som följer av bland annat 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket 
och 9 § PBL. Sålunda får lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket 
kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  
 
Trots detta får ett tidsbegränsat bygglov ges enligt 9 kap. 33 § PBL för en 
åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för bygglov 
enligt 9 kap. 30 § PBL, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid. Av rättspraxis följer att en grundläggande förutsättning 
för ett tidsbegränsat bygglov är att den sökta åtgärden avser ett behov som 
verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om behovet av åtgärden är 
tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en begränsad period. 
Omständigheterna måste också vara sådana att åtgärdens provisoriska karaktär, 
med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att 
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återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. Det krävs vidare 
uppgifter som ger stöd för att det finns en konkret plan för framtiden, 
innebärande att man på ett långsiktigt sätt tillgodoser behovet av åtgärden. 
 
Av förarbeten (prop. 2006/07:122, s 54) framgår vidare att ett annat 
grundläggande krav för ett tidsbegränsat bygglov som normalt bör vara 
uppfyllt är kravet att en byggnad inte skall placeras så att den eller dess 
avsedda användning inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt 
medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (omgivningskravet).   
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som 
betydande olägenhet måste man även beakta områdets karaktär och 
förhållandena på orten. Med detta menas att toleransnivån måste vara något 
högre i vissa fall (prop. 1985/86:1 s. 484). 
 
Bedömning 
Åtgärden avviker från detaljplanen genom att det är fråga om bilservice-
liknande användningssätt inom område med användningsbestämmelse handel. 
Avvikelsen bedöms varken liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 
Förutsättningarna för permanent bygglov enligt 9 kap. 30, 31b §§ bedöms 
därmed inte uppfyllda. Detta innebär vidare att den första förutsättningen för 
ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllt. (Åtgärden bedöms för övrigt uppfylla 
några förutsättningar för permanent lov) 
 
Utredningen i ärendet visar att ansökan avser en begränsad period för att 
tillgodose ett tillfälligt behov på den aktuella fastigheten och att behovet av den 
sökta åtgärden kommer att upphöra efter att rivningskontraktet utan 
besittningsskydd löpt ut. 
 
Hyresgästen har vidare visat att de genom dotterbolag äger två obebyggda 
fastigheter i området Viby 19:76 (Viby 19:76 AB) och 19:88 (Symmetri 
Fastighets AB) och att avsikten är att verksamheten slutligt ska förläggas dit. 
För de aktuella fastigheterna gäller detaljplan från 1977 (Stadsplan 3 för del av 
Brunna industriområde, nr 7206) med användningsbeteckning industri vari 
aktuell bilservice-liknande användningssätt bedöms planenlig. Det bedöms 
därmed finnas en alternativ konkret lösning så att behovet av den sökta 
åtgärden på den aktuella fastigheten bedöms upphöra efter att det 
tidsbegränsade bygglovet löpt ut.   
 
De anpassningar som avses utföras i befintlig byggnad är vidare av temporär, 
begränsad karaktär varför det tekniskt och ekonomiskt framstår som reellt att 
återgå till ett planenligt användningssätt. 
 
Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att förslaget uppfyller 
förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov i 9 kap 33 § PBL och föreslår att 
Bygg- och Miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 
2024-02-28. 
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Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och 
startbesked lämnats. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Ansökan, inkom 2019-02-18. 
2. Verksamhetsbeskrivning Riddermark Bil AB, inkom 2019-03-13. 
3. Avvecklingsplan Riddermark Bil AB, inkom 2019-03-12 
4. Avvecklingsplan Genova, inkom 2019-03-12 
5. Situationsplan inkl. fasad, inkom 2019-02-18. 
6. Förtydligande på flygfoto beträffande Byggmax tidigare byggnader, 

inkom 2019-03-13. 
7. Planritning, inkom 2019-03-12. 
8. Sektionsritning, inkom 2019-03-12. 
9. Produktblad oljeavskiljare m.m. inkom 2019-03-12. 
10. Dimensionering oljeavskiljare, inkom 2019-03-13. 
11. Yttrande från EON, ägare till fastigheten Viby 19:5 
12. Yttrande från Miljöavdelningen, inkom 2019-03-26 
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Beslut sänds till 

• Sökande - delges med delgivningskvitto 
• Brunna 5:1, Kungsängens-Tibble 1:330, Kungsängens-Tibble 1:647, Viby 

19:13, Viby 19:16, Viby 19:18, Viby 19:21, Viby 19:23, Viby 19:27, Viby 
19:28, Viby 19:29, Viby 19:36, Viby 19:48, Viby 19:49, Viby 19:5, Viby 
19:6, Viby 19:68, Viby 19:8, Viby 19:9, Viby 19:97 samt befintlig 
hyresgäst i byggnaden, PopupPadel AB - meddelande om kungörelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsbeskrivning Riddermark Bil AB avseende 

Energivägen 2, Brunna.  
 
 
Riddermark bil avser nyttja lokalerna till lager och förädling av begagnade bilar för 
e-handel. 
Rent praktiskt innebär det att samtliga bilar ankommer dit för att gå igenom samma 
process. 
Det är: Test av bilen, eventuella åtgärder/förädling utförs. Däribland rekond/tvätt. 
Sedan fotograferas bilen och saluförs online. 
När bilen väl säljs kör chaufförer bilen till slutkund, detta innebär alltså att det inte 
kommer att vistas några kunder på området. 
Initialt kommer ett 25-tal personer arbeta med sin bas här. 
 
Sammanfattningsvis används alltså lokalerna till verksamhet kopplat till e-handel 
av begagnade bilar med tillhörande aktiviteter.  





    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivering tillfälligt bygglov Genova 
 
 
Genova för tillsammans med Upplands-Bro kommun långtgående diskussioner avseende 
detaljplanen för fastigheten Viby 19:3. Såväl Genova som Kommunen har uppvisat 
ambitioner om att utveckla fastigheten till något annat än dagens ändamål. För att 
möjliggöra detta är en förutsättning att befintlig byggnad rivs samt att något annat uppförs 
på fastigheten. Rivning av befintlig byggnad ligger därmed i båda parters intressen och ses 
som ett mycket realistiskt utfall inom några års sikt. Såväl bostäder som idrottsanläggningar 
och skolor har diskuterats som möjlig ersättning för befintlig byggnad.  
 
Sedan Coops utflytt under 2017 har Genova därför hyrt ut lokalerna till andra aktörer under 
tiden arbetet med detaljplanen tillsammans med kommunen fortgår. Inget av avtalen 
sträcker sig längre än till 2023 och hyresgästerna har avstått sitt besittningsskydd då 
byggnaden på sikt skall rivas. De få anpassningar som görs är alla av temporär karaktär och 
inga ingrepp utförs på fastighetens fasta installationer, tak eller fasad.  
 
Hyresgästen äger mark i närheten av Viby 19:3 och har en realistisk plan på att lösa sin 
verksamhets behov på längre sikt vilket framgår i deras egen beskrivning av verksamheten.  
 
 
 
 
 
Henrik Sandström 
Genova 
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Hany Touman

Från: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se>
Skickat: den 13 mars 2019 17:45
Till: Hany Touman
Kopia: Henrik Sandström; karl@riddermarkbil.se
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3

Hej, 
 
Har numrerat dem nedan. Se beskrivning. 
 

1. Stort tält som Byggmax använt som kallager. Monterades ned och togs bort av Byggmax vid deras avetablering. Finns alltså inte längre kvar och kvar på platsen är 
enbart asfalt.  

2. Skärmtak i plåt. Alltså enbart en takkonstruktion utan väggar. Har använts av Byggmax som förvaring av brädor och träprodukter. Du kommer in under taket från 
båda långsidorna. Lämpar sig mycket bra som parkering med tak. Finns alltså kvar och avses nyttjas som parkering med skärmtak.  

3. Samma som nr 2 med undantaget att du enbart kommer in under taket ”söderifrån” i bildens riktning. Står kvar och kommer användas som parkering med 
skärmtak.  

Kan be om fotografier på dem under morgondagen. Men på tomten finns alltså inga fler byggnader utöver det stora huset. På parkeringen finns dock dessa två skärmtak 
samt mindre sådana som tidigare varit avsedda för kundvagnar.  
 
Bara att höra av dig om det uppstår fler frågor.  
 
Mvh,  
 
 

 
 

Erik von Essen 
Förvaltare 
 
 

Från: Hany Touman [mailto:Hany.Touman@upplands-bro.se]  
Skickat: den 13 mars 2019 17:13 
Till: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej, 
 
Tack för svar.  
Okej, så lager (bilar?) i nedanstående tre gulmarkerade byggnader om jag förstått det rätt – bekräfta gärna.  
Konstaterar att tidigare-Byggmax-byggnaderna inte sitter ihop med tidigare-coopbyggnaden.  
Tacksam för ytor/relationsritningar tidigare-byggmax-byggnader som jag kan lägga som underlag till min tjänsteskrivelse.  
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Flygfoto 2018 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se>  
Skickat: den 13 mars 2019 16:14 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej, 
 
Relevanta frågor. Det var mina begränsningar i pdf-programmet som gjorde att texten med Byggmax stod kvar.  
 

1. Byggmax är alltså inte kvar i fastigheten på något sätt. Markeringen bakom det röda är Byggmax tidigare ”uteyta”. Byggmax tidigare lokaler kommer i sin helhet 
användas av Riddermark, just där är tanken att deras lager ska vara placerat. Byggmax hade dock enbart provisoriska väggar som avgränsning mot Coop, så inget 
rivningsarbete har varit nödvändigt. Avseende uteytan: Riddermark kommer att ta den ytan i anspråk för att förvara bilar varav vissa ska in och ut i lokalen för att 
rekonda/tvättas/fotas. Som en stor parkeringsplats kan man säga. Däremot kommer ingen form av aktivitet i form av tvätt/rekond och liknande att ske på själva 
uteytan. Den fungerar alltså bara som parkering.  

2. Magnus Bubini, 070 288 20 87 eller magnus.bubini@gmail.com . PopupPadel AB, c/o Helios Consulting, Svarvargatan 14 D, 112 49 Sthlm.  
3. Tack för tipset. Någon av oss kontaktar Cecilia direkt och beskriver den delen av verksamheten mer ingående.  

 
Återigen tack för ditt engagemang och snabba återkopplande. Då vet vi läget.  

Erik von Essen 
Förvaltare 
 
 

Från: Hany Touman [mailto:Hany.Touman@upplands-bro.se]  
Skickat: den 13 mars 2019 15:55 
Till: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej, 
 
Tack för svar. Håller på med utskick av grannehörande nu och har några följdfrågor: 
1. Ingår uppställningsytor/parkeringsplats utomhus i ansökan enligt skraffering nedan efter att bilar åtgärder/förädling/rekond/tvätt? Vad är ”förhyd utomhus”? Har 
byggmax befintlig verksamhet på fastigheten? Om inte, ska något förvaras i byggmax tidigare lokaler? 
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2. Kan jag få namn och postadress till padelhallverksamheten så att jag kan underrätta padelhall-hyresgästen och ge dem tillfälle att yttra sig över förslaget. 
3. Tror att Miljöinspektör är intresserad av antal tvättar per år så kan vara bra att ni redogör för detta och liknande direkt till miljöinspektören (Cecilia Andersson, 
Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se) 
 
(Framöver inväntas svar efter remissomgång till planavdelningen, miljöavdelningen m.fl. samt ev. synpunkter från grannar – och ärendet planeras upp till nämnd i april och 
förhoppningsvis dyker det inte upp hinder/information som stoppar projektet på vägen) 
 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se>  
Skickat: den 13 mars 2019 15:07 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej Hany,  
 
Här kommer en mer utförlig verksamhetsbeskrivning avseende Riddermark Bil AB’s tänkta verksamhet i lokalerna i den aktuella fastigheten. Bifogar även nyligen 
inkommen dimensionsberäkning avseende oljeavskiljaren.  
 
Har jag tolkat det rätt, dvs att du fått fått det material du behöver och att nästa steg nu är att invänta Miljönämndens utlåtande (eventuella kompletteringar) samt 
behandling av Bygg- och Miljönämnden? 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh,   

Erik von Essen 
Förvaltare 
 
 

Från: Erik von Essen  
Skickat: den 13 mars 2019 11:01 
Till: 'Hany Touman' <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej Hany, 
 
Tack för det. Uppskattar verkligen att du återkom så snabbt. Se min återkoppling avseende fråga 2 nedan. Vi återkommer med en mer utförlig verksamhetsbeskrivning enl 
fråga 1.  
 
Mvh,  

Erik von Essen 
Förvaltare 
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Från: Hany Touman [mailto:Hany.Touman@upplands-bro.se]  
Skickat: den 13 mars 2019 10:58 
Till: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se>; karl@riddermarkbil.se 
Ämne: SV: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej, 
 
Tack för det. Se kommentarer nedan. 
 
1. Verksamhetsbeskrivning: Här efterfrågades verksamhetsbeskrivning bilrekond som är aktuell i aktuell lokal – verkar blivit missförstånd då generell 

verksamhetsbeskrivning av Riddermarks bil inkommit. 
2. Av motivering tillfälligt bygglov Genova framgår att inget kontrakt sträcker sig längre än till 2023. Av motivering tillfälligt bygglov Riddermark framgår att kontraktet 

sträcker sig till 2024-02-28. Jag behöver ett t.o.m. datum för det tidsbegränsade bygglovet innan jag kan skicka ut ärendet på grannehörande. Ber om ursäkt, fel från 
min sida. Avtalet sträcker sig tom 2024-02-28 och inget annat, totalt 5 år. Avstående från besittningsskydd enligt vad som framkommit tidigare.  

3. Inväntar fortfarande svar från Miljöavdelningen – återkommer så fort jag erhållit svar – kan bli aktuellt med komplettering som sagt tidigare. 
4. Ärendet ska behandlas av politikerna i Bygg- och Miljönämnden. I bästa fall hinner vi med aprilnämnden. 
 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se>  
Skickat: den 12 mars 2019 16:39 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se> 
Ämne: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] Viby 19:3 
 
Hej Hany, 
 
Bifogat finner du kompletteringar för rubricerad ansökan.  
 
En utestående punkt gäller tillgänglighetsutlåtandet. För strax över ett år sedan så hade Coop Forum full verksamhet i fastigheten. Jämför man med den verksamhet som vi 
nu ansöker om bygglov för så har det historiskt sett varit betydligt större antal anställda samt besökande från allmänheten i lokalerna och vi har då aldrig fått nedslag på 
tillgängligheten som ansetts vara god. Framöver kommer det enbart vara Riddermark Bil AB’s anställda samt ett fåtal besökare som vistas där. Då inget bestående i 
fastigheten ändrats sedan Coop hade stormarknad där ser vi inte att tillgängligheten skulle ha försämrats på något sätt och hoppas därför att bilagd information anses 
tillräcklig. 
 
Försökte även nå dig på telefon idag för att förklara hur vi tänker. Du är välkommen att ringa så förklarar jag närmre.  
 
Tacksam för snabb återkoppling. Du får gärna inkludera mig, henrik.sandström@genova.se samt karl@riddermarkbil.se i ditt besked.  
 
Med vänliga hälsningar,  

Erik von Essen 
Förvaltare 
 
 

Från: Henrik Sandström  
Skickat: den 29 januari 2019 15:39 
Till: Erik von Essen <erik.von.essen@genova.se> 
Ämne: VB: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] 
 
 
 

Från: Karl Tyren <karl@riddermarkbil.se>  
Skickat: den 27 januari 2019 09:20 
Till: Henrik Sandström <henrik.sandstrom@genova.se> 
Ämne: Fwd: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] 
 
Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Datum: 25 januari 2019 13:51:56 CET 
Till: Riddermark Bil AB <karl@riddermarkbil.se> 
Ämne: Begäran om komplettering bygglov [BYGG.2019.13] 
Svara till: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
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Hej, 
 
Bifogat är begäran om komplettering för: 
 
Diarienummer: BYGG.2019.13 
Ansökan avser: Bygglov för ändrad användning av matvarubutik till bilhall 
Fastighet: VIBY 19:3 
 
För bygg- och miljönämnden 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2019.13 
Mottagare: Riddermark Bil AB[karl@riddermarkbil.se] 





    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förklaring Planritning 
  
Röda linjer markerar Riddermark Bil AB's yttre lokalgränser. 
 
De svarta linjerna markerar de avgränsningar som uppförs inom lokalens gränser.  
 
De kvadrater med streckat mönster motsvarar rum där det monteras innertaksplattor på 
ca 2,5 m höjd. Dessa rum har väggar som är ca 2,5 m höga och alltså inte uppförda 
upp till tak utan är som fristående "rum i rummen".  
 
 
Utöver det som är beskrivet ovan utförs inga mer byggtekniska ingrepp i fastigheten. 
Fastighetens samtliga tekniska installationer såsom ventilation och värme samt tak 
(invändigt samt utvändigt), fasad och entréer består orört. Resterande funktioner och 
planlösning inom lokalen utgörs av hyresgästens egna lösa inventarier.   

 









NORCONSULT AB • KARL GRANKVIST VÄG 1 A • 941 52 • PITEÅ • WWW.NORCONSULT.COM
TELEFON: 010 – 141 80 00

Bilhall, Viby 19:3

Energivägen 2A, Kungsängen

Dimensionering oljeavskiljare

2019-03-13
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Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kräver <<fullständiga dimensioneringsberäkningar>> för
oljeavskiljare som används i fastigheten.

Oljeavskiljare
Oljeavskiljare (3 st.) är av typen ACO Box Concept Oil 3:4, som är ett komplett inomhuspaket för en
SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

Oljeavskiljare har slamfång, provtagningsenhet och avskiljare klass I (koalescensfilter).

Oljeavskiljare är placerade i rum som har 1 st. manuell högtryckstvätt och 1 st. tappventil i DN15.
Dagvatten ansluts inte till oljeavskiljare.

Dimensionering
Vid dimensionering av oljeavskiljare används ACO’s dimensioneringsprogram:
http://www.aco-nordic.se/raadgivning/dimensionering/oljeavskiljare/

Resultatet av beräkningarna leder alltid till en nominell storlek (NS) för oljeavskiljaren.
När man har nominell storlek går det enkelt att beräkna slamfångets volym.

Dimensionering nominell storlek (NS)
Nominell storlek (NS) beräknas med formeln:

NS = 2 * Qs * Fd

där

NS = avskiljarens normalstorlek i l/s
Fd = densitetsfaktor
Qs = dimensionerande spillvattenflöde

Flödet från 1 st. tappventil DN15 och 1 st. manuell högtryckstvätt är 2.5 l/s (0.5+2.0=2.5 l/s).
ð Qs = 2.5 l/s
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Utsläppen till oljeavskiljare antas ha densitetsfaktor 1 (avskiljare klass I inkl. provtagningsenhet,
densitet på utsläppen upp till 0.85 g/cm3. Utgångspunkten är bensin och diesel som båda har lägre
densitet än 0.85 g/cm3).

Nominell storlek (NS) blir då:

NS = 2 * 2.5 * 1 = 5

Dimensionering slamfång
Slamfångets volym (SF) beräknas med formeln:

SF = (200 * NS) / Fd = (200 * 5) / (1) = 1000 liter.
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Slutsats
Nödvändig nominell storlek (NS) och slamfång (SF) för oljeavskiljare är 5 l/s respektive 1000 liter.
Föreskriven oljeavskiljare har nominell storlek (NS) och slamfång (SF) 6 l/s respektive 1200 liter.
Det innebär att föreskriven oljeavskiljare ACO Box Concept Oil 3:4 uppfyller kraven.

Bilagor
Bilaga 1 - Beräkningsrapport





Från: Eriksson, Peter
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande på byggremiss för Viby 19:3, Änr. BYGG.2019.38
Datum: den 28 mars 2019 09:25:38
Bilagor: image003.png

 
Datum                                                                                                                 Arkivnr
2019-03-28                                                                          Ö2019 68
 
 
Viby 19:3 – Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning av matbutik, Upplands-Bro kommun
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.
 
Vid åtgärd i mark bör utsättning göras av fastighetens servis, kan göras via www.ledningskollen.se.
 
 
 
Vänliga hälsningar
Peter Eriksson 
Tillstånd&Rättigheter

peter.eriksson@eon.se
+46 70 68 840 14

 
E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro,
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Besöksadress:
Idrottsvägen 37
Örebro
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Hany Touman

Från: Cecilia Elisabeth Andersson
Skickat: den 26 mars 2019 15:00
Till: Hany Touman
Ämne: Miljöavdelningens synpunkter Viby 19:3

Hej Hany! 
 
Synpunkter från miljöavdelningen gällande oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tömning och 
provtagning enkelt kan utföras.  
 
Verksamheten kan behövas anmälas till miljöavdelningen, miljöfarlig verksamhet.  
 
Bra information till verksamhetsutövaren är kommunens Riktlinjer för oljeavskiljare samt Riktlinjer för utsläpp till 
avlopp från fordonstvättar från Käppala.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Cecilia Andersson 
Miljöinspektör 
  
Miljöavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-410 613 33 
cecilia.andersson2@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2019-04-04 Bygg. 219.37 

Bygg- och miljönämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov som längst 
t.o.m. 2024-03-17 för nybyggnad av lagerhall
på fastigheten Bro-Skällsta 1:18

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för

nybyggnad av lagerhall med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen
(PBL).

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Tidsbegränsat bygglov exkl startbesked: 21 762 kr 
Kommunicering: 2 790 kr 
Kungörelse: 263 kr 
Summa:  24 815 kr 

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

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 
 Conwork Fastigheter AB inkom den 20 februari 2019 med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2024-03-17 för nybyggnad av 
lagerhall. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget ej uppfyller 
förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL och föreslår att 
Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat lov. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkom 2019-02-20.
 Situationsplan, inkom 2019-03-25.
 Avvecklingsplan, inkom 2019-03-25
 Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-03-25.



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2019-04-04 BMN 19/0001 

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Conwork Fastigheter AB inkom den 20 februari 2019 med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2024-03-17 för nybyggnad av 
lagerhall. 

 
Orienteringskarta för området 

 
Orienteringflygfoto2018 för området 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2019-04-04 BMN 19/0001 

 
 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 10 för del av Skällsta med nr 9003 som vann 
laga kraft 1991-10-25. Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år räknat från 
närmast följande årsskifte efter det att planen vunnit laga kraft. Planarbetet 
inleddes 1990 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL. 

Aktuell ansökan avser åtgärder inom område i detaljplan som har 
användningsbeteckning J, industri. 

På fastigheten finns sen tidigare en permanent byggnad och en lagerhall med 
tidsbegränsat bygglov meddelat 2014-09-05 som längst t.o.m. 2019-09-05 i 
ärende med dnr BYGG.2014.197 för liknande ändamål som nu aktuell ansökan 
- ansökan om förlängning av detta tidsbegränsade bygglov med fem år har 
inkommit till samhällsbyggnadskontoret 2018-08-14 och hanteras i ärende med 
dnr BYGG.2018.297.  

Yttranden och remisser  

Åtgärden avviker från detaljplanen genom att byggnad ej är placerad utefter 
förgårdsmark mot lokalgata, fasader ej är av puts eller tegel, takbeläggning ej 
är med tegel eller betongtakpannor och inte heller falsad plåt varför 
samhällsbyggnadskontoret under tiden 2019-04-04 t.o.m. 2019-04-18 
underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL och ger dem tillfälle att 
yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna Bro-Skällsta 1:137, Bro-
Skällsta 1:167, Bro-Skällsta 1:168, Bro-Skällsta 1:169, Bro-Skällsta 1:170, 
Bro-Skällsta 1:38, Bro-Skällsta 1:47, Bro-Skällsta 1:50, Bro-Skällsta 1:51, 
Bro-Skällsta 1:52, Bro-Skällsta 1:88 har ansetts berörda. 

Eventuella yttranden kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden 
inför nämndsammanträdet den 25 april 2019. 

Skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Bygglov får ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Vidare gäller att den sökta åtgärden måste uppfylla de krav 
som följer av bland annat 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket 
och 9 § PBL. Sålunda får lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket 
kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  
 
Trots detta får ett tidsbegränsat bygglov ges enligt 9 kap. 33 § PBL för en 
åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för bygglov 
enligt 9 kap. 30 § PBL, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid. Av rättspraxis följer att en grundläggande förutsättning 
för ett tidsbegränsat bygglov är att den sökta åtgärden avser ett behov som 
verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om behovet av åtgärden är 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2019-04-04 BMN 19/0001 

 
 

tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en begränsad period. 
Omständigheterna måste också vara sådana att åtgärdens provisoriska karaktär, 
med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att 
återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. Det krävs vidare 
uppgifter som ger stöd för att det finns en konkret plan för framtiden, 
innebärande att man på ett långsiktigt sätt tillgodoser behovet av åtgärden. 
 
Bedömning 
Åtgärden avviker från detaljplanen genom att byggnad ej är placerad utefter 
förgårdsmark mot lokalgata, fasader ej är av puts eller tegel, takbeläggning ej 
är med tegel eller betongtakpannor och inte heller falsad plåt. 
Avvikelsen bedöms varken liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 
Förutsättningarna för permanent bygglov enligt 9 kap. 30, 31b §§ bedöms 
därmed inte uppfyllda. Detta innebär vidare att den första förutsättningen för 
ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllt. (Åtgärden bedöms för övrigt uppfylla 
några förutsättningar för permanent lov) 
 
Sökande har som skäl för tidsbegränsat bygglov angivit att ny hyresgäst 
kommer flytta in i del av lokalerna den 1 maj 2019 och bruka del av fastigheten 
samt att hyresavtalet är tidsbegränsat (60 månaders hyresavtal), vilket enligt 
sökande ligger till grund för att behovet av lagerhallen ska ses som 
tidsbegränsat.  
 
Vid bedömningen av om behovet av åtgärden är tillfälligt är det inte tillräckligt 
att ansökan endast avser en begränsad period. Det saknas redovisning som 
styrker att behovet av väderskyddat lagerutrymme i aktuell lagerhall verkligen 
är tillfälligt. Utifrån uppgifterna i detta ärendet kan man därför inte bedöma om 
och i så fall när behovet av lagerhallen på aktuell plats kan förväntas upphöra. 
Faktumet att det redan finns en liknande lagerhall sen tidigare för vilket man 
nyligen sökt förlängning av tidsbegränsat bygglov i fem år styrker att befintliga 
lagerutrymmen är otillräckliga och att behovet av väderskyddat lagerutrymme 
är permanent. 
Det är således inte på ett godtagbart sätt visat i ärendet att behovet av den sökta 
åtgärden är tillfälligt och därmed saknas förutsättningar att meddela 
tidsbegränsat bygglov. Bygglovsavdelningen föreslår mot bakgrund av detta att 
Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

  

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och 
startbesked lämnats. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Ansökan, inkom 2019-02-20. 
2. Situationsplan, inkom 2019-03-25. 
3. Avvecklingsplan, inkom 2019-03-25 
4. Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-03-25. 

 

Beslut sänds till 

• Sökande - delges med delgivningskvitto 
• Eventuella sakägare med invändingar - delges med delgivningskvitto 
• Bro-Skällsta 1:137, Bro-Skällsta 1:167, Bro-Skällsta 1:168, Bro-Skällsta 

1:169, Bro-Skällsta 1:170, Bro-Skällsta 1:38, Bro-Skällsta 1:47, Bro-
Skällsta 1:50, Bro-Skällsta 1:51, Bro-Skällsta 1:52, Bro-Skällsta 1:88 - 
meddelande om kungörelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Conwork Fastighet AB, Sven‐Göran Karlström  2019‐03‐25 

Bilaga till ansökan om tillfälligt bygglov 

Fastighetsbeteckning:   Bro‐Skällsta 1:18 

Diarienummer:    BYGG.2019.37 

Avvecklingsplan  

Skäl för tidsbegränsat bygglov 

Ny hyresgäst kommer 1/5‐19 flytta in i del av lokalerna och bruka del av fastigheten. Hyresavtal är 

tidsbegränsat, vilket ligger till grund för att även behovet av lagerhallen ses som tidsbegränsat.  

Tältlösningen kommer att tecknas på ett 60 månaders hyresavtal. 

Beskrivning av avvecklingen 

Konstruktionen av tälthallen är av sådant slag att ett demontag enkelt kan ske när behovet av byggnaden 

upphört.  

Estimerad kostnad:   100 000 – 120 000 kr  

Estimerad tidsåtgång:   1 – 2 veckor (ca 140 mantimmar).  

Markåterställningen är begränsad eftersom tältet avses uppföras på en asfalterad yta. Justering med 

asfalt av hål/defekt asfaltsyta efter markspik och dränageränna. 

Estimerad kostnad:   80 000 kr 

Estimerad tidsåtgång:   ca 2 veckor 



P
L

A
N

 A
V

 H
A

LL

G
A

V
E

L
F

A
S

A
D

 A
-A

1
st P

O
R

T
 (B

 x H
) 4900x4500 

F
A

S
A

D
 B

-B
 L

Å
N

G
S

ID
A

A  A  

D

 

D

  

B

 

B

 

C

 

C

E  E  

G
A

V
E

L
F

A
S

A
D

 C
-C

S
E

K
T

IO
N

 E
-E

S
K

A
L

A
 1

:400

F
A

S
A

D
 D

-D
 L

Å
N

G
S

ID
A

M
 IN

F
Ä

L
L

D
 G

Å
N

G
D

Ö
R

R

A
L

L
A

 M
Å

T
T

 Ä
R

 U
N

G
E

F
Ä

R
LIG

A

1
st G

Å
N

G
D

Ö
R

R
  (B

 x H
) 12x21

G
D

V

S
N

Ö

PORT



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 
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Erik Sandqvist 
Bygglovshandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-03-05 Bygg.2019.4 

Bygg- och miljönämnden 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 
enbostadshus på fastigheten Husby 1:52 

Förslag till beslut 

1. Bygg och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL)

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57.
Beslut meddelas en vecka efter att tidsfristen enligt 9 kap. 27 PBL har
löpt ut. Avgiften sätts således ner med en femtedel enligt 12 kap. 8 a §
PBL.

Förhandsbesked:   8 400 kronor
Reduktion av avgift:  - 1 680 kronor
Kungörelse: 268 kronor 
Summa: 6 988 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 
enbostadshus med tomter á cirka 1500 kvadratmeter på fastigheten Husby 1:52. 

I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, pekas 
Eriksberg-Raskeboda ut som ett område av särskilt värde där högt 
bebyggelsetryck råder. I Landsbygdsplanen anges uttryckligen att ytterligare 
avstyckningar i området ska prövas i samband med detaljplaneläggning. 
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Ställningstagandet överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen, ÖP 
2010, där området pekas ut för prioritering av anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp under förutsättning att endast en återhållsam bebyggelseutveckling 
sker i samband med eventuell planläggning. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns motiv till att avvika från 
kommunens tidigare ställningstaganden om att nya avstyckningar i området 
Eriksberg-Raskeboda ska prövas genom detaljplaneläggning. Bygg- och 
miljönämnden föreslås därför meddela negativt förhandsbesked i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 7 januari 2019 

 Situationsplan som inkom den 7 januari 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken 
enbostadshus med tomter á cirka 1500 kvadratmeter på fastigheten Husby 1:52. 

 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs 
inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inte inom något område 
av riksintresse enligt Miljöbalken. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till det befintliga bebyggelseområdet 
Eriksberg-Raskeboda. I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, 
FÖP 2016, pekas Eriksberg-Raskeboda ut som ett område av särskilt värde där 
högt bebyggelsetryck råder. I Landsbygdsplanen anges uttryckligen att 
ytterligare avstyckningar i området ska prövas i samband med 
detaljplaneläggning. Ställningstagandet överensstämmer med riktlinjerna i 
översiktsplanen, ÖP 2010, där området pekas ut för prioritering av anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp under förutsättning att endast en återhållsam 
bebyggelseutveckling sker i samband med eventuell planläggning. Enligt ÖP 
2010 och FÖP 2016 föreslås inte heller någon bebyggelseutveckling i området 
med hänsyn till att den regionala grönkilen Görväln mellan Bro och 
Kungsängen ska värnas och utvecklas. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-03-16 att ge negativt förhandsbesked 
för nybyggnad av tre stycken enbostadshus (ärende Bygg.2016.287) 
lokaliserade på samma plats som i det aktuella ärendet. Beslutet motiverades 
med att åtgärden krävde detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL, med 
hänvisning till planeringsriktlinjer i ÖP 2010. Beslutet överklagades till 
Länsstyrelsen som avslog överklagandet med motiveringen att Bygg- och 
miljönämndens åberopande av detaljplanekrav för åtgärden var befogat. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-07 (§37) om Planbesked för Eriksberg-
Raskeboda enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. I det ärendet upprepas 
kommunens ställningstagande om att fler avstyckningar i området inte ska 
genomföras utan stöd i en detaljplan. Enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut kan det bli aktuellt att påbörja en planläggning först när 
förutsättningarna för en utbyggnad av det kommunala VA-nätet till Eriksberg-
Raskeboda har klargjorts. Kommunfullmäktige har sedan dess (2018-06-13) 
antagit en VA-plan som innehåller en plan för utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp. Enligt utbyggnadsplanen är behovet stort av kommunalt VA i 
Eriksberg-Raskeboda och en anslutning till kommunala VA-nätet är aktuellt 
under tidsintervallet 2020-2028. 

 

Yttranden och remisser 

Berörda sakägare har inte givits tillfälle att yttra sig över åtgärden. 
Bygglovsavdelningen har bedömt att det finns så pass tydliga skäl till att 
meddela negativt beslut i ärendet att underrättelse till berörda grannar inte har 
behövts, i enlighet med 9 kap. 25 § tredje stycket PBL. 

 

Utformning och skäl till beslut 

I ett ärende om förhandsbesked ska Bygg- och miljönämnden pröva om en 
bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § 
PBL.  

För att ett bygglov ska ges för en åtgärd utanför detaljplanerat område krävs 
bland annat att åtgärden inte kräver planläggning, 9 kap. 31 § punkt 2 PBL. 

Kravet på reglering med detaljplan anges i 4 kap. 2 § PBL. Ny sammanhållen 
bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras ska prövas genom detaljplan 
om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär och omfattning eller 
inverkan på omgivningen samt behovet av samordning. 

Som nämns ovan beslutade Bygg- och miljönämnden 2017-03-16 att ge 
negativt förhandsbesked för ett likvärdigt förslag till åtgärd på fastigheten med 
motiveringen att åtgärden krävde detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. I 
det aktuella ärendet ser förutsättningarna delvis något annorlunda ut i och med 
att en VA-plan och en Landsbygdsplan har antagits av Kommunfullmäktige 
sedan dess. Bygglovsavdelningen bedömer dock att behovet av 
detaljplaneläggning för tillkommande avstyckningar och bebyggelseutveckling 
i Eriksberg-Raskeboda inte har förändrats. Kommunens ställningstagande om 
att nya avstyckningar i området ska prövas med stöd av en detaljplan har 
snarare förtydligats genom riktlinjerna i FÖP 2016 samt Kommunstyrelsens 
beslut om Planbesked 2018-03-07. 

En av planeringsinriktningarna i FÖP 2016 anger att ny bebyggelse som inte är 
kopplat till de areella näringarna och inte lokaliseras till utpekade stråk och 
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områden kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt anslutning till annan 
befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer för bebyggelse enligt 
Landsbygdsplanen. Som framgår ovan är den föreslagna åtgärden inte belägen 
inom område som är utpekat för ny bebyggelseutveckling enligt FÖP 2016. I 
förhållande till den befintliga bebyggelsen i Eriksberg-Raskeboda är 
fastigheten Husby 1:52 även perifert belägen. Bygglovsavdelningen bedömer 
således att åtgärden inte är förenlig med planeringsinriktningen om att 
lokalisera ny bebyggelse i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden inte kan uppfylla 
förutsättningarna enligt 9 kap. 31 § PBL med hänvisning till att åtgärden kräver 
planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås därför 
att meddela negativt förhandsbesked till sökande i ärendet med stöd av 9 kap. 
17 § PBL. 

 

Barnperspektiv 

Beslut om förhandsbesked tas med hänsyn till barnens bästa. 

  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

 

  

  

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 7 januari 2019 
2. Situationsplan inkom den 7 januari 2019 

 

Beslut sänds till 

• Sökande – delges med delgivningskvitto 
• Husby 1:12 – meddelande om kungörelse 
• Husby 1:16 – meddelande om kungörelse 
• Nygård  2:18 – meddelande om kungörelse 
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Förbud mot verksamhet 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren CR Concrete 
Recycling AB (556625-4271) att lägga ut bergskross, jord- eller schaktmassor i 
syfte att plantera skog eller bereda vägar inom fastigheten.  Beslutet är fattat 
med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) med hänvisning till 29 kap 22 
§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 2 kap 2-3 §§, 6 § och 7 kap 13-
15 §§ miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

• E-post från fastighetsägaren med bifogat yttrande (5 bilagor) 2019-12-24
× Yttrande och redogörelse av verksamheten 
× Rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen 
× Utvärdering av massor Brunna 
× Karta provpunkter – flygfoto 
× Analysrapport 

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

Jumsta 1:1 Södertälje 
• E-post från fastighetsägaren med förtydligande kring syfte 2019-02-28
• E-post från fastighetsägaren med synpunkter på underlag till beslut (1

bilaga) 2019-03-09
× Överklagan Länsstyrelsen

• E-post från fastighetsägaren med synpunkter 2019-03-20
• Yttrande skogsstyrelsen 2019-03-29
• Yttrande Entomologiska Föreningen Uppland 2019-04-04
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• E-post från Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen med bifogat 
yttrande (1bilaga) 2019-04-08 
× Yttrande Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen 
 

Domar, rapporter och andra vägledande dokument 

• Beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, beteckning 
511-53095-2017 

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

Ärendet 

Vidtagna och planerade åtgärder 

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

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

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

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

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

I område 1 som omfattar ca 1,5 hektar beräknas ca 60 000 m3 gå åt vid 
terrängföljning vilket ger ca 96 000 ton jord- och schaktmassor.  

Jord- och schaktmassorna som avses tas emot är överskottsmassor från 
närliggande infrastrukturprojekt. Under rubriken ”Massornas ursprung” i 
inkommen redogörelse över verksamheten anges massorna komma från 
fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen och levereras av ABT-bolagen. Under 
rubrikerna ”Vilken typ av massor tas emot” och ”syftet med intaget av massor” 
i inkommen redogörelse över verksamheten framkommer att fastighetsägaren 
vill skapa en ny miljö i de angivna områdena lämplig för ädellövskog. För att 
uppnå det behövs stora mängder jord tillföras. Enligt redogörelsen bör de 
tillförda massorna med fördel hålla en högre halt lera ”Som angivits ovan krävs 
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för ädellövskog i allmänhet, och träslaget ek i synnerhet, ett näringslager 

bestående av jord, som med fördel bör hålla en hög lerhalt, och som är 

tillräckligt djupt för lövträdens omfattande rotsystem.” Se ”Yttrande och 
redogörelse av verksamheten” samt kartan längst bak i bilagan 
”Rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen”.  Fastighetsägaren har också skickat 
in ett flygfoto på vilket provpunkter för massorna redovisats. Enligt flygfotot är 
prover tagna på fastigheterna Örnäs 1:17 och 1:18. Inga provpunkter finns 
redovisade på Örnäs 1:22. Enligt bilagan ”utvärdering av massor” är proverna 
tagna 2015-05-08 av Svensk ekologikonsult AB.  

Bakgrund 

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

Täkten ligger inom ett område som har pekats ut som ett område av riksintresse 
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse för beaktande 
av turismens och friluftslivets intressen enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området 
har också pekats ut i den regionala vattenförsörjningsplanen som ett område 
med hög regional prioritet.  
 
Intill de angivna områdena för utläggning av massor finns ett 
vattenskyddsområde, grundvattentäkt Leran 1:3, som bland annat försörjer 
Ekeby- och Säbyholmsområdet med dricksvatten. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta är det till störst del isälvssediment på fastigheten 
samt en del postglacial sand och urberg. Skogsstyrelsen har angett att område 2 
och 1 också håller ett tunt lager humus. Vid inspektionen konstateras att det till 
störst del är sand på fastigheten men att det i område 2 och 1 också finns ett 
humuslager.   
 
Inom fastigheten råder utvidgat strandskydd om 300 meter. Det utvidgade 
strandskyddet har gällt i många år. Ett tillfälligt uppehåll i strandskyddet fanns 
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dock mellan 12 augusti 2018 fram till 12 november 2018. Nytt beslut om 
utvidgat strandskydd fattades av länsstyrelsen i Stockholm den 13 november 
2018 med omedelbar verkan (beteckning 511-53095-2017). 
 
2006 genomförde Länsstyrelsen i Stockholm en omfattande insektsinventering 
i länets sand- och grustäkter. Inventeringen har sammanfattats i rapport 
2007:21. Inventeringen omfattade bland annat grustäkten i Lindormsnäs där 
man också gjorde ett flertal insektsfynd. I rapporten går att läsa att nedlagda 
sand- och grustäkter i stort sett bör lämnas orörda och att lerrika jordar inte bör 
tillföras dessa områden mer än i mindre fläckar. Vid åtgärder ska de naturliga 
förutsättningarna värnas. Vidare i rapporten under rubriken ”Plantering av 
träd”, står det att tall kan planteras i spridda bestånd över sammanlagt 20-25 % 
av den efterbehandlade ytan men inte mer. Om spontana talldungar redan utgör 
20 % bör plantering utgå som åtgärd. 
 
Inkomna yttranden 

Miljöavdelningen har haft samråd med skogsstyrelsen för att få deras syn på 
inkomna synpunkter från fastighetsägaren som gäller skogsvårdslagen, se 
”Yttrande skogsstyrelsen” daterat den 29 mars 2019 samt ”Yttrande från 
Skogsstyrelsen gällande förfrågan om markhöjning på Jumsta 1:1 Södertälje” 
daterat den 10 januari 2019. I inkomna yttranden framgår bland annat att 
Skogsstyrelsen inte anser att utläggning av jordmassor är en skogsbruksåtgärd 
och att åtgärden därför ska prövas av annan tillsynsmyndighet. Skogsstyrelsen 
skriver också att inget samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har genomförts 
med fastighetsägaren. 
 
Entomologiska Föreningen Uppland inkom den 4 april 2019 med ett yttrande 
till miljöavdelningen rörande den verksamhet som skett på fastigheten och den 
som planeras. Föreningen skriver att de vid ett besök i Lindormsnäs grustäkt 
uppmärksammat att det inom området skett en betydande markberedning, 
tillförsel av schaktmassor och avverkning som på kort och lång sikt kan skada 
insektslivet och dess biologiska mångfald. Vidare skriver de att området har en 
rik mångfald som exempelvis 150 arter av pollinerare och att det även är 
hemvist för ett flertal rödlistade insekter och också en viktig häckningsmiljö 
för flera känsliga fågelarter. Föreningen skriver att tillförsel av jordmassor och 
skogsplantering skulle vara förödande för faunan som är beroende av de öppna 
sandmiljöerna. Avslutningsvis skriver de att grustäkten i Lindormsnäs håller så 
pass höga naturvärden att det bör övervägas att bli ett naturreservat med egen 
skötselplan. Hela yttrandet kan läsas i bilaga ”Yttrande Entomologiska 
Föreningen Uppland” 
 
Den 8 april 2019 inkom Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro med ett 
yttrande gällande den åverkan som skett i grustaget och på den planerade 
fortsatta verksamheten. De skriver att representanter från föreningen den 4 
april 2019 konstaterat stora ingrepp i den känsliga naturtypen och särskilt i 
området närmast Mälaren som är strandskyddat, bland annat att stora mängder 
schaktmassor av skiftande typ och kvalitet tillförts på flera olika ställen. 
Föreningen skriver också att många insektsarter, varav 20 rödlistade, påträffats 
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i området och att det är en viktig biotop för sällsynta, hotade och mindre 
vanliga växt- och djurarter. Vidare skriver de att det vore befängt att plantera 
lövskog, särskilt ädellövskog, på mark som är så olämplig för de trädarterna 
och påpekar att grustaget inte har förmåga att hålla kvar markfukt. De påpekar 
också att de schaktmassor som forslats till platsen inte syns gynna plantering av 
ädla lövarter. Avslutningsvis skriver de att grustaget utgör en sällsynt naturtyp 
med stor artrikedom och många skyddsvärda arter och att området också är ett 
attraktivt besöksmål. Naturskyddsföreningen anser därför att fastigheten 
Lindormsnäs 1:5 bör avsättas som naturreservat med egen skötselplan likt 
Torslundagropen i Uppsala kommun som blev naturreservat 2009. Hela 
yttrandet finns att läsa i bilaga ”Yttrande Naturskyddsföreningen Upplands-
Brokretsen”. 
 
Kommunicering 

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kommunicerades underlag och ett 
förslag till beslut den 12 mars 2019. De senaste inkomna handlingarna 
kommunicerades den 4 april 2019 till den 10 april 2019 och den 9 april 2019 
till den 17 april 2019. Synpunkter på underlaget har inkommit och gäller bland 
annat att den insektsinventering som miljöavdelningen hänvisar till är gammal. 
Fastighetsägaren har också framfört att de vidhåller att projektet faller utanför 
den kommunala anmälningsplikten. Inkomna synpunkter från fastighetsägaren 
har inte påverkat miljöavdelningens bedömning. De inkomna synpunkterna 
finns att läsa i bilagorna ”E-post gällande synpunkter på underlag till beslut 1 
bilaga”, ”Överklagan Länsstyrelsen” och ”E-post från fastighetsägaren med 
synpunkter”.  

Beslutsmotivering 

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

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Hänsynsregler 

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

Av 2 kap 3 § framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

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

Skydd av områden 

Enligt 7 kap 13 § syftar strandskyddet till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
Enligt 7 kap. 15 § får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Miljöfarlig verksamhet 

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

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

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

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

Avfall 

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

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

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 

Av 4 § avfallsförordningen definieras deponi som en upplagsplats för avfall 
som finns på eller i jorden.  

Som deponi räknas inte en plats där avfall  

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

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

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

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

Tillsyn 

Av 26 kap 9 § miljöbalken framgår bland annat att en tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska följas. 
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Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 

Enligt 29 kap 22 § miljöprövningsförordningen gäller tillståndsplikt B för att 
deponera icke-farligt avfall. 

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

Barnperspektiv 

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

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Tove Engleson 
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8. Yttrande från Skogsstyrelsen gällande förfrågan om markhöjning på Jumsta 
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14. Yttrande Entomologiska Föreningen Uppland 2019-04-04 
15. E-post från Naturskyddsföreningen Upplands-Brokretsen med bifogat 

yttrande (1bilaga) 2019-04-08 
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Att: Peter Viklund 
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 Från: Peter Viklund <petercrconcrete@hotmail.com>
Skickat: den 24 december 2018 23:24
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: jan.lannefelt@telia.com; lars.brofalk@telia.com
Ämne: VB: Beslutsföreläggande MIL.2018.658 
  
   
  
  
   
  
  
 Från: Peter Viklund
Skickat: den 22 december 2018 21:36
Till: bygg-miljonamnden@upplands.bro.se
Kopia: jan.lannefelt@telia.com; lars.brofalk@telia.com
Ämne: Beslutsföreläggande MIL.2018.658 
  
  
   
  
  
 Hej, 
  
  
   
  
  
 Bifogat finns vårt yttrande över kommunens föreläggande MIL.2018.658. 
  
  
   
  
  
 God Jul! 
  
  
   
  
  
 Vänlig hälsningar 
  
  
 Peter Viklund 
  
  
 CR Concrete Recycling AB 
  
  
 Box 110 95  
  
  
 100 61 Stockholm 
  
  
 Telefon: 070 - 593 46 55 
  



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

Ärende 

Beslutsföreläggande – MIL.2018.658 

 

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

 

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

 

1. Delgivning 

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

 

2. Inställning till föreläggande 

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

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

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

 

3. Verksamhetsbeskrivning  

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

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

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

4. Jord- och schaktmassors uppkomst 

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

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

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

 

4.1 Återvinning av avfall 

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

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

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

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

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

1. Tillståndspliktig 

2. Anmälningspliktig 

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

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

MPF 29 kap. 34 § - Tillståndsplikt 

eller 

MPF 29 kap. 35 § - Anmälningsplikt 

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

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

Återvinning för anläggningsändamål (MPF 29 kap.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2 Mindre än ringa föroreningsrisk 

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

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

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

 

5. Plantering 

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Föreläggande MIL.2018.658 

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

 

7.1 Tillsynsärende inom strandskyddet 

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

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

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

 

7.2 Samråd enligt MB 12 kap. 6 § 

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

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

 

7.3 Rättelse av uppgifter i beslutsföreläggandet 

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

 

 

                                                           
4 Högsta förvaltningsdomstolen dom 2017-04-25 i mål nr 2603-16. 
5 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/foreskrifter-efter-amne/naturvard/sksfs-2013-3-
skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-enligt-12-kap.-6--
miljobalken-avseende-skogsbruksatgarder..pdf 
6 https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/samrad-om-skogliga-atgarder/  
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Begärd information i enlighet med beslutsföreläggande MIL.2018.658 

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

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

 

a. Vilken typ av massor tas emot 

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

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

 

b. Syftet med intaget av massor 

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

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

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

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

 

c. Total kvantitet i ton 

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

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

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

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

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

 

d. Handling som styrker anläggningens syfte och kvantitet. 

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

 

e. Var massorna skall placeras och dimensionering. 

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

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

 

g. Massornas föroreningsgrad 

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

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

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

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

 

h. Rutin för mottagningskontroll. 

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

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

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

 

Datum, som ovan 

 

 

____________________________ 

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

 



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

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

RÅDGIVNINGSKVITTO 1(3)
Datum

2018-11-22
Ärendenr

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

LINDORMSNÄS 1:5
Kommun

Upplands-Bro
Församling

Peter Wiklund CR Concrete Recykling AB  
Box 110 95

10061 Stockholm

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

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

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

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

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

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

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



Skogsstyrelsen Rådgivningskvitto 2(3)

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

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

Med vänlig hälsning

Katrine Andersson

Bilaga
1  Karta
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Utvärdering av massor från Brunna 
 

Provtagning genomfördes 2015-05-08. 

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

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

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

Prov-ID Y X Beskrivning 

01 6600105 654190 Leriga jordmassor 

2 6600113 654136 Leriga jordmassor 

3 6600185 654127 Leriga jordmassor 

4 6600192 654161 Leriga jordmassor 

5 6600111 654271 Leriga jordmassor 

1S 6600160 654422 Leriga schaktmassor 

2S 6600195 654401 Leriga schaktmassor 

3S 6599746 654346 Sandiga schaktmassor 

4S 6599788 654378 Sandiga schaktmassor 

 

Utvärdering av prov 

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

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

och för inerta massor (Tabell 1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      

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

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

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

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

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



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

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

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

och lakbarhet. 

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

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

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

överskrida gränsen för MRR.  

Utvärdering mot gräns för mindre än ringa risk (MRR) 

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

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

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

samtliga prover som uppvisar lägre totalhalter. 

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

Ämne 
MRR-gräns  

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

As 0,09  0,0164 0,0083 

Cd 0,02  0,000757 <0,0005 

Cr 1  0,0384 0,00734 

Cu 0,8  0,22 0,13 

Hg 0,01  0,00037 0,000241 

Ni 0,4  0,139 0,0797 

Pb 0,2  0,028 <0,002 

Zn 4  0,0377 <0,02 

Cl 130  <10 <10 

SO4 200  <50 <50 

 

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

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

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

laktest inte genomfördes. 

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

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

ringa risk för negativ miljöpåverkan. 

Stockholm 2015-06-10 
 
Svensk Ekologikonsult AB 

Erik Mörk 
erik@svenskekologi.se 
073-9820115 
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Projekt
Bestnr

Analys av fast prov

Er beteckning Brunna
20150508-1

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

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

   Maria Bigner
2015.05.13 15:48:45

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.bigner@alsglobal.com
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Er beteckning Brunna
20150508-1

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

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

   Maria Bigner
2015.05.13 15:48:45

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
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Er beteckning Brunna
20150508-2

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

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

Provtagare EM
Provtagningsdatum 2015-05-08

Labnummer O10669416
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 83.1 % 1 W IRSA
As 4.40 1.26 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 91.8 21.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.217 0.052 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 9.82 2.39 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 36.6 7.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 36.0 7.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 26.2 7.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 16.6 3.4 mg/kg TS 1 H IRSA
V 41.4 8.7 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 65.7 13.2 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 82.1 4.95 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Labnummer O10669417
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 85.9 % 1 W IRSA
As 4.18 1.16 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 96.0 21.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.275 0.069 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 10.3 2.5 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 40.7 8.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 23.8 5.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 24.1 6.3 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 17.6 3.6 mg/kg TS 1 H IRSA
V 36.9 7.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 90.3 17.3 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 82.7 4.99 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 86.0 % 1 W IRSA
As 4.94 1.38 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 94.2 22.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd 0.256 0.078 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 12.8 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 44.2 8.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 36.9 7.8 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 31.8 8.5 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 21.2 4.4 mg/kg TS 1 H IRSA
V 46.9 9.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 79.2 15.0 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 87.7 5.29 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 90.0 % 1 W IRSA
As 3.24 0.90 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 49.0 11.3 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 9.37 2.32 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 23.2 4.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 19.3 4.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 18.4 4.9 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 10.8 2.2 mg/kg TS 1 H IRSA
V 28.5 6.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 48.6 9.7 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 89.3 5.39 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 89.6 % 1 W IRSA
As 2.20 0.66 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 30.7 7.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 4.92 1.19 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 13.2 2.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 8.80 1.86 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 9.04 2.39 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 5.60 1.15 mg/kg TS 1 H IRSA
V 21.0 4.7 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 33.3 6.6 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 83.0 5.01 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 90.0 % 1 W IRSA
As 2.33 0.70 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 17.2 4.0 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 3.15 0.76 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 10.9 2.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 4.53 0.98 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 5.10 1.38 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 4.21 0.87 mg/kg TS 1 H IRSA
V 14.3 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 17.3 3.3 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 90.4 5.46 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C* 93.9 % 1 W IRSA
As 2.08 0.67 mg/kg TS 1 H IRSA
Ba 19.8 4.6 mg/kg TS 1 H IRSA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Co 3.48 0.85 mg/kg TS 1 H IRSA
Cr 9.17 1.84 mg/kg TS 1 H IRSA
Cu 6.77 1.52 mg/kg TS 1 H IRSA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA
Ni 5.64 1.57 mg/kg TS 1 H IRSA
Pb 4.28 0.89 mg/kg TS 1 H IRSA
V 14.6 3.1 mg/kg TS 1 H IRSA
Zn 19.4 3.7 mg/kg TS 1 H IRSA
TS_105°C 92.0 5.55 % 2 1 MB
alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 MB
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 MB
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 MB
bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 MB
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 MB
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PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 MB
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

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

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

Rev 2012-10-15

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

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

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

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

Rev 2013-10-14

Godkännare
IRSA Iris Santeliz

MB Maria Bigner

Utf1

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

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

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

Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

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

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

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

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

   Maria Bigner
2015.05.13 15:48:45

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.bigner@alsglobal.com
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 YTTRANDE 1(2) 
 Datum 

2018-11-01 
Diarienr 

           
  

  
Er referens 

[X] 

 Södertälje Kommun Miljökontoret 
Att. Eva Ryblad 
151 89 Södertälje 

 
 

 

  

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

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

Ämne: Inspektion Lindormsnäs

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

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

Mvh  
Peter Viklund  
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Tove Engleson

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

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

Ämne: Lindormsnäs

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

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

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

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

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

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

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

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

Enl skogsstyrelsens jurist mottaget idag: 

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

Mvh Peter Viklund  
-- 
Skickat från Outlook Email App för Android 
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 YTTRANDE 1(2) 
 Datum 

2019-03-29 
Diarienr 

2019/1048 
  

  
Er referens 

MIL.2018.658 
 

 Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

 
 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Hanna Glöd 
Skogskonsulent 
 
 
 
 
 
Bilagor 

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

Concrete Recycling AB 
[Text …] 



Uppsala 2019-04-03 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entomologiska Föreningen i Uppland 
c/o Stefan Eriksson 
Järsta LUGNET 141 
743 93 VATTHOLMA 
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Att: Tove Engleson 

Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

 

 

 

 

 

 

 

Entomologiska Föreningen i Upplands reaktion med anledning av den 

markförändrande verksamhet och den avverkning som skett inom 

Lindormsnäs grustäkt, Upplands-Bro kommun. 

 

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

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

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

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

dess biologiska mångfald. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genom att göra utdrag ur Artportalen. 

 

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

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

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

Trädlärkan är dessutom upptagen i bilaga 1 i fågeldirektivet.     

 

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

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

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

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

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

insektsförekomster som har dokumenterats under de senaste decennierna, borde de flesta inse 

vikten av att artrika miljöer som dessa bevaras.  

 

Slutsats 

Entomologiska Föreningen i Uppland ser med stor oro på den utveckling som för tillfället sker i 

grustäkten vid Lindormsnäs. Förvisso behöver en viss riktad störning av sandmiljöerna inte 

nödvändigtvis vara negativt, då den kan hindra igenväxning och beskuggning av öppna sandytor. Men 

en förberedande markberedning för skogsplantering, samt eventuell reservvattentäkt kan enbart 

vara negativt ur ett entomologiskt och arachnologiskt perspektiv. Vi anser att grustäkten i 

Lindormsnäs håller ett så pass höga naturvärden att det på sikt definitivt bör övervägas att bli ett 

naturreservat med egen skötselplan. 
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Bild 1. Lindormsnäs grustäkt 2019-03-29. På platsen har betydande markberedning gjorts. T.v. visar 

även någon form av grävning och ”rör” har dragits fram. T.h. visar område där avverkning och 

markutjämnande åtgärder har genomförts. 

 

 

Bild 2. En större mängd singel (grus av större dimension) har tillförts till platsen. Tidigare 

solexponerade sandytor har täckts med tjockt lager singel. 
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Bild 3. Avverkning har skett inom grustäkten, samt att flera stora sälgar har kapats. Sälgen utgör en 

viktig födoresurs tidigt på våren när vildbin som lever i sanden flyger. 

 

 

På Entomologiska Föreningen i Upplands vägnar, 

 

Thomas Persson Vinnersten, biolog och kassör Entomologiska Föreningen i Uppland 

 

 

Petter Andersson, naturvårdsbiolog och medlem i Entomologiska Föreningen i Uppland 
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Att: Tove Engleson  
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen  
 
Upplands-Brokretsen av Naturskyddsföreningen reagerar starkt på den åverkan som har skett i grustaget på 
fastigheten Lindormsnäs 1:5, Upplands-Bro kommun och på den planerade fortsatta verksamheten. Se bifogade 
dokument. 
 
På Upplands-Brokretsens av Naturskyddsföreningens styrelses vägnar, 
 
Carin Enfors, ordförande 
 
 
 
Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23, 197 91 Bro 
070-536 26 15 
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Bro 2019-04-08          
 
 
Att: Tove Engleson  
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen  

 
Upplands-Brokretsen av Naturskyddsföreningen reagerar starkt på den åverkan som har skett i 
grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5, Upplands-Bro kommun och på den planerade fortsatta 
verksamheten. 

Naturskyddsföreningen, Upplands-Brokretsen, ser med stor oro på den utveckling som sker i 
grustäkten vid Lindormsnäs. Markberedning för skogsplantering är mycket negativt ur ett 
naturbevarande perspektiv.  

 

 
Värden  

Grustaget Lindormsnäs är en ovanlig biotop med sina öppna sandytor i ett varierat landskap. Sådana 
naturtyper är sällsynta i vårt jordbrukslandskap. Denna nedlagda grustäkt är en grusbiotop med 
partier av tall och inslag av bland annat björk, asp och sälg. Många insektsarter har påträffats i 
Lindormsnäs, varav ca 20 är rödlistade. Insektsforskare och intresserade från hela Mellansverige 
besöker lokalen regelbundet. Över 500 unika arter av växter och djur har rapporterats från området. 
Det är alltså en viktig biotop även för sällsynta, hotade och mindre vanliga växt- och djurarter. 
Pollinerande insekter finns i stor mängd. De är viktiga att bevara eftersom pollinerande insekter har 
minskat kraftigt under senare år.  

 

Åverkan  

Representanter från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro besökte grustaget den 4 april 2019.  

Mycket stora ingrepp har gjorts i den känsliga naturtypen genom grävning, schaktning och planering 
av stora sammanhängande områden. Mycket åverkan har skett särskilt i området närmast Mälaren 
som är strandskyddat. Man har där grävt bort massor, tillfört massor, anlagt en jordvall och en större 
yta har planerats och kompakterats och täckts med finsingelliknande material. Stora mängder 
schaktmassor av synbarligen skiftande typ och kvalitet har tillförts på flera olika ställen. Vi noterade 
kompakterande körspår över stora delar av området. 

 

Planerna på ädellövskog 

Ägaren av fastigheten Lindormsnäs 1:5 planerar att anlägga en ädellövskog på fastigheten. Det vore 
befängt att plantera lövskog, särskilt ädellövskog, på mark som är så olämplig för dessa trädarter. 
Även med ditförsel av avsevärda mängder jord är förutsättningarna för etablering och tillväxt av 
träden dåliga. Grustaget har ingen förmåga att hålla kvar markfukt. Ett mycket tjockt lager jord är en 
förutsättning för plantor över huvud taget skulle kunna etableras. Sådan mängd massor är inte 
förenligt med bestämmelserna för strandskyddat område.  
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De schaktmassor av synbarligen skiftande typ och kvalitet, som har forslats till platsen syns inte 
gynna plantering av ädla lövarter. Den stora hårdgjorda planen som ligger nära Mälaren kan inte vara 
tänkt för odling. Vad är tanken med den?  

 

Strandskydd  

Delar av fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger inom strandskyddat område. Det är där som den största 
åverkan har gjorts. 

Strandskyddet har två syften (källa Naturvårdsverket):  

• att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och  

• att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Vår åsikt är att det inte är möjligt för ägaren av fastigheten att få dispens från strandskyddet om 
ägaren skulle vilja driva frågan. Dispens kan ges bara om åtgärden är förenlig med båda syftena. 
Strider åtgärden mot ett av syftena ska dispensansökan avslås. Inom strandskyddsområden är det 
förbjudet att (källa Naturvårdsverket): 

• uppföra nya byggnader  

• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att röra sig där 

• gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer 

• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv 

Den planerade verksamheten på fastigheten strider mot tre av de fyra punkterna. 

Enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § är ett särskilt skäl för prövning av upphävande av eller dispens 
från strandskyddet om det område som upphävandet eller dispensen avser bland annat om området: 

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

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 

Avgörande för punkt 1. är enligt Naturvårdsverket att området inte längre är allemansrättsligt 
tillgängligt. Naturskyddsföreningens uppfattning är att området fortfarande är tillgängligt för 
allmänheten. Naturintresserade, främst entomologiskt intresserade, ryttare, joggare, cykelåkare, 
hundägare och andra friluftsintresserade besöker och utnyttjar ofta området. 

Punkt 2. är inte tillämpbar. Enligt Naturvårdsverket kan ett område, trots att det är väl avskilt från 
stranden, vara av stor betydelse för växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till strandområden. 
Det kan till exempel röra sig om viktiga lokaler för hotade arter eller platser som är intressanta 
strövområden. Avskiljande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. En mindre 
väg anses vanligen inte ha någon avskiljande effekt. 
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Naturreservat  

Grustaget utgör en sällsynt naturtyp med stor artrikedom och många skyddsvärda arter. Området är 
ett populärt utflyktsmål för natur- och friluftsintresserade människor, framför allt 
insektsintresserade, inte bara från vår kommun, utan från hela Mellansverige. 

Eftersom grustaget har så höga biologiska värden och är ett attraktivt besöksmål så borde området få 
ett starkt skydd mot exploatering. Naturskyddsföreningen anser att fastigheten Lindormsnäs 1:5 bör 
avsättas som naturreservat med egen skötselplan. Ett liknande område i Uppsala kommun, 
Torslundagropen, avsattes år 2009 som naturreservat.  

 

På Upplands-Brokretsens av Naturskyddsföreningens styrelses vägnar, 

 

Carin Enfors, ordförande 

 



Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
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196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (7)

DELEGATIONSBESLUT § 186

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Tove Engleson,

Datum Vårt diarienummer

2018-12-14 MIL.2018.658

CR CONCRETE RECYCLING AB
BOX 110 95
10061 STOCKHOLM

LINDORMSNÄS 1:5

Förbud mot fortsatt verksamhet

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att på fastigheten Lindormsnäs 1:5:

1. Förbjuda CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271)
att inom fastigheten lägga ut massor så som jord-, schakt- och bergkross.

2. Förelägga CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271)
om att senast den 1 februari 2019 inkomma med en skriftlig redogörelse
över

a. Vilken typ av massor som tas emot

b. Syftet med intaget av massorna

c. Total kvantitet massor i ton som avses tas emot

d. Handling som kan styrka anläggningens syfte och kvantitet

e. Var massorna ska placeras och dimensionering

f. Massornas ursprung

g. Massornas föroreningsgrad

h. Rutin för mottagningskontroll

3. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)
och med hänvisning till 2 kap 2-3 §§, 6-7 §§, 7 kap 13-15 §§ samt 26 kap 1 §
miljöbalken (1998:808).

Bygg- och miljönämnden erinrar om

· Bifogat delgivningskvitto ska omgående skrivas under och skickas tillbaka.

· Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det
går till.

· Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut.

· Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt)
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Bakgrund

Det har inkommit flera samtal till miljöavdelningen om att det körs stora
mängder massor till fastigheten Lindormsnäs 1:5. Fastighetsägaren och
verksamhetsutövaren CR CONCRETE RECYCLING AB har tidigare ansökt
om att få använda återvunna massor inom den gamla grustäkten på fastigheten.
Miljöavdelningen kommunicerade ett förbud mot åtgärden vilket ledde till att
verksamhetsutövaren tog tillbaka sin anmälan, se ärende MIL.2018.508.

Den 11 december 2018 genomförde miljöavdelningen ett platsbesök på
fastigheten med anledning av de samtal som inkommit till avdelningen.
Samma dag inkom också ett mejl från verksamhetsutövaren med information
om ett ädellövskogsprojekt som de just nu genomför. Bifogat med mejlet fanns
orderbekräftelse, analysprotokoll samt ett rådgivningskvitto med yttrande från
skogsstyrelsen. Yttrandet finns bifogat i sin helhet.

Vid platsbesöket framgick att inga massor lagts inom vattenskyddsområdet och
den gamla täkten. Massorna som inkommit har använts till beredning av vägar
och för att förbereda område 2 enligt skogsstyrelsens yttrande för plantering av
ädellövträd. Fastighetsägaren uppgav att de fram tills då tagit emot ca 15 000-
20 000 ton bergkross och ca 4 000-5 000 ton jord- och schaktmassor och att
verksamheten planeras vara igång fram till jul. Massorna kommer enligt
fastighetsägaren från fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen. Enligt de
stickprover som gjorts underskrider massorna riktvärdena för mindre än ringa
risk.

Den 13 december gjordes ett nytt platsbesök på fastigheten. Vid besöket
konstaterades att massorna lagts inom strandskyddat område. Personal på plats
och verksamhetsutövaren informerades om att det råder förbud mot att lägga
upp massor inom strandskyddat område i enlighet med
strandskyddslagstiftningen.

I samråd med Länsstyrelsen bedömer miljöavdelningen att ärendet i första
hand bör prövas som ett tillsynsärende inom strandskyddet. Länsstyrelsen har
framfört att om det inte varit strandskydd eller annan prövningsplikt så skulle
ärendet med hänsyn till verksamhetens omfattning varit aktuellt för ett så kallat
12:6 samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Lokalisering

Enligt SGU:s jordartskarta är det till stor del isälvssediment på platsen där
massorna läggs ut. Enligt yttrande från skogsstyrelsen finns också ett tunt lager
humus på platsen.

Inom platsen råder också utvidgat strandskydd om 300 meter samt hög
skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.
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Beslutsmotivering

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

CR CONCRETE RECYCLING AB tar emot en större mängd massor inom
fastigheten Lindormsnäs 1:5. Området där massorna läggs ut omfattas av
utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens beslut 2018-11-13, med
beteckningen 511-53095-2017. Inom strandskyddat område är det bland annat
förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.

Platsen där massorna läggs ut består enligt SGU:s jordartskarta till stor del av
isälvssediment. Enligt yttrande från skogsstyrelsen finns också ett tunt lager
humus på platsen. Enligt verksamhetsutövaren är de massor som nu läggs ut
tidigare orörd skogsmark från fastigheten Örnäs 1:22 i Kungsängen. Det
tillförda materialet avviker därför från platsens naturliga förutsättningar.

Någon ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- och
miljönämnden. Med anledning av den stora mängd massor som tillförs området
finns risk för att ingreppet kan förändra livsvillkoren för djur och växter i
området idag. Det är därför viktigt att åtgärden prövas.

Enligt 7 kap. 16 § 1 punkten miljöbalken gäller inte förbuden i 15 §
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att
tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom
strandskyddsområdet. Det finns inget beslut från skogsstyrelsen som säger att
fastighetsägaren och verksamhetsutövaren måste plantera ädellövskog i
området. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att den aktuella åtgärden är
undantagen förbuden.

Verksamhetsutövaren har hänvisat till ett rådgivningskvitto från skogsstyrelsen.
Rådgivningskvittot innehåller ett yttrande utifrån ett platsbesök som en
representant från skogsstyrelsen gjorde den 19 november 2018. I
rådgivningskvittot framgår bland annat att markägarens vision om att skapa en
lövrik skog kräver omfattande åtgärder vad gäller återställande av humuslager
och eventuell utjämning av marken. Rådgivaren skriver efteråt att det finns
regler och förordningar som gäller för verksamhet med schakt och förflyttning
av jord. Rådgivningskvittot är inget beslut med rättslig kraft utan som namnet
anger en rådgivning.

Utöver strandskydd finns även andra förordningar som kan bli aktuella,
exempelvis miljöprövningsförordningen och avfallsförordningen, beroende på
verksamhetens utformning. För att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedriva
tillsyn enligt miljöbalken samt de föreskrifter, domar och andra beslut som



Datum Vårt diarienummer
4 (7)

2018-12-14 MIL.2018.658

meddelats med stöd av balken behöver nämnden få in mer utförlig information
om verksamheten.

Med anledning av den effektivitet som verksamhetsutövaren visat genom att på
kort tid tillföra området en större mängd massor är det av stor vikt att
verksamheten förbjuds omgående tills dess att ärendet har utretts klart. Detta
eftersom det inte är klarlagt vilken påverkan verksamheten kan få för miljön
och de ekologiska värdena i området.

Lagstiftning

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

2 kap. 3 § MB
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

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

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap.,
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter
enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad
användning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser
får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

2 kap 7 § MB
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
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till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara
vägledande för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en
verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan
antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5
kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid
avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den
1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa

normen,
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder

som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är
obetydlig, eller

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på
kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt
ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större
geografiskt område.

7 kap 13 § MB
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,

och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

7 kap 14 § MB
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om
det överklagas.

7 kap 15 § MB
Inom strandskyddat område får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
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eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.

26 kap 1 § MB
Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga
om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd
skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är
tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna
tillgodoses.

26 kap 9 § MB
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.

26 kap 21 § MB
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap 26 § MB
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även
om det överklagas.
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Detta beslut har fattats av miljöchef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 13.35, 13.40, 13.44

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bilagor:
1. Delgivningskvitto
2. Hur man överklagar
3. Rådgivningskvitto från skogsstyrelsen

Kopia:
Akt



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

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

196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)

INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Kungörelse gällande ansökan om 
ändringstillstånd för område 2 och 3 inom 
Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
miljöavdelningens förslag till yttrande daterat den 11 april 2019 till Mark- och 
miljödomstol, som svar på kungörelsen. 

Sammanfattning 

Ragn-Sells avfallsbehandling AB ansöker vid Mark- och miljödomstolen om 
ändringstillstånd för utökad deponering på befintlig deponi och höjning av den 
maximala höjden för deponering på område 2 och 3 på fastigheten Bro-Önsta 
2:10 inom Högbytorps avfallsbehandlingsanläggning i Upplands-Bro kommun. 
Kungörelseunderlag inkom till Upplands-Bro kommun den 14 mars 2019. 
Senaste datum för att lämna yttrande in till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
är den 15 april 2019. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har 
beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet senast den 29 april 2019. 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av handlingarna i 
rubricerat ärende. När det gäller det allmänna villkoret så kommer inte 
verksamheten att bedrivas annorlunda än tidigare, det är endast höjden på 
deponin som förändras.Att höja deponin bidrar till resurshushållning i och med 
att den redan ianspråktagna marken kan utnyttjas istället för att ny mark tas i 
anspråk för deponering.  

Beslutsunderlag 

• Kungörelse, område 2.
• Ansökan om ändringstillstånd, område 2.

× Bilaga 1, Miljödomstolen M (1664–07), område 2. 
× Bilaga 2, Teknisk beskrivning, område 2. 
× Bilaga 3, Miljökonsekvensbeskrivning, område 2. 
× Bilaga 4, Statusrapport, område 2. 

• Kungörelse, område 3.
• Ansökan om ändringstillstånd, område 3.

× Bilaga 1, Miljödomstolen M (3557–15/ 3558–15), område 3. 
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× Bilaga 2, Teknisk beskrivning, område 3. 
× Bilaga 3, Miljökonsekvensbeskrivning, område 3. 

Ärendet 

Ansökan 

Ragn-Sells avfallsbehandling AB ansöker vid Mark- och miljödomstolen om 
ändringstillstånd för utökad deponering på befintlig deponi och höjning av den 
maximala höjden för deponering på område 2 och 3 på fastigheten Bro-Önsta 
2:10 inom Högbytorps avfallsbehandlingsanläggning i Upplands-Bro kommun. 
På område 2 innebär den planerade ändringen att den slutliga höjden på 
befintlig askdeponi ökar med 10 meter och den totala mängden avfall som kan 
tas emot höjs från 1 440 000 till 2 550 000 ton. Deponering av avfall ska ske 
till högst 80 m. Bolaget ansöker också om att fä behandla flygaskor 
(rökgasreningsrester) genom tvättning. 
På område 3 innebär den planerade ändringen att den slutliga höjden på 
befintlig deponering ökar med 15 meter och den totala mängden avfall som får 
deponeras bestäms till 12 000 000 ton. Deponering av avfall ska ske till högst 
80 m.  
Tidigare avgränsningssamråd har skett med myndigheter under perioden från 
den 11 oktober 2018 till den 26 november 2018.   
Två beslut för kännedom avseende betydande miljöpåverkan (Högbytorps 
avfallsanläggning) inkom från Länsstyrelsen till miljöavdelningen i Upplands-
Bro kommun den 27 september 2018. Avgränsningssamråd har skett fram till 
den 26 november 2018. Syfte med avgränsningssamrådet var att ge berörda 
parter möjlighet att påverka miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och 
utformning. 
Kungörelseunderlag inkom till Upplands-Bro kommun den 14 mars 2019. 
Senaste datum för att lämna yttrande in till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
är den 15 april 2019. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har 
beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet senast den 29 april 2019. 

Samråd 

Miljöavdelningen i Upplands-Bro kommun har i tjänsteskrivelsen daterad 
2018-11-02 framfört inom samrådsprocessen att 
miljökonsekvensbeskrivningen ska bland annat klarlägga följande punkter: 

 MKB ska beskriva anläggningens påverkan avseende 
miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara 
naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Levande 
sjöar och vattendrag” samt ”God bebyggd miljö”. De planerade 
ändringarna inom verksamheten ska inte försvåra att varken de 
nationella, regionala eller lokala miljömålen uppfylls. De nationella 
miljökvalitetsmålen syftar till att säkra en långsiktigt hållbar miljö. 
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 De planerade ändringarna medför att landskapsbilden kommer att 
förändras. Då ska MKB innehålla en identifiering och beskrivning 
angående påverkan på landskapsbilden inom industriområdet.  

 Ragn-Sells Avfallsbehandling AB är lokaliserad inom ett område med 
övriga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, vilket innebär 
sammanräknade miljöeffekter när det gäller utsläpp till mark, vatten, 
luft samt transporter.   

Miljöavdelningens synpunkter 

I MKB har Ragn-Sells avfallsbehandling AB tagit hänsyn till tidigare inom 
avgränsningssamråd framförda synpunkter varför miljöavdelningen inte har några 
ytterligare synpunkter. 

Miljöavdelningen anser att föreslagna villkorsändringar av verksamheten inte 
får någon påverkan av betydelse med avseende till långsiktigt hållbar miljö 
samt landskapsbild. När det gäller det allmänna villkoret så kommer inte 
verksamheten att bedrivas annorlunda än tidigare. Det är endast höjden på 
deponin som förändras. Bolaget har i sin ansökan om villkorsändring begränsat 
sluthöjden till +80 meter över havet. 
Att höja deponin bidrar till resurshushållning i och med att den redan 
ianspråktagna marken kan utnyttjas istället för att ny mark tas i anspråk för 
deponering. 

Barnperspektiv 

Att upprätthålla en hållbar avfallshantering bidrar till en hållbar utveckling för 
kommande generationer.  

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström  

 

Miljöchef Galina Gorodetskaja 

 Miljöinspektör  

 

Bilaga: 
1. Förslag till yttrande daterad 2019-04-11 
2. Ansökan om ändringstillstånd, område 2. 
3. Ansökan om ändringstillstånd, område 3. 
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Kungörelse gällande ansökan om 
ändringstillstånd för område 2 och 3 inom 
Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro 
kommun 

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 25 april 2019 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av Mark- och miljödomstolens 
underrättelse i ärendet. 
I MKB har Ragn-Sells avfallsbehandling AB tagit hänsyn till tidigare inom 
avgränsningssamråd framförda synpunkter varför bygg- och miljönämnden inte 
har några ytterligare synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden anser att föreslagna villkorsändringar av 
verksamheten inte får någon påverkan av betydelse med avseende till 
långsiktigt hållbar miljö samt landskapsbild. När det gäller det allmänna 
villkoret så kommer inte verksamheten att bedrivas annorlunda än tidigare. Det 
är endast höjden på deponin som förändras. Bolaget har i sin ansökan om 
villkorsändring begränsat sluthöjden till +80 meter över havet. 
Att höja deponin bidrar till resurshushållning i och med att den redan 
ianspråktagna marken kan utnyttjas istället för att ny mark tas i anspråk för 
deponering. 

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Tillsynsplan 2019 för Bygg- och miljönämndens 
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden antar förslag till tillsynsplan för 2019 gällande tillsyn 
inom miljö- och hälsoskydd. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 
har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 
Bygg- och miljöavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 2019 
hur tillsyn ska bedrivas.  

Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur Bygg- och miljönämnden, som lokal 
prövnings- och tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig 
kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2019

 Förslag till Tillsynsplan 2019 för Bygg- och miljönämndens tillsyn
inom miljö- och hälsoskydd.

Ärendet 

I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 
har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 
Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.  

Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur bygg- och miljönämnden, som lokal 
tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att 
utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet.  

Bygg- och miljönämndens miljöavdelning har 10,0 årsarbetskrafter. För tillsyn 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet har avdelningen 8,0 årsarbetskrafter. 

Miljöavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 2019 hur tillsyn 
ska bedrivas. 
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Följande tas upp i tillsynsplanen: 

 Beskrivning av tillsyn och myndighetsutövning 
 Miljömål, lagstiftning och styrdokument 
 Arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd  
 Redovisning av tillsynsobjekt 
 Statistik över hanterade ärenden 
 Prioriterade uppgifter 2019 

o Styrd tillsyn (A, B, IED, C, AH) 
o Händelsestyrd tillsyn 
o Behovsprioriterad tillsyn (U, UH) 
o Skattefinansierad tillsyn 

 Samverkan och kompetensutveckling 2019 
 Uppföljning  

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström  

miljöchef  

  

 

Bilagor 

Kompletterar inför beredning med bilaga ”Förslag till Tillsynsplan 2019 för 
Bygg- och miljönämndens tillsyn inom miljö- och hälsoskydd”.  
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Instruktion för publicering av handlingar 

Förslag till beslut 

1. Instruktioner för behandling av personuppgifter daterade 2019-04-05,
gällande fr o m 2019-05-01 t o m 2020-04-30, antas

2. Bygg- och miljönämndens dagordningar, handlingar och protokoll ska
publiceras på kommunens hemsida i enlighet med dessa instruktioner

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2010-04-11

 Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2019-02-21, §16

 Förslag till instruktion för behandling av personuppgifter

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning 
inom följande lagstiftningar; miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i 
syfte att värna människors hälsa och miljön. 

Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhet. Nämnden 
behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppgifter som 
myndighet och för att kunna ge service och information till medborgare, 
fastighetsägare, företagare och andra myndigheter. Den rättsliga grunden för 
Bygg- och miljönämnden att behandla personuppgifter är framför allt allmänt 
intresse eller myndighetsutövning, men kan även vara rättslig förpliktelse, avtal 
samt samtycke. 

All nämndens behandling av personuppgifter sker enligt EU:s 
Dataskyddsförordning (2016/679/EU), gällande svensk dataskyddslagstiftning 
och svensk grundlag. 
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Den personuppgiftsansvariges personal får enbart behandla personuppgifter 
enligt de instruktioner som getts av den personuppgiftsansvarige.  

Motivering 

Kommunfullmäktige har 2018-12-19 beslutat om budget för Bygg- och 
miljönämnden. I budgeten anges att nämndens dagordningar, handlingar och 
protokoll måste vara tillgängliga på kommunens hemsida så att medborgarna 
kan följa och bedöma verksamheten. 

Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder, som 
Bygg- och miljönämnden, är personuppgiftsansvariga myndigheter och måste 
utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som 
ansvarar för att utse ett dataskyddsombud. Bygg- och miljönämnden har 2018-
06-14, med anledning av den nya dataskyddsförordningen, delegerat beslut om 
att utse dataskyddsombud samt ersättare till dataskyddsombudet till 
Kontorschef. Samtidigt beslöt nämnden att delegera beslut i ett antal 
ärendekategorier som rör enskildas rättigheter till Avdelningschef. 

Bygg- och miljönämnden är alltså personuppgiftsansvarig myndighet som ska 
bestämma för vilka ändamål personuppuppgifter ska behandlas och hur 
behandlingen ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den 
faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan 
aldrig överlåtas.  

Ärendet återremitterades av Bygg- och miljönämnden 2019-02-21, § 16 i syfte 
att komplettera ärendet med yttrande från kommunens jurist tillika 
dataskyddsombud – inför nämndens ställningstagande och beslut. 

Samhällsbyggnadskontoret har samrått med kommunjuristen för inhämtande av 
synpunkter i ärendet ifråga. Kommunjuristens synpunkter kan sammanfattas 
enligt följande. 

 Bygg- och miljönämnden har rådighet i frågan kring publicering men är 
också ansvarig inför granskande myndigheter för sitt beslut att 
publicera handlingar. 

 Vad gäller publicering av handlingar på kommunens webbplats, bland 
annat uppgifter om fastighetsbeteckningar för fastigheter som är 
föremål för beslut om byggsanktionsavgifter, uppgifter om olovliga 
byggen och uppföranden etc så gör kommunjuristen bedömningen att 
det är olämpligt att offentligt publicera fastighetsbeteckningarna i just 
dessa ärenden för att därmed i princip på hemsidan anslå vilka personer 
som är föremål för dessa avgifter och anmälda för diverse ev. olovliga 
saker vilket kan upplevas som känsligt och kränkande. 

Kommunkansliet har i tidigare ärende i nämnden 2018-04-19 § 19 gett uttryck 
för sin uppfattning gällande publicering.  
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Kanslistaben har börjat maskera personuppgifter i handlingar som läggs ut på 

kommunens hemsida för att inte bryta mot lagstiftning i fråga om publicering 

av personuppgifter. Detta har föranletts av att de dels bedömer att det redan i 

nuläget skulle strida mot gällande lagstiftning att publicera dessa uppgifter. 

Dels därför att det i samband med införande den nya Dataskyddsförordningen 

(GDPR) den 25 maj 2018 kommer att bli än svårare att luta sig mot undantag 

då missbruksregeln försvinner. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har vid (muntliga) samråd gett 
uttryck för uppfattningen att försiktighetsprincip bör råda gällande publicering 
av handlingar. Detta dock utan att ge tydliga skriftliga direktiv. SKL:s hemsida 
ger inte heller tydliga specifika direktiv gällande bygg- och miljönämndens 
verksamhet och handlingar. Däremot finns en generell skrivning kring 
publicering kring anställda och förtroendevalda. 

Personuppgifter om enskilda får endast publiceras på hemsidan om det finns 

rättslig grund för publiceringen. Att tänka på att är personuppgifter som 

enskilt betraktas som harmlösa kan anses vara kränkande beroende på 

sammanhanget de publiceras i. När det gäller känsliga eller extra skyddsvärda 

personuppgifter får de aldrig publiceras på webben. 

Datainspektionen är den myndighet som granskar att reglerna på 
dataskyddsområdet följs. Detta gäller bland annat bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Datainspektionen är dessutom Sveriges 
nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt vissa 
EU-regelverk.  

Inte heller Datainspektionen ger specifika råd kring publicering av handlingar 
annat än Dataskyddsförordningens generella bestämmelser kring behandling av 
personuppgifter vilket inkluderar spridning och tillhandahållande. 

Dataskyddsförordningen artikel 4 punkt 2 

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de 
utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på 
annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller 
förstöring, 

I dataskyddsförordningens artikel 6 – laglig behandling av personuppgifter så 
framgår behandling endast är laglig om och i den mån som åtminstone ett av 
följande villkor är uppfyllt.  

Av punkt e) och f) så framgår 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
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f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre 
och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Punkt e) och f) enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen kan eventuellt ge stöd 
för bygg- och miljönämnden i sitt beslut. 

Samhällsbyggnadskontoret har också gjort en genomgång av hur andra 
kommuner i Stockholms län samt Håbo och Knivsta kommun hanterar sina 
motsvarande handlingar inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 
Totalt omfattar genomgången 28 kommuner. En sammanställning per mars 
2019 framgår av bilaga i ärendet. Sammanfattningsvis så har kommunerna valt 
att publicera handlingar enligt följande. 

 17 kommuner har valt att enbart publicera kallelser och protokoll delvis 
maskade och/eller delvis med begränsad information. 

 4 kommuner publicerar inga handlingar. 
 3 kommuner publicerar enbart kallelser - omaskade 
 1 kommun publicerar kallelse, tjänsteutlåtande och protokoll - 

omaskade 
 1 kommun publicerar handlingar delvis maskade. 

Det råder för närvarande en viss osäkerhet i vilken omfattning handlingar kan 
och ska publiceras på kommunernas hemsida. Samhällsbyggnadskontorets 
sammanställning visar på att kommunerna valt lite olika tolkningar och 
tillämpningar kring publicering. Dock i flertalet fall med beaktande av 
försiktighetsprincip kring vilken information som ska publiceras och i vilken 
omfattning. 

Barnperspektiv 

Ärendet har inga konsekvenser utifrån ett barnperspektiv  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Förslag till instruktioner 
2. Sammanställning av kommuners publicering av handlingar 

 

Beslut sänds till 

• Kommunstyrelsen 
• Kanslistaben 



www.upplands - bro.se

I n stru kti on för
b eh an dl i n g av
person u ppgi fter
Bygg - och miljönämnden

Beslutad 2019 - xx - xx , § xx



Instruktion för behandling av 
personuppgifter 
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1 Instruktion för behandling av 
personuppgifter 

Dataskyddsombud och all personal som hanterar personuppgifter inom Bygg- 
och miljönämndens verksamhetsområde skall se till att behandlingen sker i 
enlighet med dataskyddsförordningen och nämndens instruktioner. 

Bygg- och miljönämndens dagordningar, handlingar och protokoll ska 
publiceras på kommunens hemsida, dock så att följande uppgifter inte 
publiceras; 

• Känsliga personuppgifter (uppgift om ras, etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och 
uppgifter som rör hälsa och sexualliv) om det inte finns ett samtycke från 
den registrerade eller om denne själv på ett tydligt sätt offentliggjort 
uppgifterna 

• Uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser till skydd för enskilds 
personliga förhållanden eller tystnadsplikt 

• Integritetskänslig information till exempel uppgifter om enskildes 
personliga förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den 
enskildes privata sfär 

• Personnummer eller samordningsnummer 
• Uppgift om lagöverträdelse av enskild 

Dataskyddsombud ska när så erfordras och senast inom ett år informera Bygg- 
och miljönämnden om erfarenheter inom nämndens verksamhetsområde samt 
om utvecklingen i stort vad gäller dataskyddsfrågor. 

Förvaltningen ska införa beslut om instruktioner fr o m 2020-05-01 och föreslå 
de tillägg till och förändringar av dessa instruktioner man bedömer behöver 
göras. 

 



Bilaga 2 

2019-04-11 

Sammanställning av publicering av handlingar på kommunens hemsida 
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Botkyrka       X  

Danderyd       X  

Ekerö        X 

Haninge       X  

Huddinge     X    

Håbo  X     X  

Järfälla       X  

Knivsta       X  

Lidingö      X   

Nacka    X     

Norrtälje       X  

Nykvarn        X 

Nynäshamn       X  

Salem       X  

Sigtuna       X  

Solna   X      

Stockholm        (X) Inlogg bank-ID 

Sundbyberg       X  

Södertälje       X  

Tyresö       X  

Täby         

Sollentuna      X   

Upplands-Bro        X 

Upplands Väsby       X  

Vallentuna      X   

Vaxholm       X  

Värmdö    (X)   (X)  

Österåker       X  
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Ansökan om strandskyddsdispens för 
renovering av befintlig brygga med snedtak för 
båt på Berga 3:1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår strandskyddsdispens för uppförandet av 
brygga med snedtak för båt på fastigheten Berga 3:1 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 15 § punkt 1–4, och 18c § med 
hänvisning till 7 kap. 18 c, 26 §§ Miljöbalken. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 24 augusti 2015 och avser strandskyddsdispens för 
renovering av en brygga med snedtak för båt på fastigheten Berga 3:1. 
Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. På platsen gäller utökat strandskydd till 
300 meter på land och generellt strandskydd i vattnet på 100 meter. Fastigheten 
är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken och riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Som 
särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett att området redan tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. Den ansökta åtgärden i ansökan är idag redan 
uppförd på fastigheten Berga 3:1, varav man ansöker om dispens i efterhand. 
Miljöavdelningen bedömer att förutsättningarna för strandskyddsdispens för 
åtgärderna saknas och att dispens inte kan medges.  

Beslutsunderlag 

• Bilder från platsbesök den 29 juli 2014
• Ansökan om strandskyddsdispens som inkom 24 augusti 2015
• Bilder från platsbesök den 10 mars 2017
• Inkomna synpunkter och revidering som inkom den 11 februari 2019
• Flygfoton från år 1960, 1975, 2013, 2015, 2017
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2005 i mål nr M 628-

05
• Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4,

utgåva 2.
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• Mark- och miljööverdomstolen dom den 9 juni 2011 i mål nr M 8963-10 
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 juni 2015 i mål nr M 11808-

14 
• Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 februari 2016 i mål nr M 

7991-15 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2019 

  

Ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga med snedtak för 
båt och mindre hus på fastigheten Berga 3:1 inkom till Bygg- och 
miljönämnden den 24 augusti 2015. Den 11 februari 2019 inkom en revidering 
av ansökan så att den endast omfattar strandskyddsdispens för renovering av 
brygga med snedtak för båt. Bryggans mått är enligt skiss i ansökan 34 m lång 
och 2 m bred med en plattform längst ut på 6 x 7 m. Snedtaket för båten har 
måtten 3 x 7 m och har tre väggar och tak. 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun mottog den 29 juli 2014 
klagomål angående olovlig byggnation inom fastigheten Berga 3:1. De olovliga 
åtgärderna var utförda inom strandskyddat område och bestod av avverkning 
av skog, en anlagd väg med belysning och byggnation av brygga med snedtak 
för båt. På stranden fanns även förberedelse till en ny byggnad i form av 
plintar. I skrivelse från Bygg- och miljönämnden den 29 juli 2014, ombads 
fastighetsägaren att upphöra med de förbjudna åtgärderna. Den 15 juli 2015 
mottog Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ytterligare ett 
klagomål angående fortsatt olovlig byggnation inom strandskyddat område 
inom fastigheten.  

De olovliga åtgärderna hanteras i ett eget ärende med diarienummer 
NAT.2014.368. I anslutning till tillsynsärendet, NAT.2014.368, inkom 
rubricerad ansökan (bilaga 1). Den 2 februari 2016 registrerades Johan 
Wijkander som ny fastighetsägare till Berga 3:1. Ansökan om 
strandskyddsdispens lämnades in till Bygg- och miljönämnden av den tidigare 
fastighetsägaren. Johan Wijkander meddelade den 27 september 2018 att 
ansökningsärendet skulle skrivas över på honom då han tagit över fastigheten.  
Sökanden inkom till Bygg- och miljönämnden med en komplettering i form av 
synpunkter och en revidering av ansökan den 11 februari 2019 (bilaga 2). 
Ansökan ändrades till att endast innehålla renovering av brygga med snedtak 
för båt. I kompletteringen uppges att det mindre huset ska rivas inom kort.  
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Skäl för dispens i ansökan 

I ansökan motiverar sökanden som skäl för dispens miljöbalken 7 kap. 18 c § 
särskilda skäl, punkt 1 och 3 (se bilaga 1 till ansökan om strandskyddsdispens 
som inkom den 24 augusti 2015).  

Enligt sökanden har befintlig brygga renoverats i enlighet med tidigare 
befintlig byggnation. Sökanden anger att syftena med strandskyddet inte 
påverkas av de åtgärder som vidtagits och att åtgärderna inte väsentligt ändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter eller hindrar eller avhåller allmänheten 
från att få färdas fritt.  

Vidare anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden uppger att den 
yttre delen av den gamla bryggan utanför vassen demolerades av isen och att 
isen böjde ner pålarna. Övriga pålar, rester av bryggan och snedtak för båten 
fanns kvar. Sökanden uppger att området har varit bebyggt och ianspråktaget 
sedan 1930-talet. I anslutning till bryggan på land fanns tidigare ett 
förrådsskjul. I backen ned mot sjön låg även ett växthus och drängstuga. 
Området har därför, enligt sökanden, redan lagligen tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Då det tidigare har 
funnits en brygga på platsen och allmänhetens tillträde inte påverkas finns det 
särskilt skäl att medge strandskyddsdispens. 

Sökanden anger att området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
Sjöbotten är dyig och bryggan har varit omgärdad av vass varför bryggan 
behövs för att kunna bada och förankra en båt på platsen. Sökanden har inte 
tillgång till någon annan gemensam brygganläggning i närheten och är därför i 
behov av bryggan. Att bygga en ny brygga vid annat strandområde på 
fastigheten skulle innebära ett större ingrepp. Minsta möjliga förändring för 
djur- och växtarter uppnås genom renovering av befintlig brygga. 
Allmänhetens tillträde påverkas inte då det tidigare funnits en brygga på 
platsen. Då det är ett betydande enskilt intresse att kunna bada och förankra en 
båt på platsen finns det särskilt skäl att medge strandskyddsdispens.  

Platsbesök 

År 2014 

Miljöavdelningen inspekterade fastigheten den 29 juli 2014 efter att det 
inkommit klagomål på olovlig byggnation. Vid inspektionen närvarade Åsa 
Bergström från miljöavdelningen och Ingela Sydstrand Sandgren från 
Bygglovsavdelningen (bilaga 6).  

År 2017 

Miljöavdelningen inspekterade fastigheten i samband med att ansökan 
inkommit den10 mars 2017. Vid inspektionen närvarade Johan Salomonsson 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (12)  
2019-04-11 BMN 19/0001 

 
 

och Anna Davidson från miljöavdelningen och Johan Wijkander 
(fastighetsägare) och Kåre Wijkander (tidigare fastighetsägare) (bilaga 7). 

Vid inspektionerna framkom att fastighetsägaren vidtagit flera åtgärder på 
fastigheten som inte är tillåtna enligt strandskyddsbestämmelserna. 

Övrigt skydd för området 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 
Bygglovskraven är större i dessa områden och även vid kompletteringsåtgärder 
ska en anpassning till befintlig bebyggelse ske. Att bevara det kulturhistoriskt 
värdefulla landskapet är en del av kulturmiljövårdens mål. 

Riksintresse för friluftslivet 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Det föreligger alltså ett starkt 
allmänt intresse av att bevara naturmiljön (MÖD 2002:68). Enligt förarbetena 
till Miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2, s. 726) bör dispens normalt aldrig ges 
om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller 
friluftslivet.  

Beslutad tomtplats 

Enligt Sammanträdesprotokoll Bmn § 50 daterat 1997-04-22 finns en beslutad 
tomtplatsavgränsning för fastigheten. I beslutet medgavs strandskyddsdispens 
för ett bostadshus som ersättning för ett befintligt hus på platsen. Den mark 
beslutats som tomtplatsavgränsning är angivet på karta och är inritad med blå 
färg. Denna avgränsning får tas i anspråk som tomt (bilaga 4). 

För att klargöra tomtplatsens gränser i ovanstående beslut föreslog 
miljöavdelningen en tomtplatsavgränsning som kommunicerades och godtogs 
av fastighetsägaren den 20 augusti 2018 (bilaga 5).  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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Enligt 7 kap. 14 § Miljöbalken (MB) omfattar strandskyddet land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 
(strandskyddsområde).  

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande 

två förutsättningar är uppfyllda: 

1. Det ska finnas särskilda skäl. 
2. Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets 

syfte. 

Enligt 7 kap. 26 § får dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18 a- 
18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd 
av detta kapitel ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 
syfte. Lag (2009:532). 

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast beakta att 

området 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Kommunicering 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 20 december till 
den 11 februari 2019. Synpunkter på beslutsförslaget inkom den 11 februari 
2019.  

Inkomna synpunkter  

 Sökanden anser att bryggan och snedtak för båt är undantagna kravet på 
dispens från strandskyddsbestämmelserna, då det handlar om en 
renovering av befintlig brygga och snedtak för båt.  

 I kommuniceringen har sökanden ansett att en brygga funnits på platsen 
sedan innan det allmänna strandskyddet infördes, och att området redan 
har varit ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

 Sökanden anser att bryggan som uppförts är en ersättningsbrygga och 
uppfyller det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 1. 

 Sökanden anser att det inte går att säga om åtgärderna har påverkat 
växt- och djurliv på platsen.  

 Sökanden påpekar att de äldre flygfotonas dåliga bildkvalité och 
upplösning gör att en eventuell brygga på platsen inte kan skönjas.  

 Sökanden anser att de pålar och rester som finns på bilderna från 
kommunens platsbesök den 29 juli 2014 visar en tidigare brygga på 
platsen.  

 Sökanden anser att eftersom fastigheten är en jordbruksfastighet är det 
naturligt att ha en brygga. Bryggan måste också för sin funktion ligga 
vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området då 
fastigheten inte har del i någon gemensam brygganläggning i närheten. 

 Sökanden anser att området inte är allemansrättsligt tillgängligt bland 
annat på grund av begränsad möjlighet till framkomlighet. Sökandens 
fastighet omgärdas även av åkermark vilket normalt inte beträds av 
allmänheten.  

 Sökanden påpekar i inkomna synpunkter att det i närheten av 
fastigheten Berga 3:1 finns andra befintliga bryggor, anläggningar och 
verksamheter, vilket gör att området inte är allemansrättsligt 
tillgängligt. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (12)  
2019-04-11 BMN 19/0001 

 
 

Motivering 

Har området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften 

I och med att bryggan enligt sökanden bestått av pålar och rester har den inte, 
enligt sökanden, kunnat utnyttjas för sitt syfte. Därmed har bryggan med mera 
inte heller haft någon avhållande effekt på allmänheten.  

Miljöavdelningen kan, utifrån de flygfoton från Lantmäteriet som 
Miljöavdelningen har tillgång till, inte lokalisera någon brygga på platsen 
mellan åren 1960-2013. År 2014 inkom klagomål till miljöavdelningen om 
olovlig byggnation på fastigheten i form av en brygga med mera inom 
strandskyddat område. År 2015 inkom ytterligare klagomål på fortsatt 
byggnation på platsen. Dessa iakttagelser som inkommit i klagomålen, 
flygfoton och miljöavdelningens två platsbesök år 2014 respektive år 2017, 
indikerar tillsammans på att åtgärderna antagligen har uppförts under år 2014 
och inte tidigare än så. 

Så sent som år 2013 syns på flygfoto för fastigheten att skog avskärmar 
bostadshuset från strandområdet, vilket innebär att det inte bör ha varit fri sikt 
från bostadshuset till strandområdet vid den här tidpunkten (bilaga 8). Den 
allemansrättsliga tillgängligheten till området vid stranden bedöms därför inte 
ha varit utsläckt på platsen år 2013. I och med avverkningen av skogsbältet år 
2014, blev antagligen sikten fri ner till strandområdet, vilket kan ha lett till en 
känsla av privatisering och utökad hemfridszon, som i sin tur påverkat den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdet negativt. Miljöavdelningen 
bedömer därför att området för åtgärden innan avverkningen inte redan tagits i 
anspråk vid tidpunkten för åtgärden och det nu i och med bryggan med mera 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt.   

Det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 1 i miljöbalken kan enligt rättspraxis 
vara tillämpligt i fall när det gäller en ersättningsbrygga, det vill säga en brygga 
som ersätter en befintlig eller en nyligen avlägsnad brygga på den platsen. En 
förutsättning för att en sådan dispens ska kunna ges är dock att den nya 
bryggan har i huvudsak motsvarande storlek, utformning och syfte som den 
tidigare bryggan. Det förutsätter också att ansökan om strandskyddsdispens 
görs inom en inte alltför lång tid från det att behovet av en ersättningsbrygga 
uppstod. Enligt lagmotiv och rättspraxis kan ett år tjäna som utgångspunkt 
(prop. 2008/09:119 s. 105 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 
augusti 2005 i mål nr M 628-05).  

Sökanden uppger i ansökan att området för bryggan med snedtaket för båt har 
varit bebyggt och ianspråktaget sedan 1930-talet. I kommuniceringen har 
sökanden ansett att en brygga funnits på platsen sedan innan det allmänna 
strandskyddet infördes, och att området redan har varit ianspråktaget på ett sätt 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. I kompletteringen den 11 
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februari 2019, har det inkommit ett antal yttranden från grannar till Berga 3:1 
för att styrka att det funnits en brygga på platsen. Det har även inkommit ett 
yttrande från den entreprenör som hjälpt till med anläggandet av bryggan år 
2014, där han intygat att det fanns pålar i vattnet, ett bryggdäck som inte var 
intakt och delvis låg under vatten, att det återstod en mindre del av snedtaket.  

Miljöavdelningen har inte kunnat se någon brygga på tidigare flygbilder eller 
fått in några familjebilder eller liknande som visar en brygga på platsen. De 
pålar som finns på bilderna från kommunens platsbesök den 29 juli 2014 och 
den 10 mars 2017 bedöms av miljöavdelningen inte visa på att det funnits en 
brygga som kunnat nyttjas för sitt syfte på platsen, vilket också stärker 
miljöavdelningens bedömning att det inte är fråga om en ersättningsbrygga. 
Miljöavdelningen bedömer att det inte heller går att se en eventuell tidigare 
bryggas storlek eller utformning utifrån de pålar som anges vara rester av 
bryggan och snedtaket (se bilaga 6,7).  

Utifrån flygbilder och inkomna yttranden där man minns en brygga på platsen 
för länge sedan och att bryggan sedan har försvunnit, bedömer 
miljöavdelningen inte är tillräckligt för att kunna styrka att det funnits en 
brygga på platsen och att det inte kan styrkas att det funnits en fungerande 
brygga på platsen mellan åren 1960-2013.  

Miljöavdelningen bedömer att genom att sökanden inte kunnat visa att det 
funnits en brygga på platsen tidigare, kan den nu aktuella bryggan därmed inte 
betraktas som en sådan ersättningsbrygga som kan ges dispens enligt 7 kap. 18 
c § punkt 1 miljöbalken. Miljöavdelningen anser att om någon typ av brygga 
med mera funnits på platsen borde den synas på flygfotot från år 2013. 
Miljöavdelningen menar att om en brygga funnits på platsen för länge sedan 
har den inte haft den funktionen som den varit avsedd för de senaste ca 60 åren, 
om man utgår från flygfoton på området. Den nya bryggans storlek och 
utformning anses av miljöavdelningen ha en avhållande effekt för allmänheten 
och kan inte anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

För fastigheten finns en beslutad tomtplatsavgränsning, daterad 1997-04-22. En 
tomtplatsavgränsning anger vad som är ianspråktaget och där man kan vidta 
åtgärder inom. Området utanför en tomtplatsavgränsning kan inte anses 
ianspråktaget även om det av fastighetsägaren hävdats som privat. Platsen för 
bryggan med mera ligger utanför den gällande tomtplatsavgränsningen i detta 
fall och kan därför inte anses ianspråktaget.  

Miljöavdelningen bedömer att särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1 inte är 
tillämpligt. 
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Är det en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 

Det krävs mycket starka skäl till att det allmänna intresset inom strandskyddet 
ska stå tillbaka mot det enskilda intresset av att ha en egen brygga. Förutom att 
enskilda bryggor utanför en tomtplats bör prövas restriktivt, se Mark- och 
miljööverdomstolen dom i mål nr M 8963-10, har det framkommit i Mark- och 
miljööverdomstolens domar, mål nr M 11808-14 och mål nr M 7991-15, att 
dispens kunnat medges, men att det i dessa fall har gällt fastigheter utan 
landförbindelse och där brygga behövts för att kunna ta sig till och från 
fastigheten. Man har då även beaktat att det saknats annan möjlighet till 
båtplats på ön eller att denna har legat för långt bort.  

Fastigheten är en tidigare jordbruksfastighet som efter avstyckning inte har 
jordbruk som sitt huvudsyfte. Miljöavdelningen menar att bryggan idag inte 
har någon funktion för jordbruksverksamhet och att det inte är fråga om någon 
näringsverksamhet som bryggan nyttjas i. Om en brygga behövs för en 
näringsverksamhet kan hänsyn tas till om det skulle medföra orimliga 
merkostnader eller tidsförluster om bryggan skulle placeras på ett annat ställe. 

Miljöavdelningen kan också konstatera att det finns vägförbindelse till 
fastigheten och att sökanden i övrigt inte kan anses vara i behov av båt för att 
kunna nyttja fastigheten Berga 3:1. Bryggan behövs därför inte för att ta sig till 
och från fastigheten. Bryggan är inte heller planerad för att gemensamt kunna 
användas av flera fastighetsägare. Miljöavdelningens bedömer att det allmänna 
intresset väger tyngre än det enskilda intresset.  

Därmed bedömer miljöavdelningen att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 
3 miljöbalken inte är tillämpligt i detta fall. 
Några andra särskilda skäl än de angivna i ansökan bedöms inte föreligga.  

Strandskyddets syften 

Strandskyddets syften är enligt 7 kap. 13 § ”att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten”. Enligt 7 kap. 26 § får dispens endast 
ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 
Miljöavdelningen menar att åtgärden enligt ansökan kommer verka mer 
avhållande för allmänheten, vilket motverkar strandskyddets syfte, såsom att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet på lång 
sikt.  

Sökanden anser i inkommen komplettering den 11 februari 2019, att det inte 
går att säga hur åtgärderna har påverkat växt- och djurliv på platsen. 
Miljöavdelningen bedömer att eftersom det inte är styrkt av sökanden att det 
nyligen funnits en brygga, snedtak för båt på platsen, och att de yttranden från 
grannar som minns en brygga på platsen minns att den fanns för ca 60 år sedan, 
kan man anta att platsen hade förvildats och att naturen var orörd innan 
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åtgärderna vidtogs. Miljöavdelningen bedömer att det finns en risk för att 
livsvillkor för djur- och växtliv har påverkats på platsen både på land och i 
vatten. Bland annat kan djur- och växtliv påverkas av bryggan genom 
skuggning och förändrade vattenrörelser, viket kan missgynna vissa djur och 
växtarter. Vid en ansökan om att utföra en åtgärd är det sökanden som ska visa 
att den planerade åtgärden ska kunna genomföras och inte leda till en negativ 
påverkan på bland annat djur- och växtliv.  

Strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv det vill säga att områden som 
idag inte har några speciella naturvärden med tiden kan komma att utveckla 
höga värden. 

Då ovanstående syftar till att långsiktigt skydda detta, bedömer 
miljöavdelningen att eftersom syftena påverkas väsentligt av den sökta 
åtgärden kan inte dispens medges. 

Övriga synpunkter 

Föreslagna återställande åtgärder i inkomna synpunkter 

De åtgärder som beskrivs av sökanden i inkomna synpunkter den 11 februari 
2019, där sökanden avser att göra återställande åtgärder inom strandområdet, 
bedöms av miljöavdelningen höra till tillsynsärende med diarienummer 
NAT.2014.368. I dispensprövningen i rubricerat ärende prövar Bygg- och 
miljönämnden de ansökta åtgärderna (brygga, snedtak för båt), där de ansökta 
åtgärderna omfattar en prövning i efterhand av en del av de åtgärder som 
utförts på fastigheten. De åtgärder som inte finns med i ansökan om 
strandskyddsdispens hanteras i ärende med diarienummer NAT.2014.368.  

Omfattas åtgärderna av krav på dispens 

I kommuniceringen har sökanden ansett att åtgärderna är undantagna kravet på 
dispens. Miljöavdelningen bedömer att åtgärderna inte är undantagna krav på 
dispens och att det inte är fråga om en mindre renovering av en tidigare brygga, 
utan uppförande av en ny brygga som omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § 
miljöbalken. 

Äldre flygfotonas bildkvalité 

Sökanden har i kommuniceringen haft synpunkter på de äldre flygfotonas 
bildkvalité och upplösning och att en eventuell brygga inte skulle kunna synas 
på dessa. Trots att de äldre bildernas kvalité inte är optimal finns det flygfoton 
av bättre bildkvalité för senare år, där en eventuell brygga borde synas för att 
styrka att en sådan funnits på platsen (bilaga 8).  

Strandskyddets allmänna intresse  

Sökanden har i kommuniceringen haft synpunkter på att det vid 
omkringliggande fastigheter i närheten finns bryggor, anläggningar och 
verksamheter på närliggande fastigheter. Sökanden uppger också att området 
och stranden är otillgänglig och att naturförhållanden gör området olämpligt för 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 11 (12)  
2019-04-11 BMN 19/0001 

 
 

bad och friluftsliv. Att det finns andra bryggor i närheten av den sökta åtgärden 
är inte något skäl för dispens, men kan beaktas i vissa fall och då leda till 
bedömningen att man är än mer restriktiv till ytterligare en anläggning, i detta 
fall en brygga, i aktuellt område. En bedömning av om ett område är 
allemansrättsligt tillgängligt kan inte bedömas utifrån om området är 
otillgängligt. Detta är inte giltiga skäl för dispens.  

Vid en samlad avvägning mellan sökandens enskilda intresse av en brygga och 
det allmänna intresset av strandskyddet i vattnet och på stranden finner 
miljöavdelningen att det allmänna intresset väger tyngre.  

Miljöavdelningen bedömer att enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § 
miljöbalken, mellan det allmänna intresset som strandskyddet ska skydda, och 
sökandens enskilda intresse av att utföra åtgärden, att strandskyddets allmänna 
intresse väger tyngre i detta fall.  

Avgift 

Upplands-Bro kommun tar ut avgift för prövning av ansökan enligt Taxa för 
Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och 
livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113. 
Beslut om avgift skickas separat. 

Barnperspektiv 

Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 
hållbar utveckling för kommande generationer. Förslaget medverkar också till 
arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar 
och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström  

 

Miljöchef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 24 augusti 2015 

2. Inkomna synpunkter, inkom den 11 februari 2019 

3. Orienteringskarta 

4. Sammanträdesprotokoll Bmn § 50 daterad 1997-04-22  

5. Tomtplatsavgränsning, kommunicerad med fastighetsägaren den 20 
augusti 2018 
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6. Bilder från platsbesök den 29 juli 2014 

7. Bilder från platsbesök den10 mars 2017 

8. Flygfoton från år 1960, 1975, 2013, 2015, 2017 

9. Information om hur överklagande sker 

Beslut sänds till 

 Optimus Advokatbyrå AB, Håkan Weberyd, Sveavägen 17, 5 tr, 111 57 
Stockholm 

 Bygglovsavdelningen 
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Fotografi 1. Flygfoto år 2017. 
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Fotografi 2. Flygfoto år 2015. 
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Fotografi 3. Flygfoto år 2013. 
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Fotografi 4. Flygfoto år 1975. 
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Fotografi 5. Flygfoto år 1960. 
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INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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