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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-06-09 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.43, Förhandsbesked för 
avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning till att

förslaget inte uppfyller villkor för ett förhandsbesked enligt 9 kap 17 §

Plan- och bygglagen, PBL.

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2022

Avgift:   0 kr 

_______________________________________________________________ 

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

Förhandsbesked 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 
delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

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

Sammanfattning 
Sökande har den 27 januari 2022 kommit in med en ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av fem tomter för bostadsändamål. 

Bygglovsenheten bedömer förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen 
på platsen. Åtgärden bedöms vara så omfattande att kommande avstyckningar 
inte är en lämplig komplettering av bebyggelseområdet. 

Kontoret framför att översiktsplanen är tydlig och att dessa avstyckningar 
utanför detaljplanelagt område inte är förenligt med kommunens översiktsplan. 

I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen 
ut som undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala 
grönkilen Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95).    
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-06-09    

 
 

Detta ställningstagande kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 2016, sid. 45).  
 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning 

till att förslaget inte uppfyller villkor för ett förhandsbesked enligt 9 kap 17 § 

Plan- och bygglagen, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-01-27 

 Ansökan reviderad som inkom 2022-02-11 

 Situationsplan som inkom 2022-02-11 

 Yttrande SUP som inkom 2022-02-18 

 Yttrande sökande på SUP remiss som inkom 2022-02-19 

 Remissvar SUP reviderat som inkom 2022-02-21  

 Brev/skrivelse VA som inkom 2022-03-07 

 Intyg vattenprov som inkom 2022-03-07 

 Intyg borrbevis som inkom 2022-02-15 

 Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-16 

 Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-28 

 Yttrande Husby 1:16 som inkom 2022-02-24 

 Yttrande Husby 1:29 som inkom 2022-02-24 

 Yttrande Husby 1:30 som inkom 2022-03-02 

 Yttrande Husby 1:31 som inkom 2022-03-04 

 Yttrande Husby 1:33 som inkom 2022-02-20 

 Yttrande Husby 1:33 som inkom 2022-03-01 

 Yttrande Husby 1:46 som inkom 2022-02-18 

 Yttrande Husby 1:52 som inkom 2022-02-18 

 Yttrande Husby 1:50 som inkom 2022-03-04 

 Brev/skrivelse avlopp som inkom 2022-02-15 

 Yttrande miljö som inkom 2022-03-11  

 Yttrande sökande angående VA-remissen till miljö som inkom 2022-

03-17 

 Senaste yttrande från SUP som inkom 2022-06-01 

 Brev/Skrivelse från sökande som inkom 2022-06-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 27 januari 2022 kommit in med en ansökan om 

förhandsbesked för avstyckning av fem tomter för bostadsändamål.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-06-09    

 
 

Förutsättningar 

Den 13 april 2022 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet 

för det berörda området. Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har därför 

skrivit fram ett reviderat yttrande.   

I yttrandet framgår att i kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anger att området 

mellan tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska undantas från 

bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 

Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa samman. Kommunens landsbygdsplan, FÖP 2016, 

är tydlig med att avstyckningar i Eriksberg-Raskeboda ska prövas i samband 

med detaljplaneläggning.   

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser, med bakgrund av att 

detaljplaneuppdraget avslutats, att det inte är möjligt att utreda framtida 

avstyckningar i samband med detaljplaneläggning. Enheten vill ändå framföra 

att översiktsplanen är tydlig och att avstyckningar utanför detaljplanelagt 

område inte är förenligt med kommunens översiktsplan.   

I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen 

ut som undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala 

grönkilen Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95). Detta ställningstagande 

kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 

2016, sid. 45).  

Två av tomterna föreslås längs Husbyvägen, mellan fastigheten Husby 1:50 

och fastigheten Husby 1:34. Övriga tre tomter föreslås väster om 

Murartorpsvägen. För att nå dessa föreslås en ny anslutningsväg från 

Husbyvägen. 

Området är beläget inom den regionala grönkilen Görvälnkilen. Det är därför 

viktigt att spara sammanhängande grönområden och bibehålla gröna 

kopplingar för att inte fragmentera landskapet. Enheten för 

samhällsutvecklingsprojekt har bedömt att de två tomter som föreslås längs 

Husbyvägen har en begränsad påverkan på Görvälnkilens upplevelse- och 

naturvärden. De tre tomterna som föreslås längs Murartorpsvägen riskerar dock 

att fragmentera den gröna skogliga kopplingen från skogsområdet på östra och 

västra sidan om Murartorpsvägen.   

Eriksberg är utpekat för utbyggnad på medellång sikt (2020-2028) i 

kommunens VA-plan. Området ligger i närheten av Örnässjön, som är utpekat 

som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Vidare ligger det berörda 

området inom avrinningsområde till Lillsjön samt avrinningsområde till 

Prästtorps, som även de är utpekade ESKO-områden.   

Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för utformning och placering 

enligt landsbygdsplanens fjärde kapitel. Det innebär bland annat att 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6) 
2022-06-09 

byggnadernas skala och utformning ska anpassas utifrån den befintliga 

bebyggelsen. Ny bebyggelse ska även anpassas till områdets topografi. Större 

ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas.   

Nya vägdragningar bör följa terrängen. Helt raka vägar som inte tar stöd i 

terrängen bör undvikas. 

Yttranden och remisser 

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

flera yttranden där de främst framför att vägen inte har tillräcklig god standard 

för fler bostäder i området. Grönkilen behöver bevaras och att detta förslag bör 

prövas i detaljplan. 

Förslaget har skickats på remiss till VA-enheten. De har framfört att 

kommunalt Vatten och avlopp planeras att anslutas till området mellan 2020 

och 2028. 

Ärendet har skickats på remiss till Samhällsutvecklings projekt. Deras 

synpunkter framgår under förutsättningar ovan. 

Ärendet har skickats på remiss till miljö när det gäller vatten och avlopp. 

Miljöenheten har svarat när det gäller avloppet att inskickad beskrivning över 

vilken avloppslösning sökande valt finns bara för BDT, de behöver också ha 

för WC. 

När det gäller dricksvatten så har miljöenheten svarat att vid normal 

vattenförbrukning behövs det mellan 150 till 200 liter vatten per person och 

dygn. För ett hushåll med fem eller fler personer måste brunnen ha en 

tillströmning på cirka 40 till 50 liter i timmen och ett visst vattenmagasin i 

brunnen. 

Enligt SGU:s brunnsarkiv är det följande vattenmängder på följande fastigheter 

i närheten: 

Husby 1:25 1000 liter/timme 

Husby 1:33 3600 liter/timme 

Husby 1:34 180 liter/timme- (denna har lite låg vattenmängd). 

Husby 1:41 300 liter/timme 

Husby 1:50 400 liter/timme-provborrning 

Husby 1:51 1000 liter/timme 

Provresultatet på dricksvattnet visar att det är tjänligt.  

Miljöenheten har också meddelat att vid avstyckningar av 3–5 tomter är det 

bättre om vatten och avlopp löses genom gemensamhetsanläggningar. 

Sökande har bemött detta yttrande.  

Sökande har också bemött tjänsteskrivelse och förslag till beslut. 



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-06-09    

 
 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsenheten bedömer förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen 

på platsen bedöms vara så omfattande att kommande avstyckningar är inte 

lämpliga på denna plats. 

Kontoret framför att översiktsplanen är tydlig och att dessa avstyckningar 

utanför detaljplanelagt område inte är förenligt med kommunens översiktsplan.   

I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen 

ut som undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala 

grönkilen Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95). Detta ställningstagande 

kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 

2016, sid. 45).  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning 

till att förslaget inte uppfyller villkor för ett förhandsbesked enligt 9 kap 17 § 

Plan- och bygglagen, PBL. 

Barnperspektiv 

En god bebyggd miljö är också viktig för barn. I detta fall väger det tyngre att 

bevara Grönkilen för kommande generationer än byggande av nya bostäder.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-01-27 

2. Ansökan reviderad som inkom 2022-02-11 

3. Situationsplan som inkom 2022-02-11 

4. Yttrande SUP som inkom 2022-02-18 

5. Yttrande sökande på SUP remiss som inkom 2022-02-19 

6. Remissvar SUP reviderat som inkom 2022-02-21  

7. Brev/skrivelse VA som inkom 2022-03-07 

8. Intyg vattenprov som inkom 2022-03-07 

9. Intyg borrbevis som inkom 2022-02-15 

10. Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-16 

11. Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-28 

12. Yttrande Husby 1:16 som inkom 2022-02-24 

13. Yttrande Husby 1:29 som inkom 2022-02-24 

14. Yttrande Husby 1:30 som inkom 2022-03-02 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-06-09    

 
 

15. Yttrande Husby 1:31 som inkom 2022-03-04 

16. Yttrande Husby 1:33 som inkom 2022-02-20 

17. Yttrande Husby 1:33 som inkom 2022-03-01 

18. Yttrande Husby 1:46 som inkom 2022-02-18 

19. Yttrande Husby 1:52 som inkom 2022-02-18 

20. Yttrande Husby 1:50 som inkom 2022-03-04 

21. Brev/skrivelse avlopp som inkom 2022-02-15 

22. Yttrande miljö som inkom 2022-03-11  

23. Yttrande sökande angående VA-remissen till miljö som inkom 2022-

03-17 

24. Senaste yttrande från SUP som inkom 2022-06-01 

25. Brev/Skrivelse från sökande som inkom 2022-06-08 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Johanna Forsberg Malmsten  
Översiktsplanerare  
Samhällsutvecklingsprojekt  
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se   

2022-02-18   Bygg.2022.43 

  
 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av fem tomter 
på fastigheten Husby 1:12  

Ärendet 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av fem 
tomter på fastigheten Husby 1:12.  

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt tagit del av 
ansökan och situationsplan. 

Yttrande 
I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen ut som 
undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 
Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och Kungsängen inte 
ska växa ihop.  

Området Eriksberg-Raskeboda pekas dock i ÖP 2010 ut som prioriterat för anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp under förutsättning att en mycket måttfull 
bebyggelseutveckling sker i samband med eventuell planläggning. ÖP 2010 anger att 
endast en mindre förtätning i form av eventuella lucktomter och några enstaka 
avstyckningar kan bli aktuella i området.  

Det berörda området ingår i detaljplaneuppdraget för Eriksberg-Raskeboda, som gavs 
hösten 2020. Enheten för samhällsutvecklingsprojekt anser att avstyckningar i det 
berörda området ska utredas i det pågående detaljplanearbetet.     
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Kommunfullmäktiges beslut 14 juni 2017, §81: 
1. Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro kommun, Lands- 
bygdsplan FÖP 2016, enligt plan- och byggla- 
gen (PBL) SFS 2010:900.
2. Att anta översiktsplanen med revideringar en- 
ligt koalitionen (S, MP, KD och C) och delar av L

Vad är en fördjupad översiktsplan? 
En ändring av översiktsplanen behandlar en fråga som inte 
tagits upp tidigare eller inte redovisats tillräckligt i den 
kommunövergripande översiktsplanen. I Landsbygdspla- 
nen sker ändringar av ÖP 2010 genom en geografisk för- 
djupning av kommunens landsbygdsdelar. Ett genomför- 
ande av planen kräver efterföljande bygglov- och annan 
tillståndsgivning och i vissa fall planläggning. Det förut- 
sätter också medverkan av andra aktörer än kommunen, till 
exempel markägare, boende, företag och verksamheter, or- 
ganisationer och föreningar. 

Sid 45 
Området Eriksberg-Raskeboda väster om Örnässjön pekas 
i ÖP 2010 ut för prioritering av anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp under förutsättning att endast en myck- 
et återhållsam bebyggelseutveckling sker i samband med 
eventuell planläggning. Enligt Landsbygdsplanen prövas 
avstyckningar i Eriksberg-Raskeboda i samband med de- 
taljplaneläggning. 

Sid 53 
Nollalternativ - Bebyggelseutveckling Eriksberg-Raskeboda (nr 28): Endast enstaka 
avstyckningar i samband med eventuell detaljplaneläggning. 

Landsbygdsplan – Bebyggelseutveckling Eriksberg-Raskeboda (nr 28): Avstyckningar i 
samband med detaljplaneläggning. sid 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2017-05-31 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2017-06-14 
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Roger och Christina Nordlander                     Samhällsbyggnadskontoret 
Husbyvägen 44                       Johanna Forsberg Malmsten 
19791 Bro                         Översiktsplanerare 
 
ref nr BYGG.2022.43                                                            
 
 
Svar på den interna remissen från bygglovsavdelningen avseende en ansökan 
om förhandsbesked för avstyckning av fem tomter på fastigheten HUSBY 1:12 
 
I ditt yttrande hänvisar du till ÖP 2010 där man skrev om området Eriksberg-Raskeboda att 
det endast kunde ske en mycket måttfull bebyggelseutveckling m m.  
 
Du har inte tagit hänsyn till de ändringar i texten i den fördjupade landsbygdsplan som 
gjordes först på kommunstyrelsens möte 2017-05-31 och som senare fastslogs på 
kommunfullmäktige 2017-06 14. Där togs i texten bort orden Endast, Enstaka och Eventuell. 
Det kommer inte mer att handla om Endast en mycket måttfull bebyggelseutveckling inte 
tas med, heller inte Enstaka lucktomter. Ordet Eventuell skrevs i sammanhang med att det 
vid en Eventuell detaljplaneläggning…osv. I ditt remissvar har du inte tagit med dessa 
ändringar. Vi förutsätter att du ändrar det. 
 
Våren 2017 lämnar vi in en begäran om planbesked och kommunstyrelsen fattar beslut 
2018-03-07 Dnr KS 17/0183. 
Plandirektiv skrivs 2020-09-02 KS 20/0605 och efter det har inget mer hänt.  
 
Vi anser att det här är ett helt otillfredställande yttrande. Vi anser att detaljplanearbetet har 
kört fast och att det bör ske ett omtag i frågan. Det är en redovisning av det genomförda 
arbetet och en slutsats om läget som behövs, och vi förutsätter att bygglovsavdelningen 
begär in ett sådant underlag från Enheten för samhällsutvecklingsprojekt. 
 
 
 
Bro 2022-02-19 
Roger och Christina Nordlander 
Husby 1:12 
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YTTRANDE 1 (2) 

Samhällsbyggnadskontoret 
Datum Er beteckning 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt 2022-02-21 Bygg.2022.43 

 

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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Reviderat internt remissvar avseende ansökan 
om förhandsbesked för avstyckning av fem 
tomter på fastigheten Husby 1:12  

Ärendet 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av fem 
tomter på fastigheten Husby 1:12.  

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt tagit del av 
ansökan och situationsplan. 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekts yttrande skickades till bygglovsenheten 
2022-02-18. 2022-02-20 inkom ett brev från ägarna av den berörda fastigheter med 
synpunkter på enheten för samhällsutvecklingsprojekts yttrande över 
förhandsbeskedet. Enheten inkommer därför med ett reviderat yttrande med anledning 
av brevet från fastighetsägarna.  

Yttrande 
I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen ut som 
undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 
Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och Kungsängen inte 
ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95). Detta ställningstagande kvarstår i den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 2016, sid. 45).  

FÖP 2016 (sid. 45) hänvisar till ÖP 2010 gällande utvecklingen i området Eriksberg-
Raskeboda och anger att  ”Området Eriksberg-Raskeboda väster om Örnässjön pekas 
i ÖP 2010 ut för prioritering av anslutning till kommunalt vatten och avlopp under 
förutsättning att endast en mycket återhållsam bebyggelseutveckling sker i samband 
med eventuell planläggning”. FÖP 2016 gör här även tillägget att avstyckningar i 
Eriksberg-Raskeboda prövas i samband med detaljplaneläggning (FÖP 2016, sid 45).  

Tillägget att avstyckningar ska prövas i detaljplaneläggning är i enlighet med det 
beslut som kommunstyrelsen föreslog åt kommunfullmäktige 2017-05-31 §48 (se sid. 
121 i FÖP 2016). Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för 
landsbygden i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-06-14 §81 (se 
sid. 119 i FÖP 2016).  

Fastighetsägarna hänvisar i sitt brev till kommunstyrelsens beslut 2017-05-31 som 
senare fastslogs av kommunfullmäktige 2017-06-14, att orden endast, enstaka och 
eventuell skulle tas bort.   
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-02-21   

 
 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt önskar här förtydliga att beslutet att ta bort 
orden endast, enstaka och eventuell avser texten gällande Eriksberg-Raskeboda i 
tabellen Beskrivning av bebyggelseutveckling i nollalternativ respektive 
Landsbygdsplan på sidan 53 i FÖP 2016 (se kommunstyrelsen beslut på sid. 121 i 
FÖP 2016).  

FÖP 2016 har reviderats enligt de synpunkter som beslutades av kommunstyrelsen, 
och som kommunfullmäktige senare fastslog i och med antagandet av planen 2017-06-
14 §81. Det är den slutredigerade och laga kraft-vunna planen som finns tillgänglig på 
kommunens hemsida.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-09-16 §44 att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att ta fram en detaljplan för Eriksberg. Då FÖP 2016 anger att avstyckningar 
i det berörda området ska prövas i samband med detaljplaneläggning (FÖP 2016, sid. 
45) kvarstår enheten för samhällsutvecklingsprojekts ståndpunkt att avstyckningar i 
det berörda området ska prövas i det pågående detaljplanearbetet.  
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Från: Lennart Eriksson
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Maja Taaler Larsson
Ärende: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43
Datum: den 7 mars 2022 10:05:36
Bilagor: image001.png

image002.png

Hej,

Ber om ursäkt för sent svar men det är inte så mycket att säga om Husby 1:12. VA-planen pekar ut
Eriksberg till att få kommunalt vatten och avlopp under tidsperioden 2020-2028. Området ligger
idag inte inom vårt verksamhetsområde och inga kommunala ledningar ligger där idag.

Med vänlig hälsning

Lennart Eriksson
VA-ingenjör

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

Växel: 08-581 696 00
Direkt: 072 178 83 34

Från: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 7 mars 2022 06:52
Till: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43

Hej Lennart,

Enligt Tomislav på bygg så har vi inte besvarat denna.
Har jag missat något?

Vänligen
Maja

Från: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 14:23
Till: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43

Ja, jag kollar på det.

Med vänlig hälsning
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Lennart Eriksson
VA-ingenjör
 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
Växel: 08-581 696 00
Direkt: 072 178 83 34
 

 

Från: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 14:16
Till: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Hej Lennart
 
Behöver hjälp med ett yttrande. Har du möjlighet att ta det?
 
Vänligen
Maja
 

Från: Kontaktcenter VA & Avfall <Va.Avfall@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 12:28
Till: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Hej Maja!
Är det här nått du kan ta och svara på ang. va?
 
Önskar dig en fortsatt fin dag!
 
Victoria Warnebrant
Kontaktcenter

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Skriftlig kommunikation med Upplands-Bro kommun är enligt lag en allmän handling och personuppgifter
kommer att behandlas såsom exempelvis e-postadress och namn.
Bestämmelser om vem som får ta del av en handling eller uppgifter i en sådan styrs av ett flertal lagar och
förordningar.
Mer om hur Upplands-Bro kommun hanterar personuppgifter, kontaktuppgifter och dina rättigheter som
registrerad kan du läsa här:
Personuppgifter - Upplands-Bro



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 6. BrevskrivelseVA_521329

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling i inkomna mejl till kommunen är normalt den nämnd som
har kommunfullmäktiges uppdrag att hantera den typ av ärenden som din e-post avser.
 

 
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 11:13
Till: Va.Avfall@upplands-bro.se.
Ämne: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.43

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.43
Ärendet avser: Förhandsbesked för avstyckning av tomt
Fastighet: HUSBY 1:12

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

VA frågan

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

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-02-25.

Bilagor
1. Situationplan och ansökan

 

För bygg- och miljönämnden
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Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.43
Mottagare: [Va.Avfall@upplands-bro.se. ]
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Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-LU-002699-01

EUSEUP-00120179
Í%SQbÂ!8Æ{?Î

Analysrapport

Internetkund

Christina  Nordlander

Husbyvägen 44

19791 Bro
Kundnummer: SL1000000

Provbeskrivning:

177-2022-02211029Provnummer: Ankomsttemp °C Mikro

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

Brunnstyp

Fastighetsbeteckning

Kommun

Mobilnummer

Adress

Postnummer

Ort

7

3

2022-02-21 07:00

2022-02-21 20:11

2022-02-22 09:51

christina nordlander

Borrad brunn

Husby 1:12

Upplands-Bro

0707557843

Husbyvägen 44

19791

Bro

Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2022-02-21 18:50

Utskriftsdatum: 2022-03-04

Provmärkning:

Provtagningsplats: 202622736605

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml210Odlingsbara mikroorganismer 22°C c)SS-EN ISO 6222:1999

MPN/100 ml< 1Escherichia coli c)SS EN-ISO 9308-2:2014

MPN/100 ml3Koliforma bakterier 35°C c)SS EN-ISO 9308-2:2014

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)*Intern metod

ingenLukt, art, vid 20 °C b)*Intern metod

FNU1.3Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l23Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

7.6pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l150Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m32Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l6.8Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l18Sulfat b)ISO 15923-1:2013 Annex 

G

15%

mg/l0.59Fluorid b)ISO/TS 15923-2:2017 

Annex C

25%

Bq/l720Radon b)SSM Rapport 93:201340%

mg O2/l4.2COD-Mn b)SS-EN ISO 8467:1995 mod20%

mg/l< 0.013Ammonium b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-LU-002699-01
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mg/l0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l3.7Nitrat (NO3) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.84Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)ISO 15923-1:2013

mg/l0.12Aluminum Al a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

22%

mg/l21Kalcium Ca a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

26%

mg/l4.8Magnesium Mg a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

25%

mg/l0.0018Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

10%

mg/l0.00085Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l<0.0000030Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

5%

mg/l0.12Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.00073Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

50%

mg/l44Natrium Na a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

19%

mg/l0.018Mangan Mn a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.00011Antimon Sb a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.074Järn Fe a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

36%

mg/l<0.000060Selen Se a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.0045Uran U a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

25%

mg/l1.6Kalium K a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

23%

mg/l0.00027Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

20%

°dH4.0Totalhårdhet (°dH) a)Internal Method RA9001 

[EE Env]

Kemisk bedömning

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Kommentar/bedömning från Eurofins Water Testing Sweden:

Kemisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Från: Inger Enarsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Diarienr: BYGG.2022.43 Förhandsbesked för avstyckning av tomter
Datum: den 16 februari 2022 14:13:53

 
När det gäller den ansökan som inkommit till kommunen angående förhandsbesked för
avstyckning av fastigheten Husby 1:12 i Eriksberg, Bro, så vill vi absolut inte att det påbörjas
någon form av avstyckning eller byggnation
i området då det sedan en längre tid tillbaka pågår en utredning från kommunens sida huruvida
detta område skall förtätas eller ej.
 
Många av fastighetsägarna i området, liksom vi, motsätter sig denna områdesförtätning och vi
har för några veckor sedan skickat en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen och till Bygg- och
miljönämnden
med synpukter och namnunderskrifter gällande det planförslag kommunen tagit fram.
 
En av synpunkterna är vägen (Husbyvägen) som vi gemensamt sköter via vår vägförening och
som för oss fungerar tillfredställande idag (utan vägbelysning, trottoar och busshållplatser) och vi
ser gärna att vi
får behålla denna lantliga karaktär. Om däremot trafikmängden skulle öka så måste vägen
åtgärdas; förstärkas, breddas mm och ansvaret för vägen skulle då kunna hamna hos
kommunen.
 
Att i nuläget ge tillstånd till avstyckningar och bygglov när man på kommunen inte har beslutat
om hur planen för detta område kommer att se ut måste, enligt oss, vara helt uteslutet.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Inger och Micke Enarsson
Husbyvägen 24, Husby 1:11
 

This message contains confidential informationand is intended only for the individual named. If you
are not the namedaddressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Pleasenotify
the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail bymistake and delete this e-mail
from your system. This email have for yoursafety been scanned for Virus and Content by
BitdefenderAntivirus and Trustwave MailMarshal.
INUIT AB, Enebybergsv. 10A, 18236 Danderyd, Sweden, www.inuit.se
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Från: Inger Enarsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Diarienr: BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57 Förhandsbesked för avstyckning av tomter
Datum: den 28 februari 2022 16:20:03

 
När det gäller de ansökningar som inkommit till kommunen angående förhandsbesked för
avstyckning av tomter gällande Husby1:12 och Husby 1:52 i Eriksberg, Bro, så vill vi absolut inte
att det påbörjas någon
form av avstyckning eller byggnation i området då det sedan en längre tid tillbaka pågår en
utredning från kommunens sida huruvida detta område skall förtätas eller ej.
 
Många av fastighetsägarna i området, liksom vi, motsätter sig denna områdesförtätning och vi
har för några veckor sedan skickat en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen och till Bygg- och
miljönämnden
med synpukter och namnunderskrifter gällande det planförslag kommunen tagit fram.
 
En av synpunkterna är vägen (Husbyvägen) som vi gemensamt sköter via vår vägförening och
som för oss fungerar tillfredställande idag (utan vägbelysning, trottoar och busshållplatser) och vi
ser gärna att vi
får behålla denna lantliga karaktär. Om däremot trafikmängden skulle öka så måste vägen
åtgärdas; förstärkas, breddas mm och ansvaret för vägen skulle då kunna hamna hos
kommunen.
 
Att i nuläget ge tillstånd till avstyckningar och bygglov när man på kommunen inte har beslutat
om hur planen för detta område kommer att se ut måste, enligt oss, vara helt uteslutet.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Inger och Micke Enarsson
Husbyvägen 24, Husby 1:11
 

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you
are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify
the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail
from your system. This email have for your safety been scanned for Virus and Content by Trustwave
MailMarshal.
INUIT AB, Enebybergsv. 10A, 18236 Danderyd, Sweden, www.inuit.se
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Från: Arne Thorfinn
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Arne Thorfinn
Ärende: Grannhörande BYGG.2022.43
Datum: den 24 februari 2022 20:53:12

Till Upplands-Bro                                         Linköping 24 feb 2022
Samhällsbyggnadskontoret

Ang BYGG.2022.43  fastighet HUSBY 1:12

Jag har beretts tillfälle att yttra mig i ett Grannhörande ang förhandsbesked för avstyckning
av tomter på fastigheten Husby 1:12.

Jag ser positivt på aktuellt ärende och har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Arne Thorfinn
arne@thorfinn.se
Ägare till Husby 1:16
Magasinsgränd 1
582 26  Linköping



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 12. YttrandeHusby129_520133



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 13. YttrandeHusby130_521000



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 14. YttrandeHusby131_521282



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 15. YttrandeHusby133_519638

Från: Pernilla Printzell
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Fwd: DN BYGG.2022.43
Datum: den 20 februari 2022 18:34:26


Åsikter Grannhörande 

Diarienummer: BYGG.2022.43
Ärendet avser: Förhandsbesked för avstyckning av tomter
Fastighet: Husby 1:12
Adress: Husbyvägen 44

Tack för delgivning i ärendet. Förslaget väcker flertalet frågor: 

1. 
Fastighetsägaren har redan fått avslag för byggnation på två 
av dessa lucktomter vid två tidigare tillfällen, år 2017 och 
2019, varav ett av ärendena gick till länstyrelsen som 
opponerade sig emot byggnationen. Hur har detta beslut 
förändrats sedan dess?

2. 
Länsstyrelsen har tidigare gett avslag på fler byggnationer i 
området med tanke på den Grönkilen som går genom 
området. Hur kommer det sig att kommunen överskrider 
Länsstyrelsens beslut?

3. 
Vi ser ingen anledning till skaftväg mellan de två tänkta 
tomterna på Husbyvägen, då tillgången till fastigheterna kan 
fås direkt från huvudväg. Ur våra ögon ses det snarare som 
möjlighet att fler lucktomter byggs i anslutning till tomterna. 
Finns det planer på att fler tomter ska avstyckas?

Vänligen, 

Pernilla Printzell och Uday Printzell, Husbyvägen 54. 



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 16. YttrandeHusby133_521405



72 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 - BMN 22/0005-3 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:12 : 17. YttrandeHusby146_519526

Från: jerry.eriksson@telia.com
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2022.43
Datum: den 18 februari 2022 11:40:07

Bygg & Miljönämnden

Upplands-Bro Kommun

 

Ang. grannhörande Diarienr. BYGG.2022.43

 

Känner ni som handhar bygglovs och avstyckningsärenden inte till att det pågår en utredning
angående etablering av kommunalt V/A till fastigheterna i Eriksberg, dvs Husbyvägen och
Raskebodavägen.

En av de mest pådrivande till etablering av kommunalt VA är ägarna till Husby 1:12.

Tidigare Bygglovsansökningar av samma sökande har avslagits av såväl kommunen samt
länsstyrelsen i Stockholm, som vi förstår det, just på avsaknaden av kommunalt V/A.

En gemensam skrivelse har skickats till de politiska partierna i kommunen från oss boende i
området
som svar på den medborgardialog som förs mellan kommunen och oss boende i området.

Vägen till de områden som ritats in på den bifogade kartan är en samfällighet som från början
var
en väg till de sommarstugor som var i området. Vägen har inte den standard som krävs för den
trafik
som kommer att bli framförallt i samband med byggnation av nya fastigheter.

Gör om och gör rätt. Ingen nybyggnation i området innan politikerna i kommunen tagit del av
vår skrivelse och svarat på densamma samt fattat beslut ang. kommunalt V/A.

 

Med vänlig hälsning

 

Jerry o Inga-Lill Eriksson, Husbyvägen 22, 19791 BRO
Fastighetsbeteckning. Husby 1:46
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Från: Roni Ahlqvist
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande BYGG.2022.43
Datum: den 18 februari 2022 14:04:20

Hej
Jag har inget att erinra mot förhandsbeskeden på tomt Husby 1:12.
Däremot så tycker jag att det kommer passa utmärkt att det kommer att rensas upp i busksnåren
i och med byggnationen och man kommer att skönja långa utblickar i en annars så skoglig miljö.
 
 
 
/Roni Ahlqvist     Husby 1:52
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BRO 2022-03-04 

 

 

 

Synpunkter angående Grannhörande med diarienummer BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57. 

Vi motsätter oss alla de tio tomterna i dessa förslag. Huvudsakligen på grund av det stora förslaget 

gällande avstyckning och förtätning av området som presenterats 2021, och att dessa två 

Grannhöranden känns som en inledning och dörröppnare till en omfattande fortsatt exploatering av 

Eriksberg. 

Övriga orsaker är bland annat: 

- Tidigare avslag mot avstyckning på Husby 1:12 i flera instanser, trots att det då endast gällde två 

tomter. Nu är det totalt tio. 

- Belastning på befintlig väg i området, Husbyvägen är redan idag i mindre bra skick och en 50 

procentig ökning av trafiken kommer vägen inte klara av.  

- Ytterligare ingrepp i Grönkilen som enligt ett antal dokument från kommunen absolut ska 

bevaras och inte naggas i kanten.  

- Tio nya fastigheter med enskilt vatten och avlopp riskerar att påverka vattenförsörjningen för 

befintliga fastigheter.   

Synpunkter på detaljer i BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57:  

- Vägstumpen mellan de två tänkta lucktomterna på Husbyvägen öppnar för ytterligare 

avstyckningar inne i området om vägen förlängs inåt mot ladan på Husby 1:12. 

- Inga byggnader inritade på respektive tänkta avstyckningar, vilket gör det omöjligt att få inblick 

hur det kommer att påverka befintliga fastigheter i området. 

 

 

Husby 1:50  

 

 

Elisabeth Roman     Patric Roman  
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BAGA Solo

BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk, 
tvätt) med volym och reningskapacitet tillräckligt för att täcka hela familjens behov. Ingen 
efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte 
vill inkräkta på tomtytan. Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte 
behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken 
är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar. 

En kompressor sörjer för en kontrollerad luftförsörjning till den biologiska 
reningsprocessen. Enkelhet i utförandet har eftersträvats för att minimera 
behovet av tillsyn och service.

18
11

BDT-anläggning i en enda tank 
med förstklassig rening 

  Allt i en tank

  Lågbyggd kompakt tank 
 tack vare effektiv vätskerecirkulation

  Provtagning direkt i tanken

  Långtidstestad i Sverige under svenska 
 temperaturförhållanden

Specifikationer BAGA Solo

Består av: Tank i glasfiber med bioreaktor, dränkbar pump, styrskåp med stativ. 

RSK nr. 562 2349 

Dimensioner (ØxH:) 2000x1750 mm

Våtvolym 2,2 m3

VG in 880 mm, Ø 110

VG ut 780 mm, Ø 110

Tillbehör Art. nr.

Tillval - Pumppaket R40510

Tillval - Övervakning R40511

TIllval - GSM-kommunikation R40517
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www.baga.se

BAGA Water Technology 

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona  
Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Växjö • Umeå
Alingsås • Örebro • Stenungsund • Uddevalla • Västerås • Kristianstad

BAGA Solo tillval

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösnin-
gar inom vattenhantering. Vi har flera internationella patent 
och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och 
förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss 
med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett mil-
jöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder 
helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och 
ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. 
BAGA gör rent på riktigt.

I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk  
(för 1–500 hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler, pump-
ar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeav skiljare, slutna tankar 
och kemikalietankar. 

Pumppaket
Om recipienten är högre än utloppsledning kan tillvalet 
pumppaket användas. En nivågivare styr start/stopp 
av pump.

GSM-kommunikation
Med GSM-modem möjliggörs att larm skickas till använ-
darens mobiltelefon. Förutsätter tillräcklig täckning samt 
kräver serviceavtal med BAGA.

Övervakning
Tillvalet omfattar övervakning av funktion på luftpump och 
cirkulationspump. Vid larm lyser eller blinkar röd lampa på
automatikskåpet. Inne i automatikskåpet syns larmkod på 
displayen.

Art nr. R40517

Art nr. R40510

Art nr. R40511

BAGA BDT Solo kan utrustas med tillval som kan förenkla installationen och som utökar 
övervakningen på reningsverkets funktion. Tillvalsutrustningen fabriksmonteras inte utan 
är valfria tillbehör avsedda för montage vid installationen av anläggningen. Tillvalet pump-
paket måste monteras i samband med tankinstallationen.

GSM-
kommunikation

PumppaketÖvervakning
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SKRIVELSE 1 (1)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Cecilia Andersson
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsenheten
08-41061333
cecilia.andersson2@upplands-bro.se

ADM.2022.127

Bygglovsavdelningen
Tomislav Dragoja
tomislav.dragoja@upplands-bro.se

HUSBY 1:12

Intern remiss avseende förhandsbesked för avstyckning
av tomt BYGG 2022.43

Miljö- och livsmedelsenhetens synpunkter

Avlopp

Kommunalt VA kommer till området enligt VAs karta någon gång under perioden 2020-2028.

Inskickat beskrivning över vilken avloppslösning de ska ha var bara för BDT de behöver
också ha för WC.

Dricksvatten

Vid normal vattenförbrukning behövs det mellan 150 till 200 liter vatten per person och dygn.
För ett hushåll med fem eller fler personer måste brunnen ha en tillströmning på cirka 40 till
50 liter i timmen och ett visst vattenmagasin i brunnen.

Enligt SGUs brunnsarkiv är det följande vattenmängder på följande fastigheter i närheten:
Husby 1:25 1000 liter/timme
Husby 1:33 3600 liter/timme
Husby 1:34 180 liter/timme- denna är lite lång vattenmängd.
Husby 1:41 300 liter/timme
Husby 1:50 400 liter/timme-provborrning
Husby 1:51 1000 liter/timme

Provresultatet på dricksvattnet visar att det är tjänligt.

Storlek på fastigheterna
I FÖP 2016 i avsnittet ”Dricksvatten, dagvatten och avlopp” finns kommunens riktlinjer för
avstyckningar:
”Som exempel så bör nya fastigheter ha en minsta tomtstorlek på 2500 kvm för att få plats
med enskilda lösningar”.
”Om avstyckning eller byggnation gäller för tre till fem nya hus så ska vatten- och
avloppsfrågorna lösas gemensamt för dessa hus”.

Dessa avstyckningar följer inte riktlinjerna. Storleken på fastigheten har betydelse för att man
ska få plats med avlopp, dricksvatten, bergvärme osv på fastigheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Roger och Christina Nordlander   Samhällsbyggnadskontoret 
Husbyvägen 44    Cecilia Andersson 

197 91 BRO     Miljöinspektör  

Husby 1:12  

BYGG. 2022.43 

 

 

Svar på Internremiss ADM.2022.127 

 

Vi kanske är lite sent ute, men vi svarar i alla fall.  

Du skriver i remissvaret, att tomtstorlekarna har betydelse för t ex avloppsanläggningen.  Till alla de 
fem avstyckningarna har vi tänkt att för de två på Husbyvägen ska det gemensamma avloppet vara 
Ett Baga Easy G4 (BDT+KL) för två hushåll. De tomterna är ca 2 100 kvm, och det borde räcka. 
Avloppet ska läggas på vår mark Husby 1:12 vid sidan om. Det är bara en temporär lösning eftersom 
området kommer att få kommunalt VA. 

För de tre föreslagna avstyckningarna på Murartorpsvägen är tomtstorleken ung 1700 kvm, och 
skulle det behövas så går det ju att utöka. Det fullt möjligt. Vi äger ju marken bredvid. Även här 
kommer vi att anlägga ett Baga Easy G4 (BDT+ KL) som passar för tre hushåll. 

 Avloppet läggs även här utanför på vår mark Husby 1:12. Detta är också bara en temporär lösning 
tills området förses med kommunalt VA. 

Hoppas att detta räcker som komplettering.  

 

Mvh 

Roger och Christina Nordlander 

Bro 2022-03-17 
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  YTTRANDE 1 (2)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Johanna Forsberg Malmsten  
Översiktsplanerare  
Samhällsutvecklingsprojekt  
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se   

2022-06-01   Bygg.2022.43 

  
 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av fem tomter 
på fastigheten Husby 1:12 

Ärendet 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning 
av fem tomter på fastigheten Husby 1:12.  

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt tagit del 
av ansökan om situationsplan.  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt besvarade remissen i februari 2022, 
och framförde då att framtida avstyckningar skulle utredas i det då pågående 
detaljplanearbetet för Eriksberg/Raskeboda. Den 13 april 2022 beslutade 
samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet för det berörda området. 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har därför skrivit fram ett reviderat 
yttrande.  

Yttrande  
Kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anger att området mellan 
tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska undantas från 
bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 
Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 
Kungsängen inte ska växa samman1.  

Kommunens landsbygdsplan, FÖP 2016, är tydlig med att avstyckningar i 
Eriksberg-Raskeboda ska prövas i samband med detaljplaneläggning2.  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser, med bakgrund av att 
detaljplaneuppdraget avslutats, att det inte är möjligt att utreda framtida 
avstyckningar i samband med detaljplaneläggning. Enheten vill ändå framföra 
att översiktsplanen är tydlig och att avstyckningar utanför detaljplanelagt 
område inte är förenligt med kommunens översiktsplan.  

Förutsättningar på platsen  
Två av tomterna föreslås längs Husbyvägen, mellan fastigheten Husby 1:50 
och fastigheten Husby 1:34. Övriga tre tomter föreslås väster om 
Murartorpsvägen. För att nå dessa föreslås en ny anslutningsväg från 
Husbyvägen.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-06-01   

 
 

Området är beläget inom den regionala grönkilen Görvälnkilen. Det är därför 
viktigt att spara sammanhängande grönområden och bibehålla gröna 
kopplingar för att inte fragmentera landskapet. Enheten för 
samhällsutvecklingsprojekt bedömer att de två tomter som föreslås längs 
Husbyvägen har en begränsad påverkan på Görvälnkilens upplevelse- och 
naturvärden. De tre tomterna som föreslås längs Murartorpsvägen riskerar dock 
att fragmentera den gröna skogliga kopplingen från skogsområdet på östra och 
västra sidan om Murartorpsvägen.  

Eriksberg är utpekat för utbyggnad på medellång sikt (2020-2028) i 
kommunens VA-plan3. Området ligger i närheten av Örnässjön, som är utpekat 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Vidare ligger det berörda 
området inom avrinningsområde till Lillsjön samt avrinningsområde till 
Prästtorps, som även de är utpekade ESKO-områden.  

Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för utformning och placering 
enligt landsbygdsplanens fjärde kapitel. Det innebär bland annat att 
byggnadernas skala och utformning ska anpassas utifrån den befintliga 
bebyggelsen. Ny bebyggelse ska även anpassas till områdets topografi. Större 
ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas4.  

Nya vägdragningar bör följa terrängen. Helt raka vägar som inte tar stöd i 
terrängen bör undvikas5.   

 

/Enheten för samhällsutvecklingsprojekt  

 

 

1 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010  
Omvandlings-/förtätningsområden – Eriksberg-Raskeboda, sid. 95 
2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Områden av särskild värde och med högt bebyggelsetryck, sid. 44, och  
Beskrivning av bebggelseutveckling i nollalternativ respektive i Landsbygdsplan, sid. 53   
3 VA-plan för Upplands-Bro kommun  
3.2 Utbyggnad på medellång sikt, år 2020-2028, sid. 63-64 
4 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Tomtens utformning och byggnadernas placering, sid. 100  
5Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Vägstruktur och gränser, sid. 101  
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Svar på tjänsteskrivelse BYGG.2022.43 
 
Vi anser att ÖP här har övertolkats. Att inte avstyckningar skulle vara möjliga i området 
strider mot hur kommunen faktiskt har hanterat området. Ett arbete har ju bedrivits för att 
pröva förutsättningarna för en utbyggnad med stöd av detaljplan. 

Nu bad vi om att avsluta det arbetet eftersom det inte hände något i ärendet, men i 
tjänsteutlåtandet nämns ingenting om innehållet i det arbetet, hur utbyggnaden av området 
hade övervägts, eller vilka slutsatser som drogs. 

I den Fördjupade översiktsplanen för landsbygden ändrades väsentliga delar i tabellen på 
sidan 53 genom ett KS-beslut och därmed försvann orden Endast, Enstaka och Eventuell. 
Eriksberg-Raskeboda (nr 28): (ändrades till) :Avstyckningar i samband med 
detaljplaneläggning. Alla politiska partier stod bakom ändringen. 

Se KS 15-0199-123 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 31 maj 2017.pdf (upplands-bro.se) 
och KS 15-0199-124 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 14 juni.pdf (upplands-bro.se) 

Vad gäller Grönkilen så påverkar ju dessa avstyckningar avsevärt mindre än den föreslagna 
detaljplanen som hade mycket större utbyggnadsambitioner. Eriksberg finns ju redan, och 
det byggs ju på andra ställen inom Grönkilen. Under dessa år som vi har väntat på besked 
har ett stort antal bygglov beviljats utanför detaljplanerat område.  

Nu ser vi fram emot en rättvis behandling av vår ansökan.  

 

Bro 2022-06-08 

 

Roger och Christina Nordlander  Husby 1:12 

Roni och Pernilla Ahlqvist             Husby 1:52 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-06-10    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.57, Förhandsbesked för 
avstyckning av tomt, HUSBY 1:52, 
Murartorspsvägen 8 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning till att 

förslaget inte uppfyller villkor för ett förhandsbesked enligt 9 kap 17 § 

Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021 

 Avgift: 0 kr, på grund längre hanteringstid 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

Sammanfattning 
Sökande har den 29 december 2021 kommit in med en ansökan om 

förhandsbesked för avstyckning av fem tomter för bostadsändamål.   
 

Bygglovsenheten bedömer förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen 
på platsen som bedöms vara så omfattande att kommande avstyckningar inte är 
lämpliga på denna plats. Kontoret framför att översiktsplanen är tydlig och att 

dessa avstyckningar utanför detaljplanelagt område inte är förenliga med 
kommunens översiktsplan.   

 
I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen 
ut som undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala 

grönkilen Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 
Kungsängen inte ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95).  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-06-10   

 
 

Detta ställningstagande kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 2016, sid. 45).  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning 

till att förslaget inte uppfyller villkor för ett förhandsbesked enligt 9 kap 17 §, 

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-12-29 

 Situationsplan som inkom 2021-12-29 

 Yttrande Husby 1:29 som inkom 2022-02-24 

 Yttrande Husby 1:16 som inkom 2022-02-24 

 Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-28 

 Yttrande Husby 1:12 som inkom 2022-03-01 

 Yttrande Husby 1:30 som inkom 2022-03-02 

 Yttrande Husby 1:46 som inkom 2022-03-03 

 Yttrande Husby 1:31 som inkom 2022-03-04 

 Yttrande Husby 1:50 som inkom 2022-03-04 

 Yttrande SUP som inkom 2022-03-07  

 Brev/skrivelse VA-enheten grannärende som inkom som inkom 2022-

03-07  

 Brev/skrivelse utredning VA tidigare ärenden som inkom 2022-03-07 

 Brev/skrivelse utredning VA tidigare ärenden som inkom 2022-03-07 

 Senaste Brev/skrivelse från SUP som inkom 20220-06-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 29 december 2021 kommit in med en ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av fem tomter för bostadsändamål.  

Förutsättningar 

Den 13 april 2022 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet 

för det berörda området. Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har därför 

skrivit fram ett reviderat yttrande.   

Kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anger att området mellan 

tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska undantas från 

bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 

Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa samman (ÖP 2010, s. 95). Kommunens 

landsbygdsplan, FÖP 2016, är tydlig med att avstyckningar i Eriksberg-

Raskeboda ska prövas i samband med detaljplaneläggning.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-06-10   

 
 

Detta ställningstagande kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 2016, sid. 45).  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser, med bakgrund av att 

detaljplaneuppdraget avslutats, att det inte är möjligt att utreda framtida 

avstyckningar i samband med detaljplaneläggning. Enheten vill ändå framföra 

att översiktsplanen är tydlig och att avstyckningar utanför detaljplanelagt 

område i Raskeboda/Eriksberg inte är förenligt med kommunens översiktsplan.  

I planprojektet kunde vissa slutsatser dras av kontoret. Området skulle kunna 

kompletteras varsamt med välplanerad villabebyggelse förutsatt att 

infrastruktur tillskapas, att vägen breddas och att området förses med 

kommunalt vatten och avlopp, vilket var avsikten med detaljplanen för att få 

infrastrukturen väl dimensionerad. 

Förslaget är lokaliserat på öppen mark på fastigheten Husby 1:52 och innefattar 

fem avstyckade tomter söder om en ny infartsväg från Murartorpsvägen.  

Området är beläget inom den regionala grönkilen Görvälnkilen. Det är därför 

viktigt att spara sammanhängande grönområden och bibehålla gröna 

kopplingar för att inte fragmentera landskapet. Enheten för gröna skogliga 

kopplingen mellan skogsområdena på östra respektive västra sidan om 

Murartorpsvägen.   

Eriksberg är utpekat för utbyggnad på medellång sikt (2020–2028) i 

kommunens VA-plan. Området ligger i närheten av Örnässjön, som är utpekat 

som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Vidare ligger det berörda 

området inom avrinningsområde till Prästtorps, som även det är ett utpekat 

ESKO-områden. 

Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för utformning och placering 

enligt landsbygdsplanens fjärde kapitel. Det innebär bland annat att 

byggnadernas skala och utformning ska anpassas utifrån den befintliga 

bebyggelsen. Ny bebyggelse ska även anpassas till områdets topografi. Större 

ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas. Då tomterna planeras 

att anläggas på rad ser enheten för samhällsutvecklingsprojekt att det är av 

särskild vikt att byggnadernas utformning och placering på tomten varieras.  

Nya vägdragningar bör följa terrängen och helt raka vägar som inte tar stöd i 

terrängen bör undvikas.   

Vatten och avlopp 

Sökande har haft två ansökningar om förhandsbesked i tidigare ärenden. Vatten 

och avlopp bedöms vara löst i dessa ärenden. Sökande har med mejl godkänt 

att flytta handlingar från dessa ärenden till rubricerat ärende. 

Sökande har provborrat tidigare efter vatten och fått goda värden på kvantitet i 

vatten. Sökande har föreslagit lösning gällande vatten och avlopp genom 

gemensamhetsanläggningar då tomterna är mindre än det som framgår av 

landsbygdsplanen, FÖP 2016. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-06-10   

 
 

Yttranden och remisser 

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

flera yttranden där de främst framför att vägen har inte tillräcklig god standard 

för fler bostäder i området, Grönkilen behöver bevaras och att detta förslag bör 

prövas inom detaljplan. 

Förslaget har skickats på remiss till VA-enheten i ett annat ärende inom 

området. De har framfört att kommunalt Vatten och avlopp planeras att 

anslutas till området mellan 2020 och 2028. 

Ärendet har skickats på remiss till Samhällsutvecklings projekt. Deras 

synpunkter framgår ovan under förutsättningar. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsenheten bedömer förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen 

på platsen som bedöms vara så omfattande att kommande avstyckningar inte är 

lämpliga på föreslagen plats. Om inte vägen breddas och inte kommunalt 

vatten och avlopp tillförs området bedöms föreslagna avstyckningar som 

stridande mot kommunens översiktsplan. Den enskildes intresse av att stycka 

av tomter för försäljning eller annat bruk ställs mot kommunens 

översiktsplanering som allmänt intresse. Bygglovsenheten bedömer i ärendet 

att det allmänna intresset av en hållbar planering väger tyngre än det enskilda. 

Kontoret framför att översiktsplanen är tydlig och att dessa avstyckningar 

utanför detaljplanelagt område inte är förenliga med kommunens översiktsplan. 

Tomtstorlekarna är också mindre än det som framgår av landsbygdsplanen på 

2500 kvadratmeter.   

I ÖP 2010 pekas området mellan tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen 

ut som undantag för bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala 

grönkilen Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 

Kungsängen inte ska växa ihop (ÖP 2010, s. 95). Detta ställningstagande 

kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 (FÖP 

2016, sid. 45).  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning 

till att förslaget inte följer FÖP 2016 och inte uppfyller villkor för ett 

förhandsbesked enligt 9 kap 17 §, PBL 

Barnperspektiv 

En god bebyggd miljö är också viktig för barn. I detta fall väger det tyngre att 

bevara Grönkilen för kommande generationer än byggande av nya bostäder.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-06-10   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-12-29 

2. Situationsplan som inkom 2021-12-29 

3. Yttrande Husby 1:29 som inkom 2022-02-24 

4. Yttrande Husby 1:16 som inkom 2022-02-24 

5. Yttrande Husby 1:11 som inkom 2022-02-28 

6. Yttrande Husby 1:12 som inkom 2022-03-01 

7. Yttrande Husby 1:30 som inkom 2022-03-02 

8. Yttrande Husby 1:46 som inkom 2022-03-03 

9. Yttrande Husby 1:31 som inkom 2022-03-04 

10. Yttrande Husby 1:50 som inkom 2022-03-04 

11. Yttrande SUP som inkom 2022-03-07  

12. Brev/skrivelse VA-enheten grannärende som inkom som inkom 2022-

03-07  

13. Brev/skrivelse utredning VA tidigare ärenden som inkom 2022-03-07 

14. Brev/skrivelse utredning VA tidigare ärenden som inkom 2022-03-07 

15. Senaste Brev/skrivelse från SUP som inkom 20220-06-01 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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Från: Arne Thorfinn
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Arne Thorfinn
Ärende: Grannhörande BYGG.2022.57
Datum: den 24 februari 2022 20:50:42

Till Upplands-Bro                                         Linköping 24 feb 2022
Samhällsbyggnadskontoret

Ang BYGG.2022.57  fastighet HUSBY 1:52

Jag har beretts tillfälle att yttra mig i ett Grannhörande ang förhandsbesked för avstyckning
av tomter på fastigheten Husby 1:52.

Jag ser positivt på aktuellt ärende och har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Arne Thorfinn
arne@thorfinn.se
Ägare till Husby 1:16
Magasinsgränd 1
582 26  Linköping
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Från: Inger Enarsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Diarienr: BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57 Förhandsbesked för avstyckning av tomter
Datum: den 28 februari 2022 16:20:03

 
När det gäller de ansökningar som inkommit till kommunen angående förhandsbesked för
avstyckning av tomter gällande Husby1:12 och Husby 1:52 i Eriksberg, Bro, så vill vi absolut inte
att det påbörjas någon
form av avstyckning eller byggnation i området då det sedan en längre tid tillbaka pågår en
utredning från kommunens sida huruvida detta område skall förtätas eller ej.
 
Många av fastighetsägarna i området, liksom vi, motsätter sig denna områdesförtätning och vi
har för några veckor sedan skickat en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen och till Bygg- och
miljönämnden
med synpukter och namnunderskrifter gällande det planförslag kommunen tagit fram.
 
En av synpunkterna är vägen (Husbyvägen) som vi gemensamt sköter via vår vägförening och
som för oss fungerar tillfredställande idag (utan vägbelysning, trottoar och busshållplatser) och vi
ser gärna att vi
får behålla denna lantliga karaktär. Om däremot trafikmängden skulle öka så måste vägen
åtgärdas; förstärkas, breddas mm och ansvaret för vägen skulle då kunna hamna hos
kommunen.
 
Att i nuläget ge tillstånd till avstyckningar och bygglov när man på kommunen inte har beslutat
om hur planen för detta område kommer att se ut måste, enligt oss, vara helt uteslutet.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Inger och Micke Enarsson
Husbyvägen 24, Husby 1:11
 

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you
are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify
the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail
from your system. This email have for your safety been scanned for Virus and Content by Trustwave
MailMarshal.
INUIT AB, Enebybergsv. 10A, 18236 Danderyd, Sweden, www.inuit.se
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Roger och Christina Nordlander    Bygg-och Miljönämnden 

Husbyvägen 44    BYGG.2022.57 

19791 BRO 

 

 

Svar på ansökan om förhandsbesked Husby 1:52 

 

I enlighet med kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats”, vill vi 
med detta svar säga att vi ser mycket positivt på en bebyggelseutveckling i Eriksberg. 

”Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen, på ett 
ansvarsfullt och tryggt sätt”, allt enligt skrivningarna på kommunens hemsida. 

Vi hade inte kunnat säga det bättre själva. 

 

Bro 2022-03-01 

 

Roger och Christina Nordlander 
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Bygg & Miljönämnden 

Upplands‐Bro Kommun 

 

Ang. grannhörande Diarienr. BYGG.2022.57 

Åter igen har vi fått ett Grannhörande ang. förhandsbesked om avstyckning av tomter i Eriksberg. 

Som vi svarat tidigare pågår en utredning om att förse området med kommunalt vatten och avlopp. 

Tidigare bygglovsansökningar har avslagits av såväl kommunen som Länsstyrelsen i Stockholm 

p.g.a. V/A och att en förtätning av området skulle strida mot den gröna kilen som sträcker sig genom 

området. 

Att bygga radhus/villor i större omfattning skulle helt förstöra den lantliga miljö som präglar området 

idag. 

Vi har full förståelse att markägarna vill tjäna pengar på sin mark, men inte på bekostnad av en 

försämrad boendemiljö för oss som bor i området. 

Vi motsätter oss all nybyggnation och kommer att överklaga till högsta instans så länge vägfrågan och 

det kommunala V/A inte är fastställt. 

Det bästa vore om tillfartsvägarna till de eventuella nybyggnationerna drogs från Örnäs. 

För oss som bor i början av Husbyvägen kommer en ökad trafikering att ha en mycket stor negativ   

inverkan på vår boendemiljö. 

Tung trafik förekommer redan idag från Murartorp då en av ägarna har sin entreprenadverksamhet 

där. 

En gemensam skrivelse har skickats till de politiska partierna i kommunen från oss boende i området 

som svar på den medborgardialog som förs mellan kommunen och oss boende i området. 

Något svar på denna har vi inte fått. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jerry o Inga‐Lill Eriksson, Husbyvägen 22, 19791 BRO 

Fastighetsbeteckning. Husby 1:46 
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BRO 2022-03-04 

 

 

 

Synpunkter angående Grannhörande med diarienummer BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57. 

Vi motsätter oss alla de tio tomterna i dessa förslag. Huvudsakligen på grund av det stora förslaget 

gällande avstyckning och förtätning av området som presenterats 2021, och att dessa två 

Grannhöranden känns som en inledning och dörröppnare till en omfattande fortsatt exploatering av 

Eriksberg. 

Övriga orsaker är bland annat: 

- Tidigare avslag mot avstyckning på Husby 1:12 i flera instanser, trots att det då endast gällde två 

tomter. Nu är det totalt tio. 

- Belastning på befintlig väg i området, Husbyvägen är redan idag i mindre bra skick och en 50 

procentig ökning av trafiken kommer vägen inte klara av.  

- Ytterligare ingrepp i Grönkilen som enligt ett antal dokument från kommunen absolut ska 

bevaras och inte naggas i kanten.  

- Tio nya fastigheter med enskilt vatten och avlopp riskerar att påverka vattenförsörjningen för 

befintliga fastigheter.   

Synpunkter på detaljer i BYGG.2022.43 och BYGG.2022.57:  

- Vägstumpen mellan de två tänkta lucktomterna på Husbyvägen öppnar för ytterligare 

avstyckningar inne i området om vägen förlängs inåt mot ladan på Husby 1:12. 

- Inga byggnader inritade på respektive tänkta avstyckningar, vilket gör det omöjligt att få inblick 

hur det kommer att påverka befintliga fastigheter i området. 

 

 

Husby 1:50  

 

 

Elisabeth Roman     Patric Roman  
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt    2022-03-07   Bygg.2022.57 

  
 

 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av tomt på 
fastigheten Husby 1:52  

Ärendet 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 

bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 

fastigheten Husby 1:52.   

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt tagit del av 

ansökan och situationsplan. 

Yttrande  

I den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP 2010) pekas området mellan 

tätortsavgränsningen för Bro och Kungsängen ut som undantag för 

bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen Görvälnkilens 

värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och Kungsängen inte ska växa ihop 

(ÖP 2010, s. 95). Detta ställningstagande kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygden (FÖP 2016, sid 45).  

FÖP 2016 hänvisar till ÖP 2010 gällande utvecklingen i området Eriksberg-

Raskeboda och anger att ”Området Eriksberg-Raskeboda väster om Örnässjön pekas i 

ÖP 2010 ut för prioritering av anslutning till kommunalt vatten och avlopp under 

förutsättning att endast en mycket återhållsam bebyggelseutveckling sker i samband 

med eventuell planläggning”. FÖP 2016 gör här även tillägget att avstyckningar i 

Eriksberg-Raskeboda prövas i samband med detaljplaneläggning (FÖP 2016, sid 45).  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-09-16 §44 att ge samhällsbyggnadschefen 

i uppdrag att ta fram en detaljplan för Eriksberg. Då FÖP 2016 anger att avstyckningar 

i det berörda området ska prövas i samband med detaljplaneläggning (FÖP 2016, sid. 

45) kvarstår enheten för samhällsutvecklingsprojekts ståndpunkt att avstyckningar i 

det berörda området ska prövas i det pågående detaljplanearbetet.  
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Från: Lennart Eriksson
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Maja Taaler Larsson
Ärende: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43
Datum: den 7 mars 2022 10:05:36
Bilagor: image001.png

image002.png

Hej,
 
Ber om ursäkt för sent svar men det är inte så mycket att säga om Husby 1:12. VA-planen pekar ut
Eriksberg till att få kommunalt vatten och avlopp under tidsperioden 2020-2028. Området ligger
idag inte inom vårt verksamhetsområde och inga kommunala ledningar ligger där idag.
 
Med vänlig hälsning
 
Lennart Eriksson
VA-ingenjör
 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
Växel: 08-581 696 00
Direkt: 072 178 83 34
 

 

Från: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 7 mars 2022 06:52
Till: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Hej Lennart,
 
Enligt Tomislav på bygg så har vi inte besvarat denna.
Har jag missat något?
 
Vänligen
Maja
 

Från: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 14:23
Till: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Ja, jag kollar på det.
 
Med vänlig hälsning
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Lennart Eriksson
VA-ingenjör
 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
Växel: 08-581 696 00
Direkt: 072 178 83 34
 

 

Från: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 14:16
Till: Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Hej Lennart
 
Behöver hjälp med ett yttrande. Har du möjlighet att ta det?
 
Vänligen
Maja
 

Från: Kontaktcenter VA & Avfall <Va.Avfall@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 12:28
Till: Maja Taaler Larsson <Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Hej Maja!
Är det här nått du kan ta och svara på ang. va?
 
Önskar dig en fortsatt fin dag!
 
Victoria Warnebrant
Kontaktcenter

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Skriftlig kommunikation med Upplands-Bro kommun är enligt lag en allmän handling och personuppgifter
kommer att behandlas såsom exempelvis e-postadress och namn.
Bestämmelser om vem som får ta del av en handling eller uppgifter i en sådan styrs av ett flertal lagar och
förordningar.
Mer om hur Upplands-Bro kommun hanterar personuppgifter, kontaktuppgifter och dina rättigheter som
registrerad kan du läsa här:
Personuppgifter - Upplands-Bro
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Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling i inkomna mejl till kommunen är normalt den nämnd som
har kommunfullmäktiges uppdrag att hantera den typ av ärenden som din e-post avser.
 

 
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 11 februari 2022 11:13
Till: Va.Avfall@upplands-bro.se.
Ämne: Intern remiss VA BYGG.2022.43
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.43

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.43
Ärendet avser: Förhandsbesked för avstyckning av tomt
Fastighet: HUSBY 1:12

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

VA frågan

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

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-02-25.

Bilagor
1. Situationplan och ansökan

 

För bygg- och miljönämnden
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Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.43
Mottagare: [Va.Avfall@upplands-bro.se. ]
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Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Tony Ebrahimi

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus och garage på fastigheten HUSBY
1:52, Murartorpsvägen, Eriksberg

HUSBY 1:52

210 Förhandsbesked

04.2 ÖverklagatSkede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Bro1979110530017

MurartorpsvägenHUSBY 1:52

Initierare

Sökande
BRO19791HUSBYVÄGEN 28RONI AHLQVIST

2022-03-07BYGG.2016.287
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Handlingar

Avsändare\Mottagare

1757192016-06-22

PostidDatum

Beskrivning

Karta

RONI AHLQVIST

Avsändare\Mottagare

1766932016-07-08

PostidDatum

Beskrivning

Förslag till avloppslösning

RONI AHLQVIST

Avsändare\Mottagare

1768272016-07-15

PostidDatum

Beskrivning

Intyg, vatten tillgång.msg

Bmn

Avsändare\Mottagare

1768662016-07-14

PostidDatum

Beskrivning

Intyg

RONI AHLQVIST

Avsändare\Mottagare

1793302016-09-07

PostidDatum

Beskrivning

Remiss, Miljö

Miljöavdelningen

Avsändare\Mottagare

1923922017-03-03

PostidDatum

Beskrivning

Minireningsverk beskrivning.pdf

RONI AHLQVIST

Avsändare\Mottagare

1923932017-03-03

PostidDatum

Beskrivning

Prestandadeklaration biobädd.pdf

RONI AHLQVIST

Sidan 1 av 1den 7 mars 2022
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From:                                 Jenny Becker Olsson
Sent:                                  15 Jul 2016 08:44:34 +0200
To:                                      Sandra Binggeli;Tony Ebrahimi
Subject:                             SV: Intyg

God morgon, 
Jag vet inte riktigt, vidarebefordrar till Tony.
 
/Jenny 
 
 
Från: Bygg- och miljönämnden 
Skickat: den 14 juli 2016 15:12
Till: castor reg
Ämne: VB: Intyg
 
Ska detta till er? Se nedan.

/Sandra
 
Från: Anna Davidson 
Skickat: den 14 juli 2016 15:06
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: SV: Intyg
 
Hej!
Vet inte riktigt vad det är faktiskt. Men det kanske är till oss eller bygglov? 
 
Med vänliga hälsningar
 
Anna Davidson
Miljöinspektör
 
Miljöavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 69222
Anna.Davidson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 
Från: Bygg- och miljönämnden 
Skickat: den 14 juli 2016 14:36
Till: Anna Davidson
Ämne: VB: Intyg
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Hej Anna,
Ska denna till dig/er på miljö?

/Sandra
 
Från: Roni Ahlqvist [mailto:roni.ahlqvist@jm.se] 
Skickat: den 14 juli 2016 13:04
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: VB: Intyg
 
Hej! Nu har vi provborrat efter vatten på Husby 1:52. Skickar intyg på detta. Se nedan.
 
 
Roni Ahlqvist
Arbetschef
Region Anläggning 
 

 
Hållbarhet på riktigt sedan 1945
 
Tel direkt 08-782 15 85 | SMS 0734 -32 61 71 | Tel växel 08-782 87 00
JM Entreprenad AB, 169 82 Stockholm | 
www.jmentreprenad.se
 
 
 
Från: ulf@bpsborr.se [mailto:uffe@bpsborr.se] 
Skickat: den 14 juli 2016 10:37
Till: Roni Ahlqvist <roni.ahlqvist@jm.se>
Ämne: VB: Intyg
 
 
 
Vänliga Hälsningar
Ulf Robertson
 

Strömfallsvägen 30-32, 135 49 Tyresö
Tfn:070-467 47 28
Kontor: 08-770 18 25
Fax:08-770 18 37
e-post: ulf@bpsborr.se
Hemsida: www.bpsborr.se 

 
Från: ulf@bpsborr.se 
Skickat: den 14 juli 2016 10:35
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Till: 'romi.ahlqvist@jm.se' <romi.ahlqvist@jm.se>
Ämne: Intyg
 
Vid borrning efter vatten på fastigheten Husby 1:52 påträffades vatten 
med en tillrinning av 850 liter/timme på 52 meters djup.
 
Vänliga Hälsningar
Ulf Robertson
 

Strömfallsvägen 30-32, 135 49 Tyresö
Tfn:070-467 47 28
Kontor: 08-770 18 25
Fax:08-770 18 37
e-post: ulf@bpsborr.se
Hemsida: www.bpsborr.se 
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Från: Roni Ahlqvist
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Intyg
Datum: den 14 juli 2016 13:04:13
Bilagor: image002.png

Hej! Nu har vi provborrat efter vatten på Husby 1:52. Skickar intyg på detta. Se nedan.
 
 
Roni Ahlqvist
Arbetschef
Region Anläggning
 

 
Hållbarhet på riktigt sedan 1945
 
Tel direkt 08-782 15 85 | SMS 0734 -32 61 71 | Tel växel 08-782 87 00
JM Entreprenad AB, 169 82 Stockholm |
www.jmentreprenad.se
 
 
 

Från: ulf@bpsborr.se [mailto:uffe@bpsborr.se] 
Skickat: den 14 juli 2016 10:37
Till: Roni Ahlqvist <roni.ahlqvist@jm.se>
Ämne: VB: Intyg
 
 
 
Vänliga Hälsningar
Ulf Robertson
 

Strömfallsvägen 30-32, 135 49 Tyresö
Tfn:070-467 47 28
Kontor: 08-770 18 25
Fax:08-770 18 37
e-post: ulf@bpsborr.se
Hemsida: www.bpsborr.se

 

Från: ulf@bpsborr.se 
Skickat: den 14 juli 2016 10:35
Till: 'romi.ahlqvist@jm.se' <romi.ahlqvist@jm.se>
Ämne: Intyg
 
Vid borrning efter vatten på fastigheten Husby 1:52 påträffades vatten
med en tillrinning av 850 liter/timme på 52 meters djup.
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REMISS

Samhällsbyggnadskontoret Sida 1 av 1
Bygglovavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

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

Handläggare Datum

Tony Ebrahimi 2016-09-07
Miljöavdelningen

Dnr: BYGG.2016.287

Ansökan om Förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus och
garage på fastigheten HUSBY 1:52, Murartorpsvägen, Eriksberg

Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med
anledning av Vatten- och avlopp samt övriga miljöaspekter i område.

Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till
bygglovsavdelningen senast 2016-10-07.

Med vänlig hälsning

Tony Ebrahimi

Bygglovarkitekt

tony.ebrahimi@upplands-bro.se

Bilagor:

- Illustrationskarta

- Intyg om vattentillgång
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Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Erik Sandqvist

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

HUSBY 1:52

210 Förhandsbesked

03.2 NämndsbeslutSkede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Bro1979110530017

Murartorpsvägen 8HUSBY 1:52

Initierare

Fakturamottagare
BRO19791HUSBYVÄGEN 28Roni Ahlqvist

Sökande
BRO19791HUSBYVÄGEN 28Roni Ahlqvist

2022-03-07BYGG.2019.4
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Handlingar

Avsändare\Mottagare

3715592019-01-07

PostidDatum

Beskrivning

Order, kombibrunn

Roni Ahlqvist

Avsändare\Mottagare

3715602019-01-07

PostidDatum

Beskrivning

Order, markbäddspaket

Roni Ahlqvist

Sidan 1 av 1den 7 mars 2022



73 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 - BMN 22/0005-6 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 : 14. BrevskrivelseVAfrantidigarearenden_522042



73 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 - BMN 22/0005-6 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 : 14. BrevskrivelseVAfrantidigarearenden_522042



73 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 - BMN 22/0005-6 BYGG.2022.57, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, HUSBY 1:52;Murartorspsvägen 8 : 15. BrevskrivelseSUP_533126

 

  YTTRANDE 1 (2)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Johanna Forsberg Malmsten  
Översiktsplanerare  
Samhällsutvecklingsprojekt  
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se   

2022-06-01   Bygg.2022.57 

  
 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av fem tomter 
på fastigheten Husby 1:52  

Ärendet 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning 
av fem tomter på fastigheten Husby 1:52.  

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt tagit del 
av ansökan om situationsplan.  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt besvarade remissen i februari 2022, 
och framförde då att framtida avstyckningar skulle utredas i det då pågående 
detaljplanearbetet för Eriksberg/Raskeboda. Den 13 april 2022 beslutade 
samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet för det berörda området. 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har därför skrivit fram ett reviderat 
yttrande.  

Yttrande  
Kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anger att området mellan 
tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska undantas från 
bebyggelseutveckling. Detta för att värna den regionala grönkilen 
Görvälnkilens värden och funktioner, och för att tätorterna Bro och 
Kungsängen inte ska växa samman1.  

Kommunens landsbygdsplan, FÖP 2016, är tydlig med att avstyckningar i 
Eriksberg-Raskeboda ska prövas i samband med detaljplaneläggning2.  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser, med bakgrund av att 
detaljplaneuppdraget avslutats, att det inte är möjligt att utreda framtida 
avstyckningar i samband med detaljplaneläggning. Enheten vill ändå framföra 
att översiktsplanen är tydlig och att avstyckningar utanför detaljplanelagt 
område inte är förenligt med kommunens översiktsplan.  

Förutsättningar på platsen  
Förslaget är lokaliserat på öppen mark på fastigheten Husby 1:52 och innefattar 
fem avstyckade tomter söder om en ny infartsväg från Murartorpsvägen.  

Området är beläget inom den regionala grönkilen Görvälnkilen. Det är därför 
viktigt att spara sammanhängande grönområden och bibehålla gröna 
kopplingar för att inte fragmentera landskapet. Enheten för 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-06-01   

 
 

samhällsutvecklingsprojekt bedömer att tomterna riskerar att fragmentera den 
gröna skogliga kopplingen mellan skogsområdena på östra respektive västra 
sidan om Murartorpsvägen.  

Eriksberg är utpekat för utbyggnad på medellång sikt (2020-2028) i 
kommunens VA-plan3. Området ligger i närheten av Örnässjön, som är utpekat 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Vidare ligger det berörda 
området inom avrinningsområde till Prästtorps, som även det är ett utpekat 
ESKO-områden.  

Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för utformning och placering 
enligt landsbygdsplanens fjärde kapitel. Det innebär bland annat att 
byggnadernas skala och utformning ska anpassas utifrån den befintliga 
bebyggelsen. Ny bebyggelse ska även anpassas till områdets topografi. Större 
ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas4. Då tomterna planeras 
att anläggas på rad ser enheten för samhällsutvecklingsprojekt att det är av 
särskild vikt att byggnadernas utformning och placering på tomten varieras.  

Nya vägdragningar bör följa terrängen. Helt raka vägar som inte tar stöd i 
terrängen bör undvikas5.   

 

/Enheten för samhällsutvecklingsprojekt  

 

 

1Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010  
Omvandlings-/förtätningsområden – Eriksberg-Raskeboda, sid. 95 
2Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Områden av särskild värde och med högt bebyggelsetryck, sid. 44, och  
Beskrivning av bebggelseutveckling i nollalternativ respektive i Landsbygdsplan, sid. 53  
3 VA-plan för Upplands-Bro kommun  
3.2 Utbyggnad på medellång sikt, år 2020-2028, sid. 63-64 
4 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Tomtens utformning och byggnadernas placering, sid. 100 
5Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Vägstruktur och gränser, sid. 101  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-05-02     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.60, Förhandsbesked för 
avstyckning av tomt, KVARNNIBBLE 3:45, 
Nedergårdsvägen 9 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med hänvisning till 

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

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

93 

 Summa:   18 750 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har den 12 februari 2022 kommit in med en ansökan om 

förhandsbesked för avstyckning av sin fastighet. Fastigheterna är tänkta att ha 

en storlek på cirka 1600 kvadratmeter och 1300 kvadratmeter. 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

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

att få en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och 

bebyggelsemiljöns utformning, i enlighet med det så kallade detaljplanekravet, 

PBL 4 kapitlet 2§. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna 

för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör 

klarläggas genom detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 



74 BYGG.2022.60, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, KVARNNIBBLE 3:45,  Nedergårdsvägen 9 - BMN 22/0003-5 BYGG.2022.60, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, KVARNNIBBLE 3:45,  Nedergårdsvägen 9 : BYGG.2022.60, Förhandsbesked för avstyckning av tomt, KVARNNIBBLE 3:45,  Nedergårdsvägen 9

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-05-02 BMN 22/0003 

 
 

Bygglovsenheten gör bedömningen att ytterligare förtätning av området inte är 

förenligt med ÖP2010 och Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016.  

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

detaljplan tas fram för området för att utreda förutsättningar för förtätning av 

området.  

Vid en avvägning mellan det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och där förutsättningarna måste utredas och det 

enskilda intresset hos sökande att tillskapa nya bostäder, väger det allmänna 

intresset tyngre att med en detaljplan utreda förutsättningar för förtätning av 

området. 

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att kommande avstyckningar bör prövas inom detaljplan detta med 

hänvisning till 4 kap 2 §, PBL och med stöd av 9 kap 17 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-02-18 

 Situationsplan som inkom 2022-03-27 

 Intyg vattenprov som inkom 2022-03-27 

 Brev skrivelse från sökande som inkom 2022-03-27 

 Yttrande SUP som inkom 2022-03-09 

 Yttrande Kvarnnibble 3:44 som inkom 2022-03-10 

 Yttrande Kvarnnibble 3:3 som inkom 2022-03-11 

 Situationsplan översikt daterad 2022-04-20 

 Yttrande miljö som inkom 2022-04-28 

 Bemötande från sökande som inkom 2022-05-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 

 Yttrande från Kvarnnibble 3:3 som inkom 2022-06-08 

 Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-06-08 

 Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-06-09 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 12 februari 2022 kommit in med en ansökan om 

förhandsbesked för avstyckning av sin fastighet. Fastigheterna är tänkta att ha 

en storlek på cirka 1600 kvadratmeter och 1300 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför Förordnande område för Försvaret och utanför 

riksintresse för kulturmiljö. Den berörda fastigheten ingår i det större området 

som i Landsbygdsplanen benämns som utredningsområde bebyggelse, Lunda.  
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-05-02 BMN 22/0003 

 
 

Utredningsområden är områden som kan vara intressanta att peka ut för 

bebyggelseutveckling i ett längre perspektiv, men där det antingen råder oklara 

planeringsförutsättningar eller där ny bebyggelse hindras av Försvarsmaktens 

verksamhet. Gällande Lunda anger landsbygdsplanen att det inte är lämpligt 

med någon kompletterande bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till 

bristande trafiksäkerhet längs väg 912 samt behov av utbyggnad av kommunalt 

VA. Området ligger vidare inom Totalförsvarets samrådsområde, och det är 

ännu inte klarlagt hur Försvarsmakten ser på utveckling i det aktuella området.  

Det är oklart hur mycket av detta i landsbygdsplanen som är aktuellt idag. Det 

är även oklart hur Trafikverket skulle ställa sig till detta förslag och vad 

Försvaret har för synpunkter på ett utvecklande av mer bostäder inom Lunda 

området. Denna fastighet ligger dock precis utanför Förordnande området. 

Fastigheterna följer inte landsbygdsplanen när det gäller tomtstorlek. Enligt 

FÖP2016 ska tomterna vara minst 2500 kvadratmeter. Utifrån tillgängliga 

planeringsunderlag finns inga dokumenterade höga naturvärden på platsen. 

Vatten och avlopp 

Enligt kommunens gällande VA-plan planeras kommunalt VA dras till området 

Lunda någon gång mellan 2029–2035.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, 

PBL. Det har kommit in fem yttranden. I ett av yttranden framför man att det är 

sökandes avlopp som kommer placeras för nära grannen. I ett annat yttrande 

framför man att den planerade avstyckningen gör att den nya tomten blir för 

liten och att vägen till fastigheten är högt belastad. 

Sökande har flyttat på avloppet för att inte skapa olägenheter för grannen på 

Kvarnnibble 3:44. 

Ärendet har remitterats miljöenheten. Miljöenheten har ställt sig positiva till 

avstyckningen ur vatten och avlopps synvinkel. 

Sökande har bemött tjänsteskrivelse och förslag till beslut. 

 

Förslaget har remitterats Samhällsutvecklingsprojekt, SUP. SUP har svarat att 

FÖP 2016 anger att detaljplan sannolikt kommer att krävas. Fastigheter i 

närområdet har hanterats i tidigare ansökningar, se BYGG.2017.368 och 

BYGG.2017.399. Där konstaterades att det i området som helhet finns ett högt 

bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje tillskott av ny bebyggelse. 

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt anser med anledning av detta att 

utvecklingen i området behöver prövas i ett större perspektiv.  Fastigheten 

ligger strax utanför riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-Håbo-Tibble. 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 

riksintresset.  
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-05-02 BMN 22/0003 

 
 

Fastigheten ligger inom område med kulturmiljö av lokalt intresse enligt 

översiktsplan 2010, Området Erikssundsvägen-Håbogränsen till och med 

Nyborg.  

Utformning och skäl till beslut 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

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

en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns 

utformning, i enlighet med det så kallade detaljplanekravet, PBL 4 kapitlet 2§. 

Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och 

konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör 

klarläggas genom detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 

Bygglovsenheten gör bedömningen att ytterligare förtätning av området inte är 

förenligt med ÖP2010 och Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016.  

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

detaljplan tas fram för området för att utreda förutsättningar för förtätning av 

området.  

Mellan en avvägning av det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och förutsättningarna måste utredas och det enskilda 

intresset hos sökande att tillskapa nya bostäder, väger det allmänna intresset 

tyngre att med en detaljplan utreda förutsättningar för förtätning av området.  

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att kommande avstyckningar bör prövas inom detaljplan detta med 

hänvisning till 4 kap 2 §, PBL och med stöd av 9 kap 17 §, PBL. 

Barnperspektiv 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-05-02 BMN 22/0003 

 
 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-02-18 

2. Situationsplan som inkom 2022-03-27 

3. Intyg vattenprov som inkom 2022-03-27 

4. Brev skrivelse från sökande som inkom 2022-03-27 

5. Yttrande SUP som inkom 2022-03-09 

6. Yttrande Kvarnnibble 3:44 som inkom 2022-03-10 

7. Yttrande Kvarnnibble 3:3 som inkom 2022-03-11 

8. Situationsplan översikt daterad 2022-04-20 

9. Yttrande miljö som inkom 2022-04-28 

10. Bemötande från sökande som inkom 2022-05-02 

11. Yttrande från Kvarnnibble 3:3 som inkom 2022-06-08 

12. Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-06-08 

13. Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-06-09 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-LU-003353-01

EUSEUP-00120991
Í%SQbÂ!:mYvÎ

Analysrapport

Internetkund

Christian Lindblom

Nedergårdsvägen 9

19793 BRO

Kundnummer: SL1000000

Provbeskrivning:

177-2022-03021437Provnummer: Ankomsttemp °C Mikro

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

Brunnstyp

Fastighetsbeteckning

Kommun

Adress

Postnummer

Ort

8

7

2022-03-02 14:00

2022-03-02 23:48

2022-03-03 08:06

Christian Lindblom

Borrad brunn

Kvarnnibble 3:45

Upplands-Bro

Nedergårdsvägen 9

19793

Bro

Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2022-03-02 19:00

Utskriftsdatum: 2022-03-16

Provmärkning:

Provtagningsplats: 202629736678

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml4Odlingsbara mikroorganismer 22°C c)SS-EN ISO 6222:1999

MPN/100 ml< 1Escherichia coli c)SS EN-ISO 9308-2:2014

MPN/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C c)SS EN-ISO 9308-2:2014

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)*Intern metod

ingenLukt, art, vid 20 °C b)*Intern metod

FNU0.10Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201630%

mg Pt/l< 5.0Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

7.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.7Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l120Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m25Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l5.9Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l16Sulfat b)ISO 15923-1:2013 Annex G15%

mg/l0.90Fluorid b)ISO/TS 15923-2:2017 

Annex C

10%

mg O2/l0.53COD-Mn b)SS-EN ISO 8467:1995 mod20%

mg/l< 0.013Ammonium b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.0060Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-LU-003353-01

Í%SQbÂ!:mYvÎ

EUSEUP-00120991

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)ISO 15923-1:2013

mg/l0.0014Aluminum Al a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

22%

mg/l29Kalcium Ca a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

26%

mg/l3.9Magnesium Mg a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

25%

mg/l0.00017Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

10%

mg/l0.00048Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l<0.0000030Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

5%

mg/l0.00096Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.000087Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

50%

mg/l13Natrium Na a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

19%

mg/l0.061Mangan Mn a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l<0.000020Antimon Sb a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.032Järn Fe a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

36%

mg/l<0.000060Selen Se a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

mg/l0.0028Uran U a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

25%

mg/l1.6Kalium K a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

23%

mg/l<0.000050Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN ISO 

17294-1:2006); RA9001 

(EVS-EN ISO 

17294-2:2016)

20%

°dH5.0Totalhårdhet (°dH) a)Internal Method RA9001 

[EE Env]

Kemisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Analys av radon utgår pga för mycket luft i flaskan.

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Kommentar/bedömning från Eurofins Water Testing Sweden:

Kemisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-LU-003353-01

Í%SQbÂ!:mYvÎ

EUSEUP-00120991

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Selma Staf, Rapportansvarig

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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2022-03-27 BYGG.2022.60 Komplettering.docx 

 

Hej Tomislav, 

Vi ringde om varandra i fredags.  

Här kommer ett skriftligt svar på de yttranden och remissvar som meddelats samt information och 
tankar om diverse övriga frågor. 

 

Bilagor: 

1. “2022-02-17_B Nedergårdsvägen 3.45, styckning.pdf” 
Reviderad situationsplan för styckning. 
 

2. “202629736678_177-2022-03021437_01.pdf” 
3. ”Forklaringar till analysresultat for brunnsvatten.pdf” 

Analysresultat för vattenprov. 

 

Styckning/Situationsplan: 

Flyttat avlopp med anledning av yttrande från Peter Heidenberg. 
Bredvid mitt reningsverk. Lätt att nå från vägen för slam-sugning. 
 
Jag är skeptiskt till att dom känner lukt från mitt avlopp. 
Jag känner absolut ingen lukt och deras eget avlopp ligger mycket närmare. 
 
Ändrad föreslagen tomtgräns. Behöll gräns 6 m från befintligt hus. Att lägga gränsen närmare  
ger marginellt större avstyckad tomt men väsentligt sämre befintlig tomt. 
Drog en rak linje parallellt med huset hela vägen upp mot skogen. Det gav några m2 
 
Om ett nytt hus placeras på den övre/bakre delen av avstyckningen ser det rimligt ut.  
Tomten är ganska bred där bak. 
 
Eventuellt kanske byggrätten skall begränsas till 1-plan så att nockhöjden inte blir så hög 
p.g.a. att huset kommer att stå högre upp än de befintliga närliggande. 
 

Vatten / Brunn: 

Svar på vattenprovet har kommit. Inga problem. Se bilaga. 
 
Jag har varit i kontakt med Jan-Erik Kronosjö som sålde tomterna och Älvsby-husen. 
Entreprenören som anlade grunder mm, samt ordnade med brunnsborrningen är avliden. 
Han var enligt Jan-Erik en person som hade allt i huvudet. 
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Jan-Erik sa att han skulle försöka få fram information om vem som borrade brunnen. 
Inget svar under förra veckan. 
 
Han tipsade dock om ”Brunnsarkivet.” 
 
https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/ 
 
Där kan man ladda ner information om alla brunnar länsvis som CSV-fil. 
Konverterade till excel, skapade en tabell och filtrerade på Kvarnnibble. 
 
Filen är på 25 MB så jag kan tyvärr inte bifoga den. 
 
Alla brunnar ”Kvarnnibble X:XX”: 

 
Ingen av de nya brunnarna på Nedergårdsvägen finns i arkivet. 
Det ser mörkt ut att få fram uppgifter om vattenmängd. 
 
Men… 
 
Som jag berättat för dig per telefon så besökte jag byggplatsen dagen då brunnen borrades. 
Kom dit vid lunchtid. Då var det redan färdigt. 
Det behövdes bara borras 52 m. Det kom mycket vatten.  
Jag kan inte svära på hur mycket men minnet säger 8 m3 / h. 
 
Ingen av grannarna har problem med vatten. 
 
Tomten sluttar uppåt mot skogen. Det kommer mycket vatten i sluttningen.  
På våren är marken mjuk bakom huset. 
Grannen på Nedergårdsvägen 11 var tvungen att gräva en extra dränering bakom huset.  
Det gjordes även bakom mitt hus 
 
Det är ingen brist på vatten! 

Jag har en vän som bor på Lennartsnäsvägen 15 / Lennartsnäs 2:23 
Han borrade mer än 100 m och har så lite vatten att det knappt räcker till hushållets behov. 
Han fyller poolen genom att köra skytteltrafik med en vattentank på flaket på sin pick-up. 
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Trots detta beviljades styckning av ytterligare tre tomter. 
• Lennartsnäsvägen 17 / Lennartsnäs 2:27 
• Lennartsnäsvägen 19 / Lennartsnäs 2:28 
• Lennartsnäsvägen 21 / Lenarstnäs 2:29 

 
 

Avlopp - Minireningsverk: 

Jag (Nedergårdsvägen 9) och Nedergårdsvägen 11 har ett minireningsverk av fabrikat ”Green Rock”. 
 
https://avalonnordic.se/produkt/iisi-s6-minireningsverk/ 
 
Det kan jag inte rekommendera. 
Vi har båda bytt pump en gång och grannens hela enhet har bytts ut p.g.a. att det sprack. 
 
Nedregårdsvägen 13 har ett minireningsverk av fabrikat Topas. 
 
https://watersystems.se/enstaka-hushall/ 
 
Det verkar mycket bättre. 
 
 

”Yttrandekvarnniblle344_522011.pdf”: 

Yttrande från Peter Heidenberg. Nedergårdsvägen 11. 

Placering av avlopp justerat. Se ”2022-02-17_B Nedergårdsvägen 3.45, styckning.pdf” 
Bredvid mitt reningsverk.  Lätt att nå från vägen för slam-sugning. 
 
Jag är skeptiskt till att dom känner lukt från mitt avlopp. 
Jag känner absolut ingen lukt och deras eget avlopp ligger mycket närmare. 
 

”… att det inte skulle byggas fler bostäder på Nedergårdsvägen” 

Finns det skriftligt beslut på detta? 
 
Ett par år efter att vi flyttat in ansökte Ulla, Chanels mormor (Nedergården) om att stycka två tomter  
till i dungen bortom vår vändplan. Hon fick avslag p.g.a. att det finns fornlämningar där.  
Inte p.g.a. att det fanns ett beslut om att inte bygga mer. 
 
Min vän på Lennartsnäsvägen 15 / Lennartsnäs 2:23 fick också muntligt löfte om att det inte  
skulle byggas mer där.  
Som jag redan skrivit ovan så har det styckats 3 tomter till i direkt anslutning till deras tomt. 
 
Det är snart 10 år sedan styckningen av 3:43, 3:44 & 3:45 gjordes. 
Tider förändras och det finns efterfrågan på tomter men nästan ingen tillgång. 
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”Yttrandemederinran_522282.pdf”: 

Yttrande från Chanel & Jonathan Braddon. Nedergården. 

Deras enda sakliga argument är ökad belastning på vägen. 
Som vi på 3:43, 3:44 & 3:45 står för snöröjning och underhåll för. 
 

Hennes mormor ansökte om ytterligare styckning. Se ovan. 
Detta skulle ha inneburit en ökad belastning på vägen. 
 
Chanel arrenderar dessutom ut en hage för hästar. De har anlagts en överfart över diket bredvid  
ladan för transport av foder. Det innebär ökad belastning på vägen. 
 
Den största belastningen på vägen står Peter Heidenberg för.  
Han kör dagligen på vägen med sin kranbil som väger ca. 15 ton. 
 
En familj till innebär en ökad belastning men också en till som är med och betalar för underhållet. 
 
”…Inklämt”: 
Om ett nytt hus placeras på den övre/bakre delen av avstyckningen ser det rimligt ut.  
Tomten är ganska bred där bak. 
 
”…relativt liten tomt” 
Nedergårdsvägen 1 / Kvarnibble 3:36 Tomtstorlek 1009 m2 
Nedergårdsvägen 3 / Kvarnnibble 3:37 Tomtstorlek 893 m2 
 
Det är små tomter! 
 
Avstyckat av Chanels mormor. 
 

 

”BYGG.2022.60_svar på internremiss.pdf”: 

Internt remissvar / Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret. 

Många vaga argument. Svårt att bemöta alla. 

 
Landsbyggdsplanen & Bebyggelsetryck: 
 
Det kan självklart inte bli tal om att etablera större bostadsområden utan detaljplan och kommunalt VA. 
Att bevilja enstaka styckningar borde vara rimligt att göra. 
 
Kommunalt VA: 
Eventuellt år 2029-2035. 
Osäker tidplan som dessutom ligger långt fram. 
Känns orimligt att låta det stoppa. Till dess är brunn och minireningsverk ett fullgott alternativ. 
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Försvarsmakten: 
Eftersom de godkände Kvarnnibble 3:43, 3:44 & 3:45 torde de rimligtvis inte ha några invändningar. 
 
 
Trafiksäkerhet väg 912: 
Mycket god sikt. Minimalt ökad risk med den lilla ökningen en familj till innebär. 
 
 

 

 

Christian Lindblom / 2022-03-27 

0704 91 51 56 
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  YTTRANDE 1 (2)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Johanna Forsberg Malmsten 

Översiktsplanerare 

Samhällsutvecklingsprojekt 

johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se 

2022-03-08   BYGG.2022.60 

  

 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Kvarnnibble 
3:45  
 

Ärendet  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 

bygglovsenheten avseende en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 

med tillhörande garage på del av fastigheten Kvarnnibble 3:45.  

Yttrande  

Den berörda fastigheten ingår i det större område som i Landsbygdsplanen 

benämns som utredningsområde bebyggelse, Lunda. Utredningsområden är 

områden som kan vara intressanta att peka ut för bebyggelseutveckling i ett 

längre perspektiv, men där det antingen råder oklara planeringsförutsättningar 

eller där ny bebyggelse hindras av Försvarsmaktens verksamhet. 

Gällande Lunda anger landsbygdsplanen att det inte är lämpligt med någon 

kompletterande bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande 

trafiksäkerhet längs väg 912, behov av utbyggnad av kommunalt VA. Området 

ligger vidare inom Totalförsvarets samrådsområde, och det är ännu inte 

klarlagt hur Försvarsmakten ser på utveckling i det aktuella området. FÖP 2016 

anger vidare att detaljplan sannolikt kommer att krävas.  

Fastigheter i närområdet har hanterats i tidigare ansökningar, se 

BYGG.2017.368 och BYGG.2017.399. Där konstaterades att det i området 

som helhet finns ett högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje 

tillskott av ny bebyggelse. Enheten för samhällsutvecklingsprojekt anser med 

anledning av detta att utvecklingen i området behöver prövas i ett större 

perspektiv.   

Enligt kommunens gällande VA-plan planeras kommunalt VA dras till området 

Lunda någon gång mellan 2029-2035.  

Fastigheten ligger strax utanför riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-

Håbo-Tibble. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon negativ 

påverkan på riksintresset. Fastigheten ligger även inom område med 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-03-08   

 

 

kulturmiljö av lokalt intresse enligt översiktsplan 2010, Området 

Erikssundsvägen-Håbogränsen t.o.m. Nyborg.   

Utifrån tillgängliga planeringsunderlag finns inga dokumenterade höga 

naturvärden på platsen.  

Hänvisning  

Landsbygdsplan, FÖP 2016 

• Utredningsområde, sid. 51 

• Utredningsområde Lunda, sid. 52  

Översiktsplan 2010  

• Området Erikssundsvägen-Håbogränsen t.o.m. Nyborg, sid. 52  

VA-plan, antagen 2018-06-13  

• VA-utbyggnadsplan, sid. 57-70   
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Från: peter heidenberg
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande Diarienummer: Bygg.2022.60
Datum: den 10 mars 2022 20:53:10

 
Till den det vederbör.
 
Till den föreslagna avstyckningen av Kvarnnibble 3:45 ställer jag mig frågande.
När jag var i kontakt med Samhällsbyggnadskontoret inför köpet av min fastighet, Kvarnnibble
3:44, fick jag
veta att det ej skulle byggas fler bostäder på Nedergårdsvägen. Detta var avgörande för att jag
genomförde affären.
 
Vad själva förslaget avser motsätter jag mig placering av minireningsverk så nära min fastighet
då jag redan nu stundom störs av odör från det befintliga minireningsverket på  Kvarnnibble
3:45.
Att det skulle byggas ännu ett minireningsverk på än närmre avstånd gör att jag befarar att
möjlighet att vistas ute
för måltider och rekreation ytterligare kommer att begränsas.
 
Med vänlig hälsning
 
Peter Heidenberg
Nedergårdsvägen 11
19793 Bro
 
Tel. 070-6892050
 
 
Skickades från E-post för Windows
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Från: Chanel och Jonathan Braddon
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Diarienummer bygg.2022.60
Datum: den 11 mars 2022 23:54:40

Hej,

Vår granne har sökt om att klyva/stycka en tomt som min mormor en gång i tiden (ca 10 år sen) styckade av
från vår gård. Hennes tanke var nog att möjliggöra ett behagligt liv på landet med lite större tomter och inte att
framtida boende skulle stycka vidare tomten i sin tur, så det känns lite konstigt.

I sak är vi inte emot styckningar i området, vi tycker det är roligt att kommunen växer och får nya fina invånare.
Däremot tycker vi just denna styckning riskerar att bli lite inklämd. Rent estetiskt kommer det inte se så fint ut
med ytterligare ett hus och garage där på en relativt liten tomt.

Egentligen tycker vi som markägare/servitutsupplåtare att vägen till den tilltänkta fastigheten redan är ganska
hårt belastad och vi är i dagsläget osäkra på om det är bra att trafiken på den ökar.

Vi förstår verkligen varför vår kära granne vill göra detta, men summa summarum måste vi nog ändå ställa oss
frågande till om det verkligen är en bra idé med tanke på ovanstående.

Hoppas alla inblandade har förståelse för vår hållning.

Med varma hälsningar
Chanel och Jonathan på Nedergården
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YTTRANDE 1 (1)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Johan Salomonsson
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsenheten
08-518 321 62
Johan.Salomonsson@upplands-bro.se

2022-04-28 ADM.2022.270

Bygglovsenheten

KVARNNIBBLE 3:45

Intern remiss avseende förhandsbesked för avstyckning
av tomt
Er beteckning BYGG.2022.60

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten har skickat remiss till miljö- och livsmedelsenheten med avseende på vatten
och avlopp..

Miljö- och livsmedelsenhetens synpunkter
Enligt SGU:s arkiv har brunnar på närliggande fastigheter haft mycket god tillgång på vatten
när de borrats. På Kvarnnibble 3:3, som ligger cirka 200 meter från aktuell fastighet, har en
vattenmängd på 5000 liter/timme uppmätts. På Kvarnnibble 3:32, som ligger cirka 270 meter
från aktuell fastighet, har en vattenmängd på 8000 liter/timme uppmätts. Och på Kvarnnibble
3:39, som ligger cirka 270 meter från aktuell fastighet, har en vattenmängd på 1000
liter/timme uppmätts. Enligt sökande uppmättes en vattenmängd på cirka 8000 liter/timme på
aktuell fastighet, men den uppgiften finns inte registrerad.

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det inte är rimligt att kräva provborrning för att
garantera vattentillgången för ytterligare en bostad på aktuell fastighet.

Sökande har föreslagit minireningsverk som lösning på avlopp. Det renade vattnet kommer att
ledas till dike utanför fastigheten. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att avloppsfrågan
går att lösa på platsen.
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2022-05-01 2022-05-01 BYGG.2022.60 Komplettering.docx 

Hej Tomislav, 

Här kommer mitt bemötande till ”Förhandsbesked för avstyckning av tomt Kvarnnibble 3.docx” 
som jag fick via mail 2022-04-19 
 
”Förhandsbesked för avstyckning av tomt Kvarnnibble 3.docx” innehåller ett ”Förslag till beslut”. 
 

 
 

 
 
Jag har ej kännedom om vad ”4 kap § Plan- och bygglagen, PBL” innebär och kan därför inte  
direkt bemöta denna paragraf. 
 
Dokumentet är för övrigt är ganska vagt formulerat och innehåller tyvärr flera motstridiga 
formuleringar. Detta gör det svårt att formulera ett bemötande.  
 
Jag har fokuserat på konkreta punkter och gjort mitt bästa att bemöta dem på ett strukturerat sätt. 
 
Jag har också ett förslag till nytt perspektiv på hur man ser på Landsbygden. 
 
Se:  
”Landbygdsplanen – Generellt & Bebyggelse-tryck” / Under-rubrik ”Förslag”. 
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Förordnande område för Försvaret: 

 
 
Tydligt besked. => D.v.s. ingen grund för avslag. 
 
Senares skriver man dock följande: 
 

 

 

 

Olyckligt att det ges olika information i ett och samma dokument. 

Med tanke på att det redan byggts på Nedergårdsvägen och i närområdet torde ytterligare  
bebyggelse inte störa försvarets verksamhet. 
 
 
Riksintresse för kulturmiljö: 

 

 
 
Tydligt besked. => D.v.s. ingen grund för avslag. 
 

Senare skriver man dock följande: 

 

Olyckligt att det ges olika information i ett och samma dokument. 
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Landbygdsplanen – Generellt & Bebyggelse-tryck: 

Bemöter denna punkt relativt kortfattat utifrån övergripande perspektiv. 
Ger också ett förslag på nytt perspektiv. Se under-rubrik ”Förslag”. 
 

 
 
Man hänvisar till Landsbyggdsplanen samtidigt som man ifrågasätter hur mycket 
som är aktuellt idag. 
 

 

Ser inte logiken i detta argument. Hur kan det vara ett problem att det byggs? 
Så länge vatten och avlopp uppfyller kraven är det ett fullgott alternativ till om/när det 
eventuellt görs en detaljplan och/eller kommunalt VA ordnas. 
 
 
Allt som berör detaljplan borde rimligen falla på att det är orimligt att bromsa enstaka styckningar  
med hänvisning till en eventuell detaljplan som ligger långt in i framtiden. 
När det gäller VA nämns år 2029-2035. 
Enstaka styckningar idag påverkar dessutom inte en framtida detaljplan. 
 

 Att bemöta ett högt tryck med att bromsa är inte att tjäna invånarna. 
 Att låta detta bromsa är orimligt då det ligger så långt bort i framtiden. 

Svag grund för avslag. 
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Förslag: 

Tjänstemän och politiker borde ägna sig åt visioner för etableringar av nya bostadsområden 
i stället för att detaljstyra enstaka styckningar på landsbygden. 
 
En detaljplan är rimlig endast för större etableringar p.g.a. de stora kostnaderna för  
Kommunalt VA. 
 
Varför inte ett nytt perspektiv som möter bebyggelsetryck i stället för att bromsa? 
 

 Tillskriv markägare och be dem överväga att stycka av tomter. 
 Grupper om 1-5 stycken. Utan detaljerade krav förutom på VA. 

 
Det vore att tjäna invånare genom att öppna upp möjligheter. 
 
 
Landbygdsplanen – Tomtstorlek: 

 

Bemött i mitt svar ”2022-03-27 BYGG.2022.60 Komplettering.docx” 

 Nedergårdsvägen 1 / Kvarnibble 3:36 Tomtstorlek 1009 m2 
 Nedergårdsvägen 3 / Kvarnnibble 3:37 Tomtstorlek 893 m2 

 
Den föreslagna situationsplanen är mycket ”luftigare” än dessa fastigheter. 
Svag grund för avslag. 
 
 
…bristande trafiksäkerhet längs väg 912,: 

Vägen är vid i Infarten till Nedergårdsvägen rak och har fri sikt åt båda håll. 
Svag grund för avslag. 
 
De tre tomterna som nyligen styckats har infart från ett kurvigt parti av väg 912. 
Styckning beviljades trots den risk det innebär. 
 

Grannhörande: 

Bemött i mitt svar ”2022-03-27 BYGG.2022.60 Komplettering.docx” 

Ingen grund för avslag. 
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Barnperspektiv: 

 

Mina grannar på Nedergårdsvägen 13 är positiva och hoppas det kommer en till barnfamilj. 
Skola finns på nära håll. 
Nedergårdsvägen är en idyll för barn att växa upp på.  
Anton och Bella kan leka under säkra former. 
 

Vatten / Brunn: 

”Yttrande_528588.pdf”  
Daterat 2022-04-19.  
Kännedom via mail 2022-04-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö har inga invändningar. => Ingen grund för avslag. 
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Förslag: 

Enligt situationsplan ”2022-02-17_B Nedergårdsvägen 3.45, styckning.pdf” 
 

 Styckning enligt situationsplan  
 

 Placering av avlopp enligt situationsplan. 
 

 Krav på placering huvudbyggnad på den övre 1/3 av avstyckningen. 
Avstyckningen är bred upptill.  

 
 Huvudbyggnad kan begränsas till 1 plan. 

Detta innebär att nockhöjd på ny byggnad inte är högre än för befintliga fastigheter. 
 

 Placering av garage enligt situationsplan. 
 
Rekommenderar ett besök på platsen.  
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En fastighet placerad enligt förslag, uppe vid skogskanten hamnar bakom de befintliga fastigheterna  
och skulle smälta in diskret. Betydligt ”luftigare än Nedergårdsvägen 1 & 3. 
 
 

 
 
Nedergårdsvägen 13 / 11 / 9.     Ny huvudbygnad 
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Passa också på att titta på Nedergårdsvägen 1 & 3. 
 

 Nedergårdsvägen 1 / Kvarnibble 3:36 Tomtstorlek 1009 m2 
 Nedergårdsvägen 3 / Kvarnnibble 3:37 Tomtstorlek 893 m2 

 
Byggnaderna står mycket tätt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Christian Lindblom / 2022-05-01 

070 491 51 56 
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Från: Chanel och Jonathan Braddon
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: nedergardenbro@gmail.com
Ärende: Diarienummer bygg.2022.60
Datum: den 8 juni 2022 13:29:48

> Hej Tomislav,
>
> Fick ett samtal av de som arrenderar åkern i sluttningen nedanför den nya tilltänkta styckningen (vi äger åkern
och familjen Tesch arrenderar åkern).
>
> De upplyste oss om att en vanlig villa släpper ut ca 300-400 liter om dagen och att det (i och med att det redan
ligger 3 villor där) är på bristningsgränsen av vad åkerns befintliga dränering/täckdikning klarar av. Ytterligare
ett hus skulle innebära att en ny täckdikning högst troligen skulle behövas och en sådan kostar flera hundra
tusen. Känns inte toppen om en eventuell styckning görs till stor vinst på bekostan av att vi som äger åkern
plötsligt får en stor investering vi måste ta. Vi har inte talat med styckningssökande om detta än och om att han
då kommer stå för en del av täckdikningskostnaden, men ville först bara skicka in detta skriftligt så att nämnden
kan ta detta i beaktan när ärendet tas upp.
>
> Vad gäller övriga svar som sökanden skickat in är argumenten av varierande relevans. Det har varit en väg där
i många år och slitage på vägen kommer främst från ena grannen som har en tung  lastbil i daglig trafik. Vår syn
var att det inte finns något som säger att en ny potentiell granne som skulle flytta in i det styckade huset också
skulle ha en lastbil eller annat tungt fordon med hög belastning till följd.
>
> Mvh
> Chanel
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Från: Christian Lindblom
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: Diarienummer bygg.2022.60
Datum: den 8 juni 2022 21:36:24
Bilagor: image.png

image.png
image.png
image.png

Hej Tomislav,

Jag blev lite förvånad att det kom ett yttrande så här sent.
Men det är okey. Alla relevanta invändningar skall naturligtvis beaktas.
 
Frågan är om det ligger någon sanning i påståendet att det krävs en täckdikning
för att ta hand om den ökade vattenmängden.
 
Längs med vägen ligger ett dike som tar hand om vattnet från fastigheterna.
Vattnet rinner inte direkt ut på åkern.
 

Fallet i diket varierar.
På flacka partier står det lite stilla vatten.
På brantare partier är det bara fuktigt.
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Den delen av diket som skulle utsättas för ökad vattenmängd är ca 130 m långt.
Åkern direkt nedanför alla tre befintliga fastigheter är ca. 200x200m = 40 000 m2

Jag är ingen expert på området men jag har försökt sätta vattenmängden i relation
till ytor och nederbörd för att få proportioner.
 

Ökad vattenmängd per meter dike:
3-400 l vatten per dygn motsvarar ca. 3 l vatten per meter dike per dygn.
Jag har svårt att se att den mängden inte skulle sjunka undan på 24 h
 

Ökad vattenmängd i förhållande till normal nederbörd:
3-400 l vatten per dygn motsvarar 146 m3 per år.
Vattnet fördelas inte på hela åkern. Fördelat på hur stor yta?
Antag 10 m brett x 130 m = 1300 m2
 

146 m3 / 1300 m2 => 110 mm
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Normal nederbörd?
https://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/

Juli och augusti är de nederbördsrikaste månaderna i Stockholm, 
med drygt 65 mm nederbörd i genomsnitt per månad. 
De torraste månaderna är februari och mars, där medelvärdet är ca 25-30
mm.

Snitt ca. 540 mm

https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord

https://www.smhi.se/pd/klimat/pdf_stats/year/SMHI_vov_precipitation_sunshine_21.pdf
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Ca. 540 mm/år ser ut att stämma bra.

 

Den ökade vattenmängden motsvarar alltså ca.
110/540= ca. 20% av normal nederbörd.
Detta endast på de 10 m närmast vägen/befintligt dike.

Om man räknar med att en stor del av vattnet sjunker undan redan i diket blir det
mindre.

Om man antar att 50% sjunker undan redan i diket blir det endast 10% av normal
nederbörd. 

Variationen mellan år är många gånger större än så. 

Min ca. 400 mm/år
Snitt ca. 540 mm/år
Max ca. 600 mm/år

Tilläggsinformation:
Jag har aldrig noterat att vägen eller åkern närmast vägen sett vattensjuk ut.

 

På redovisade grunder anser jag att påståendet att det krävs täckdikning av åkern
saknar grund.

 

Mvh

Christian Lindblom

2022-06-07

0704 91 51 56

Den ons 8 juni 2022 kl 15:23 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-
bro.se>:

Hej Christian,

Vidarebefordrar detta för kännedom.

Om du vill bemöta detta så är det inte mycket tid kvar.

Jag behöver skicka ut tjänsteskrivelsen på fredag.
Så om du svarar imorgon går det bra.
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Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Chanel och Jonathan Braddon <nedergardenbro@gmail.com> 
Skickat: den 8 juni 2022 13:30
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: nedergardenbro@gmail.com
Ämne: Diarienummer bygg.2022.60

> Hej Tomislav, 
> 
> Fick ett samtal av de som arrenderar åkern i sluttningen nedanför den nya tilltänkta
styckningen (vi äger åkern och familjen Tesch arrenderar åkern).
> 
> De upplyste oss om att en vanlig villa släpper ut ca 300-400 liter om dagen och att det
(i och med att det redan ligger 3 villor där) är på bristningsgränsen av vad åkerns
befintliga dränering/täckdikning klarar av. Ytterligare ett hus skulle innebära att en ny
täckdikning högst troligen skulle behövas och en sådan kostar flera hundra tusen. Känns
inte toppen om en eventuell styckning görs till stor vinst på bekostan av att vi som äger
åkern plötsligt får en stor investering vi måste ta. Vi har inte talat med
styckningssökande om detta än och om att han då kommer stå för en del av
täckdikningskostnaden, men ville först bara skicka in detta skriftligt så att nämnden kan
ta detta i beaktan när ärendet tas upp. 
> 
> Vad gäller övriga svar som sökanden skickat in är argumenten av varierande relevans.
Det har varit en väg där i många år och slitage på vägen kommer främst från ena grannen
som har en tung  lastbil i daglig trafik. Vår syn var att det inte finns något som säger att
en ny potentiell granne som skulle flytta in i det styckade huset också skulle ha en lastbil
eller annat tungt fordon med hög belastning till följd. 
> 
> Mvh 
> Chanel
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Från: Christian Lindblom
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Diarienummer bygg.2022.60 - Kompletterande information 2022-06-09
Datum: den 9 juni 2022 21:36:06
Bilagor: image.png

image.png

Hej Tomislav,

Jag tittade lite mer i diket idag.

Det ligger ett gult plast-rör under vägen. Position enligt nedan.

Det finns också ett vertikalt betong-rör på samma plats.
Jag gissar att betongröret viker av under vägen. Vart skulle det annars gå?
 
Diket är torrt.
Det finns lite vatten i betong-röret.
Se bild nedan.
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Inget vatten ser ut att rinna genom röret till åkern.
Det tyder på att vattnet från fastigheterna till största delen absorberas i diket.
 

 Man kan heller inte se någon skillnad på strå-höjd på årets sådd.

·        Ingen lokal ökad tillväxt p.g.a. god tillgång på vatten.
·        Ingen lokal minskad tillväxt p.g.a. för mycket vatten.

 
Vatten från Nedergårdsvägen 13 rinner huvudsakligen väster ut via ett dike längs skogs-kanten.
 

Naturligt vattenflöde:
 
Det naturliga flödet från skogsbacken bakom fastigheterna är stort.
 
En annan intressant parameter är att vattnet kommer från borrad brunn och passerar
ett hushåll för att sedan återföras till det naturliga flödet av vatten.
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Mjuk åker på våren:
 
Jag vet att Tesh körde fast på åkern i våras.
Han körde fast ca. 70 m nedanför vägen mellan telefonstolpen och sten-ön.
 
Om man den fördelar den ökade årsvolymen från en fastighet som är 146 m3 på 100x100 m
motsvarar det ca. 15 mm per år. D.v.s 0,04 mm per dygn. Det är försumbart jämfört med
nederbörd.
(Snittnederbörd 540 mm per år) 

Att blöta upp åkern så pass att en traktor kör fast kräver snösmältning eller nederbörd.
 

Sammanfattning:
 
Av de yttranden som avhandlats har endast ett varit relevant.
Det var placeringen av avloppet på första versionen av situationsplanen.
Det åtgärdades på reviderad situationsplan.
 
Punkter nedan har avhandlats i handlingar och bemötanden.
Ingen av punkterna håller som grund för avslag.
 

·        Vattenkvalitet. Godkänt
·        Vattentillgång. Godkänt.
·        Miljö och Livsmedelsenhetens synpunkter. Godkänt
·        Militären.
·        Trafiksäkerheten på Håbo Häradsväg.
·        Trafikbelastning på Nedergårdsvägen
·        Landsbyggsplanen.
·        Tomt-storlek.
·        Avsaknad av detaljplan.
·        Högt tryck på tomter.
·        Ökad vattenmängd 3-400 l/dygn.

 
 

I mitt bemötande "2022-05-01 BYGG.2022.60 Komplettering.docx"
skrev jag ett förslag som rimligtvis bör kunna godkännas.

Förslag:

Enligt situationsplan ”2022-02-17_B Nedergårdsvägen 3.45, styckning.pdf”
 

·        Styckning enligt situationsplan
 

·        Placering av avlopp enligt situationsplan.
 

·        Krav på placering huvudbyggnad på den övre 1/3 av avstyckningen.
        Avstyckningen är bred upptill.

 
·        Huvudbyggnad kan begränsas till 1 plan.
        Detta innebär att nockhöjd på ny byggnad inte är högre än för befintliga fastigheter.

 
·        Placering av garage enligt situationsplan.
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Mvh
Christian Lindblom
 
0704 91 51 56



75 BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2 - BMN 22/0005-1 BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2 : BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-06-07    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av 
ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ridhus med stöd av 9 kap 31 

§, PBL. 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig Jalina El-Saaidy Major med 

behörigheten N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 93 

Bygglov:   0 kr  

 Startbesked:  55 000 kr 

_______________________________________________________________ 

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

Bygglov, Förhandsbesked  
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 
delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

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

Sammanfattning 

Sökande har den 28 mars kommit in med en ansökan om att bygga ett ridhus på 

790 kvadratmeter byggnadsarea. Byggnaden har en byggnadshöjd på 4,3 meter 

med en takvinkel på 22 grader. 

Förslaget är en komplettering till befintlig bebyggelse. Därmed har kontoret 

bedömt att det inte krävs förhandsbesked. Det sker en lokaliseringsprövning i 

bygglovsgranskningen. 

Sökande har fått lov tidigare för ridhus på Örnäs gård. Det är dock något oklart 

från den mindre situationsplanen i sektionsritningen i ärendet var det var tänkt 

att placeras. 

Det nya ridhuset påverkar landskapsbilden marginellt. På Örnäs gård finns det 

flera större byggnader i anslutning till denna byggnad. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-06-07   

 
 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ridhus på 

den sökta fastigheten med stöd av 9 kap 31 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-03-28 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 2022-05-18 

 Situationsplan som inkom 2022-03-28 

 Ritning, fasad som inkom 2022-02-24 

 Ritning, plan, sektion som inkom 2022-02-24 

 Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-05-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 28 mars 2022 kommit in med en ansökan om att bygga ett 
ridhus på 790 kvadratmeter byggnadsarea. Byggnaden har en byggnadshöjd på 

4,3 meter med en takvinkel på 22 grader. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Fastigheten är också belägen utanför 

strandskydd och utanför riksintresse för kulturmiljö. Landsbygdsplanen 

beskriver att hästnäringens och ridningens behov av mark ska tillgodoses i den 

fysiska planeringen. 

På fastigheten har under det senaste 20 åren funnits flera ansökningar om 

ridhus. Flera har avskrivits på sökandes egen begäran. 2006 var det senast det 

beviljades bygglov från nämnden för ett ridhus. Vindskydd/Ligghall också 

beviljats under 2010. 

Sökande har kommit in med en beskrivning av ansökan att Örnäs Islandshästar 

AB sedan 20 år tillbaka här på Örnäs. De har tidigare haft bygglov men hade 

då inte ekonomiska möjligheter att fullfölja bygget. 

De har en större ridskola med ca 250 elever i veckan. För att kunna bedriva 

verksamheten året runt behöver de komplettera verksamheten med ett ridhus. 

Det ska inte vara något publikt ridhus utan ett alternativ för elever när vädret 

inte tillåter ridning utomhus, vilket verkar bli större delen av året. Det är max 8 

elever per gång/lektion. 

De har tidigare tagit eget hö på marker som de arrenderar av kommunen som 

de har ett nära samarbete med. Ett ridhus är nödvändigt för att de ska kunna 

bedriva verksamheten konkurrenskraftigt enligt sökande. 

Platsen för ridhuset är där det redan står en maskinhall. De har övervägt om 
den skulle kunna gå att renovera och använda som ridhus. Tyvärr är den i för 
dåligt skick enligt sökande. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-06-07   

 
 

Vatten och avlopp 

Sökande har meddelat att de inte har behov av något vatten och avlopp till 
ridhuset. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. Sista dag för 
möjlighet till yttrande är 3 juni. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget är en komplettering till befintlig bebyggelse. Därmed har kontoret 

bedömt att det inte krävs förhandsbesked. Det sker en lokaliseringsprövning i 
bygglovsgranskningen. 

Sökande har fått lov tidigare för ridhus på Örnäs gård. Det är dock något oklart 

från den mindre situationsplanen i sektionsritningen i ärendet var det var tänkt 
att placeras. 

Det nya ridhuset påverkar landskapsbilden marginellt. På Örnäs gård finns det 
flera större byggnader i anslutning till denna byggnad. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ridhus på 

den sökta fastigheten med stöd av 9 kap 31 §, PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

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

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

I detta ärende krävs eventuellt utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska 

utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör att barn kan ha ridsport som hobby. Det är bra för barns 

hälsa och välbefinnande.  



75 BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2 - BMN 22/0005-1 BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2 : BYGG.2022.144, Bygglov för nybyggnad av ridhus, ÖRNÄS 1:2, Örnäs vägen 2

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-06-07   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-03-28 

2. Anmälan kontrollansvarig som inkom 2022-05-18 

3. Situationsplan som inkom 2022-03-28 

4. Ritning, fasad som inkom 2022-02-24 

5. Ritning, plan, sektion som inkom 2022-02-24 

6. Brev/skrivelse från sökande som inkom 2022-05-23 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Kungsängens-Tibble 1:3 

 Kungsängens-Tibble 1:478 

 Kungsängens-Tibble 1:644 

 Viby 19:1 

 Viby 19:106 

 Örnäs 1:11 

 Örnäs 1:17 

 Örnäs 1:28 

 Örnäs 1:29 

 Örnäs 1:4 

 Örnäs 1:5 

 Örnäs 1:6 

 Örnäs 1:7 

 Örnäs 1:9 
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Från: Eva
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: ridhus
Datum: den 23 maj 2022 11:08:24
Bilagor: image001.png

image001.png

Hej Tomislav, vi bedriver Örnäs Islandshästar AB sedan 20 år tillbaka här på Örnäs, vi har
tidigare haft bygglov men vi hade då inte ekonomiska möjligheter att fullfölja bygget!
Vi har en ganska stor ridskola med ca 250 elever i veckan. För att kunna bedriva vår
verksamhet året runt behöver vi komplettera verksamheten med ett ridhus, det ska inte vara
något publikt ridhus utan ett allternativ för våra elever när vädret inte tillåter ridning
utomhus, vilket verkar bli större delen av året, det är Max 8 elever per gång/ lektion!
Vi har tidigare tagit vårt eget hö på våra marker som vi arrenderar av kommunen som vi
har ett nära samarbete med.
Ett ridhus är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet konkurrenskraftigt!
Platsen för ridhuset är där det redan står en maskinhall, vi har övervägt om den skulle
kunna gå att renovera och använda som ridhus, tyvärr är den i för dåligt skick!

Bilder kommer!
Med vänlig hälsning, 
Eva Spegel
Örnäs Islandshästar 

Skickat från min iPhone

23 maj 2022 kl. 09:50 skrev Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:


Hej,
 
Det vore bra också om vi fick en beskrivning av gården och den ridhus ni vill bygga.
Hur många hästar tänker man ha?
Kommer det vara ett publikt ridhus?
Bedriver man jordbruk?
Det är trevligt med en kortare beskrivning.
 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
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Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Tomislav Dragoja 
Skickat: den 23 maj 2022 09:43
Till: Eva <eva@ornasgard.com>
Ämne: ridhus
 
Hej Eva,
 
Jag hade möte med vår bygglovschef Olof idag.
Han framförde att han vill att ärendet går upp i 30 juni nämnden.
 
Han efterfrågade också lite bilder från gården.
Han ville främst se den byggnaden som rivs.
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-06-10    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, 
Skogshuggarvägen 3A 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för åtgärden med stöd av 9 

kap 31 §, Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig Klas Johansson med 

behörigheten N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

93 

 Bygglovsavgift:  37 500 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande som är Ekebygruppen har den 24 mars 2022 kommit in med en 

ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus. Sökande avser riva ett 

mindre hus på platsen och bygga upp ett hus på 96,9 kvadratmeter bruttoarea i 

två plan. Det vill säga en total bruttoarea på 193,8 kvadratmeter. 

Sökandes förslag bedöms följa de riktlinjer som kommunen har tagit fram. 

Samhällsutvecklingsprojekt har bedömt att förslaget stämmer överens med 

översiktsplanen och landsbygdsplanen. Kulturmiljöansvarig har bedömt att 

bostadshuset är anpassat till området.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-06-10   

 
 

Kontoret föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med 

stöd av 9 kap 31 §, PBL då åtgärden bedöms förenlig med Plan- och bygglagen 

och kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-03-24 

 Situationsplan som inkom 2022-05-19 

 Ritningar plan, fasad,sektion som inkom 2022-04-19 

 Fasadritningar som inkom 2022-03-24 

 Brev/Skrivelse kulturmiljöansvarig som inkom 2022-04-19 

 Brev/Skrivelse SUP som inkom 2022-04-27 

 Brev/Skrivelse färgsättning reviderad som inkom 2022-04-20 

 Fotomontage utformning som inkom 2022-04-20 

 Yttrande Kvarnibble 3:33 som inkom 2022-04-18 

 Yttrande Kvarnibble 3:33 som inkom 2022-04-18 

 Yttrande Kvarnnibble 3:26 som inkom 2022-04-19 

 Brev/skrivelse miljö som inkom 2022-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande som är Ekebygruppen har den 24 mars 2022 kommit in med en 

ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus. Sökande avser riva ett 

mindre hus på platsen och bygga upp ett hus på 96,9 kvadratmeter bruttoarea i 

två plan. Det vill säga en total bruttoarea på 193,8 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

Den berörda fastigheten ligger längs väg 912, i anslutning till Lunda, som är 

utpekad som en större bebyggelsegrupp i kommunens översiktsplan (ÖP 2010). 

På fastigheten finns ett mindre fritidshus, som sökande avser att riva och 

uppföra ett nytt hus på samma plats. Angöring till fastigheten sker via servitut 

över grannfastighet, från Skogshuggarvägen. 

Fastigheten ligger strax utanför riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-

Håbo Tibble [AB 35], samt inom Området Erikssundsvägen-Håbogränsen 

t.o.m. Nyborg som är av lokalt intresse för kulturmiljön enligt ÖP 2010. Enligt 

ställningstaganden i Landsbygdsplanen (FÖP 2016) ställs högre krav på 

utformning av ny bebyggelse i områden med särskilda kulturmiljövärden, och 

det ska även redovisas hur kommande bebyggelse tar hänsyn till värdena på 

platsen. 

Fastigheten ligger utanför Försvarsmaktens samrådsområde.  Utifrån 

tillgängliga planeringsunderlag finns inga dokumenterade höga naturvärden på 
platsen.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-06-10   

 
 

Tillgänglighet 

Förslaget har bedömts som tillgängligt. Utförandet och kontroll av utförandet 

av tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid tekniskt samråd, 

platsbesök och slutsamråd.  

Vatten och avlopp 

Vatten, avlopp samt dagvatten avses att lösas med enskild anläggning. Det 

berörda området är utpekat som utbyggnadsområde på längre sikt i kommunens 

VA-plan; område 10, Lunda med planerad utbyggnad 2029–2035. 

Miljö- och livsmedelsenheten har bedömt att det går att ha en enskild 

avloppsanläggning på fastigheten. 

Miljö- och livsmedelsenheten har bedömt att det finns tillräcklig vattenmängd 

om Kvarnnibble 3:40 delar dricksvattentäkt med Kvarnnibble 3:27, vilket 

framgår i inskickade underlag. Miljö- och livsmedelsenheten kan inte yttra sig 

över vattenkvaliteten eller tillgång till grundvatten för egen fastighet då 

underlag saknas. Sökande har också beställt ett vattenprov för brunnen de 

tänkte nyttja. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har kommit 

in tre yttranden. Två av yttrandena är från samma fastighet. De framför ganska 

liknade synpunkter att detta hus inte passar in på platsen och det är inte 

lämpligt med fler hus. Det har också kommit in en synpunkt om servitutet när 

det gäller vägen till sökta fastigheten. 

Ärendet har remitterats Samhällsutvecklingsprojekt, SUP. SUP framför att en 

berörda fastigheten ingår i det större område som i Landsbygdsplanen benämns 

som utredningsområde bebyggelse, Lunda. Gällande Lunda anger 

Landsbygdsplanen att det är inte är lämpligt med någon kompletterande 

bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande trafiksäkerhet längs väg 

912 samt behov av utbyggnad av kommunalt VA. FÖP 2016 anger därför att 

detaljplan sannolikt kommer att krävas. Fastigheter i närområdet har hanterats i 

tidigare ansökningar om förhandsbesked.  

Samhällsutvecklingsprojekt har konstaterat: att det i området som helhet finns 

ett högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje tillskott av bebyggelse, 

och att utvecklingen därför bör prövas i ett större sammanhang. I detta fall 

avser sökande att riva befintligt fritidshus och ersätta detta med ett större 

enbostadshus på samma plats, Samhällsutvecklingsprojekt anser därför att den 

specifika åtgärden inte bör vara att beakta som tillkommande eller 

kompletterande bebyggelse. Med hänsyn till ovanstående har vi inga 

invändningar mot den föreslagna åtgärden. Detta förutsatt att mark- och 

byggnadsåtgärderna tar hänsyn till de generella riktlinjer för bebyggelse som 

återfinns i Landsbygdsplanens fjärde kapitel. Vi noterar fastigheten är något 

kuperad och att sökande har för avsikt att ändra marknivån.  
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-06-10   

 
 

En av riktlinjerna i landsbygdsplanen är att placering och utformning av 

byggnader ska anpassas till topografi för att undvika större markingrepp. 

Ärendet har också remitterats till kulturmiljöansvarig när det gäller 

utformningen. Kulturmiljöansvarig har meddelat att huset passar in på platsen. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökandes förslag bedöms följa de riktlinjer som kommunen har tagit fram. 

Samhällsutvecklingsprojekt har bedömt att förslaget stämmer överens med 

översiktsplanen och landsbygdsplanen. Kulturmiljöansvarig har bedömt att 

bostadshuset är anpassat till området.  

Kontoret föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med 

stöd av 9 kap 31 §, PBL då åtgärden bedöms förenlig med plan- och bygglagen 

och kommunens översiktsplan. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

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

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

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

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 

tillstånd från Miljö- och livsmedelsavdelningen 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör att en barnfamilj kan flytta i ett modernt bostadshus. Att 

barn kan vistas på landsbygden är viktigt för barns hälsa.  



76 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A - BMN 22/0005-5 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A : BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A

 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-06-10   

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-03-24 

2. Situationsplan som inkom 2022-05-19 

3. Ritningar plan, fasad,sektion som inkom 2022-04-19 

4. Fasadritningar som inkom 2022-03-24 

5. Brev/Skrivelse kulturmiljöansvarig som inkom 2022-04-19 

6. Brev/Skrivelse SUP som inkom 2022-04-27 

7. Brev/Skrivelse färgsättning reviderad som inkom 2022-04-20 

8. Fotomontage utformning som inkom 2022-04-20 

9. Yttrande Kvarnibble 3:33 som inkom 2022-04-18 

10. Yttrande Kvarnibble 3:33 som inkom 2022-04-18 

11. Yttrande Kvarnnibble 3:26 som inkom 2022-04-19 

12. Brev/skrivelse miljö som inkom 2022-05-18 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Kvarnibble 3:33 

 Kvarnnibble 3:26 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

 Kvarnnibble 3:14 

 Kvarnnibble 3:16 

 Kvarnnibble 3:27 

 Kvarnnibble 3:3 
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Skala 1:100

Boarea (BOA)
Plan 1 BOA 84.2 m²
Plan 2 BOA 84.2 m²

Bruttoarea (BTA)
Plan 1 BTA 96.9 m²
Plan 2 BTA 96.9 m²

ENTRÉVÅNING

Leveransbeskrivning: 213i
Uppvärmning: FVP, 
Plan 1: Golvvärme
Plan 2: Radiatorer

Ventilation: FVP

Trä
Fasadsten
Murblock
Betong

Balk
Barriär/Räcke

Spalje

AFK = Ej öppningsbart fönster
RÅ  = Cotswold/Etsat

Byggsystem kontrollerat av
Certifikat 0144/02
med undantag för följande byggdelar:

För information om vad detta innebär,
se teknisk typbeskrivning

Bärande vägg
Bärande stolpe

Inklädnad för VA och Ventilation
kan förekomma.

Placeringen av eventuell invändig taklucka kan
ändras på grund av konstruktionslösningar.

TEL. 010-434 10 00   
574 85 VETLANDA

RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Myresjöhus. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.
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EKEBYGRUPPEN KVARNNIBBLE AB

F20733-1SPV 01

PLANER

NYBYGGNAD Å FAST. KVARNNIBBLE 3:40, BRO

UPPLANDS-BRO KOMMUN

2022-03-10

EOS

BYGGLOVSHANDLING

110056-01

FVP
Mekanisk frånlufts-
ventilation. Tilluft
via reglerbara tillufts-
ventiler Fresh TL80DE dbs
i yttervägg.
Utvunnen energi
värmer tappvarmvatten
och värmevatten.

ÖVERVÅNING

BBR29 (BFS2011:6-BFS2020:4)

Trapp-plan till entré ingår ej från Myresjöhus

På grund av olika tolkningar av brandskyddskraven hos 
kommunerna i Sverige kan brandavskiljningen eventuellt
ändras/kompletteras efter tekniskt samråd.

*) Inredning synlig i fönster.

**) Inklädnad i tak.

*3) Fönstret och tätskiktets anslutningar mot fönstret
tål ej vattenbegjutning. Myresjöhus frånsäger sig reklamationer
som har sin grund i att fönstret har utsatts för vatten.

A PLANLÖSNING, KÖK, FÖNSTER mm 220316 EOS

B PLYWOOD ENLIGT STATIK 220408 EOS
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RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Myresjöhus. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.
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EKEBYGRUPPEN KVARNNIBBLE AB

F20733-1SPV 02

FASADER

NYBYGGNAD Å FAST. KVARNNIBBLE 3:40, BRO

UPPLANDS-BRO KOMMUN

2022-03-10

EOS

BYGGLOVSHANDLING

110056-01

TOMTGRÄNS

FÖRESLAGEN MARK

BEFINTLIG MARK

GATA

Ev. stödmur (trappa & räcke) & markanpassning 
ingår ej i Myresjöhus åtagande

BBR29 (BFS2011:6-BFS2020:4)

Fasadbeklädnad

LIGGANDE PANEL

A DÖRR, FÖNSTER 220316 EOS

B GÅNGVÄG, MARK 220408 EOS
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FASAD MOT SYDOST

FASAD MOT NORDOST

TEL. 010-434 10 00   
574 85 VETLANDA

RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Myresjöhus. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.
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EKEBYGRUPPEN KVARNNIBBLE AB

F20733-1SPV 03

FASADER

NYBYGGNAD Å FAST. KVARNNIBBLE 3:40, BRO

UPPLANDS-BRO KOMMUN

2022-03-10

EOS

BYGGLOVSHANDLING

110056-01
0 1 2 3 4 5m

Skala 1:100

TOMTGRÄNS

FÖRESLAGEN MARK

BEFINTLIG MARK

GATA

Ev. stödmur (trappa & räcke) & markanpassning 
ingår ej i Myresjöhus åtagande

BBR29 (BFS2011:6-BFS2020:4)

Fasadbeklädnad

LIGGANDE PANEL

A FÖNSTER 220316 EOS

B GÅNGVÄG, MARK 220408 EOS
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Fasadbeklädnad 18°
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TEL. 010-434 10 00   
574 85 VETLANDA

RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Myresjöhus. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.
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EKEBYGRUPPEN KVARNNIBBLE AB

F20733-1SPV 04

SEKTION

NYBYGGNAD Å FAST. KVARNNIBBLE 3:40, BRO

UPPLANDS-BRO KOMMUN

2022-03-10

EOS

BYGGLOVSHANDLING

110056-01

SEKTION

0 1 2 3 4 5m

Skala 1:100

BBR29 (BFS2011:6-BFS2020:4)

Vindstabiliteten påverkas av terrängtyp och 
husets utformning vilket kan komma att påverka 
byggnadens konstruktion.
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Från: Rasmus Sjödahl
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Hannah Rydstedt Nencioni; Kultur- och fritidsnämnden
Ärende: KFN 22/0014-4 - Intern remiss kulturmiljö Kvarnnibble 3:40, BYGG.2022.140
Datum: den 19 april 2022 15:00:06

Hej Tomislav,
 
Nedan följer ett kort yttrande från min sida avseende kulturvärden.
 
Fastigheten ligger utanför ett riksintresse för kulturmiljön och bedöms inte påverka några
utpekade värden inom riksintresset.
Nuvarande förslag bedöms även vara anpassat till sin omgivning och övrig bebyggelse i närheten.
Nybyggnationen bedöms heller inte påverka några övriga kulturmiljövärden.
Jag har inget att erinra.
 
Hör av dig vid ytterligare funderingar där jag kan vara behjälplig!
 
Med vänliga hälsningar
Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress:  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
0721788361
rasmus.sjodahl@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 4 april 2022 16:07
Till: Kultur- och fritidsnämnden <Kultur.Fritidsnamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss kulturmiljö BYGG.2022.140
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.140

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.140
Ärendet avser: Bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus
Fastighet: KVARNNIBBLE 3:40

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

kulturmiljö.
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Fastigheten är belägen utanför riksintresset med gränsar till rikintresse för kulturmiljö.
Det vore bra om vi kunde få ett svar från Rasmus om detta är anpassat till området.
 

 

Upplysning

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

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.140
Mottagare: [kultur.fritidsnamnden@upplands-bro.se]
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  YTTRANDE 1 (2)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Johanna Forsberg Malmsten 

Översiktsplanerare 

Samhällsutvecklingsprojekt 

08-518 321 95 

johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se 

2022-04-26   BYGG.2022.140 

  

 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
bygglov och rivningslov för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:40  
 

Ärendet  

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 

bygglovsavdelningen avseende rivningslov för befintligt fritidshus samt 

bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:40.  

Yttrande 

Den berörda fastigheten ligger längs väg 912, i anslutning till Lunda, som är 

utpekad som en större bebyggelsegrupp i kommunens översiktsplan (ÖP 

2010)1. På fastigheten finns ett mindre fritidshus, som sökande avser att riva 

och uppföra ett nytt hus på samma plats.  Angöring till fastigheten sker via 

servitut över grannfastighet, från Skogshuggarvägen.  

Fastigheten ligger strax utanför riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-

Håbo Tibble [AB 35], samt inom Området Erikssundsvägen-Håbogränsen 

t.o.m. Nyborg som är av lokalt intresse för kulturmiljön enligt ÖP 20102. Enligt 

ställningstaganden i Landsbygdsplanen (FÖP 2016) ställs högre krav på 

utformning av ny bebyggelse i områden med särskilda kulturmiljövärden, och 

det ska även redovisas hur kommande bebyggelse tar hänsyn till värdena på 

platsen3.  

Fastigheten ligger utanför Försvarsmaktens samrådsområde.  

Vatten, avlopp samt dagvatten avses att lösas med enskild anläggning. Det 

berörda området är utpekat som utbyggnadsområde på länge sikt i kommunens 

VA-plan; område 10, Lunda med planerad utbyggnad 2029-20354.  

Utifrån tillgängliga planeringsunderlag finns inga dokumenterade höga 

naturvärden på platsen.  

Den berörda fastigheten ingår i det större område som i Landsbygdsplanen 

benämns som utredningsområde bebyggelse, Lunda.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-04-26   

 

 

Gällande Lunda anger Landsbygdsplanen att det är inte är lämpligt med någon 

kompletterande bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande 

trafiksäkerhet längs väg 912 samt behov av utbyggnad av kommunalt VA. FÖP 

2016 anger därför att detaljplan sannolikt kommer att krävas5.  

Fastigheter i närområdet har hanterats i tidigare ansökningar. I yttrandena har 

den tidigare avdelningen för övergripande samhällsplanering och nuvarande 

enheten för samhällsutvecklingsprojekt konstaterat att det i området som helhet 

finns ett högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje tillskott av 

bebyggelse, och att utvecklingen därför bör prövas i ett större sammanhang6.  

I detta fall avser sökande att riva befintligt fritidshus och ersätta detta med ett 

större enbostadshus på samma plats, samhällsbyggnadsprojekt anser därför att 

den specifika åtgärden inte bör vara att beakta som tillkommande eller 

kompletterande bebyggelse.  

Med hänsyn till ovanstående har vi inga invändningar mot den föreslagna 

åtgärden. Detta förutsatt att mark- och byggnadsåtgärderna tar hänsyn till de 

generella riktlinjer för bebyggelse som återfinns i Landsbygdsplanens fjärde 

kapitel.  

Vi noterar fastigheten är något kuperad och att sökande har för avsikt att ändra 

marknivån. En av riktlinjerna i landsbygdsplanen är att placering och 

utformning av byggnader ska anpassas till topografi för att undvika större 

markingrepp7.  

 

/Samhällsutvecklingsprojekt  

 

 

 

1 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 

Landsbygden – större bebyggelsegrupper, sid. 99  

 
2 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 

11. Området Erikssundsvägen-Håbogränsen t.o.m. Nyborg, s. 52  

 
3 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 

Kulturmiljövärden och naturvärden i Upplands-Bro, sid. 88  

 
4 VA-plan för Upplands-Bro kommun 

3.3 Utbyggnad på längre sikt, 2029-2035, sid. 65 

 
5 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 

Utredningsområde, bebyggelse, Lunda sid. 51-52 

 
6 Se tidigare yttranden i ärende BYGG.2017.368, BYGG.2017.399 samt BYGG.2022.60.  

 
7 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 

Tomtens utformning och byggnadernas placering, sid. 100  
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Reviderad Färgsättning o material 

Kvarnnibble 3:40 

2022-04-20 
 

Fasad träpanel  RAL 8004 

 

Tak betongtegel NCS S4050-Y60R 

 

Fönster alu/trä  RAL 8004 

 

Dörrar   NCS 6010-G50Y 

 

Hängrännor stuprör  RAL 8004 

 

 

 

 



76 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A - BMN 22/0005-5 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A : 8. Fotomontageutformning_528042



76 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A - BMN 22/0005-5 BYGG.2022.140, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:40, Skogshuggarvägen 3A : 9. YttrandemederinranKvarnnibble333_528004

Från: mallas1@telia.com
Till: Bygg- och miljönämnden; Tomislav Dragoja
Ärende: Bygglov kvarnnibble 3:40
Datum: den 18 april 2022 14:10:19

Vi motsätter oss nybygge på denna tomt. I dagsläget är det alldeles för många fastigheter
på för liten yta! 
När tomter styckats från 3:27, har de gjorts alldeles för små. Enligt områdesbestämmelse
ska tomter häromkring ligga på minst 2500 m2. På andra sidan Håbo häradsväg är
tomterna ca 3000 m2. Där fungerar det för de boende, och det ser fortfarande trevligt ut.
För att bevara Håtuna och dess landskapsbild är det inte lämpligt med mer byggnation runt
här ( dessutom var det ett stort NEJ till 2 planshus när vi byggde 2004) Vänner till oss som
styckat tomter från sina fastigheter i området, har fått direktiv att tomterna ska vara ca
3000 m2, minst. Vad är det som gör att kommunen tycker det kan vara lämpligt med fler
hus på denna lilla yta? 
Det finns ingen detaljplan här ute, vilket skulle behövas ifall ni ska tycka det är lämpligt
med fler hus här. När våra tomter styckades från 3:27, var det endast tillåtet med 3 tomter
utan detaljplan.
Idag är det stora problem i detta område, som kommunen ännu inte klarat reda ut.
Samfälligheten har heller inte blivit tillfrågad gällande användning av väg till denna
fastighet? 
Måste säga att vi är mycket besvikna på Upplands Bro kommun, som inte skött sina
åtaganden som kommun i vårat område. Det har varit och är stora problem här sedan vi
köpte våra tomter. 
Hälsningar Malin Ohlsson Kvarnnibble 3:33
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Från: Henrik Nilsson
Till: Bygg- och miljönämnden; Tomislav Dragoja
Ärende: BYGG.2022.140
Datum: den 18 april 2022 14:15:26

Vi motsätter oss nybygge på denna tomt. I dagsläget är det alldeles för många fastigheter
på för liten yta! 
När tomter styckats från 3:27, har de gjorts alldeles för små. Enligt områdesbestämmelse
ska tomter häromkring ligga på minst 2500 m2. På andra sidan Håbo häradsväg är
tomterna ca 3000 m2. Där fungerar det för de boende, och det ser fortfarande trevligt ut.
För att bevara Håtuna och dess landskapsbild är det inte lämpligt med mer byggnation runt
här ( dessutom var det ett stort NEJ till 2 planshus när vi byggde 2004) Vänner till oss som
styckat tomter från sina fastigheter i området, har fått direktiv att tomterna ska vara ca
3000 m2, minst. Vad är det som gör att kommunen tycker det kan vara lämpligt med fler
hus på denna lilla yta? 
Det finns ingen detaljplan här ute, vilket skulle behövas ifall ni ska tycka det är lämpligt
med fler hus här. När våra tomter styckades från 3:27, var det endast tillåtet med 3 tomter
utan detaljplan.
Idag är det stora problem i detta område, som kommunen ännu inte klarat reda ut.
Samfälligheten har heller inte blivit tillfrågad gällande användning av väg till denna
fastighet? 
Måste säga att vi är mycket besvikna på Upplands Bro kommun, som inte skött sina
åtaganden som kommun i vårat område. Det har varit och är stora problem här sedan vi
köpte våra tomter. 
Hälsningar Henrik Nilsson Kvarnnibble 3:33
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Anchelie Hasseltun 2022-04-18
Adress: Skogshuggarvägen 3
19793 Bro
Telefon: 0704 90 62 43
E-post: anchelie.hasseltun@gmail.com

Ärende, Diarie nr: BYGG 2022.140 - Yttrande avseende grannhörande beträffande
bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten KVARNNIBBLE
3:40.

Anchelie Hasseltun boendes på Skogshuggarvägen 3, 19793 Bro väljer härmed att lämna sin
synpunkt av ansökan avseende byggnation beläget utanför detaljplanerat område enl § 9 kap 25
§ Plan- och bygglagen. Yttrandet avser att ge min bild av planerad byggnation och av ett
kommande ev. beviljande av bygglov enligt inlämnad ansökan på närbelägen tomt i anslutning till
Anchelies egendom, vilket kommunicerats genom tillkännagivande brevledes av Upplands Bro
kommun.

Framställan av beskrivelse:

Jag motsätter mig nybygge på tomten Kvarnnibble 3:40 som gränsar till min tomt Kvarnnibble
3:26. Tomterna är alldeles för små för att bygga  ett sånt stort hus på eller över huvud taget så är
tomten inte lämplig alls att bygga på eftersom en stor del av tomten får man inte ens bygga
på.Dessutom så bygger man på andra sidan min tomtgräns på Kvarnnibble 3:32 som också är liten
vilket gör att även det huset känns som det byggs på mitt hus blir ju väldigt nära.Finns ingen
anledning att man ska bygga något mer på kullen vid Skogshuggarvägen hela landskapet kommer
att förfulas och att tappa sin tjusning och påverkas till det negativa låt landskapsbilden med
Nedergården Nytorpet och Johannelund få vara intakta och inte bygga in ett nytt modernt hus
där.Dessutom har vi ett stort problem på andra sidan Skogshuggarvägen där man bygger utan
bygglov och skövlar runt både med stora maskiner som väsnas dygnet runt och stora strålkastare
som lyser upp hela området dag som natt.Vilket också U-B Kommun känner till och som faktiskt
inte har agerat på ett tillfredsställande sätt.Nu är det faktiskt hög tid att faktiskt ta lite hänsyn till
oss andra som också försöker bo och leva här.

Självklart måste det byggas nya bostäder med rådande befolkningstillväxt, vilket man även
gör/gjort här ute. Sunt förnuft skall och bara måste tas i beaktande vid upprättande av nya
bostadshus, med en portion hänsyn tagandes till hela närmiljön och redan levandes och boendes i
omgivningen.

Emotser ytterliggare gensvar i frågan per omgående genom att stå i förbindelse med
undertecknad.

Med vänlig hälsning.

Anchelie Hasseltun

-------------------------------------
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YTTRANDE 1 (1)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Filiz Aktas
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsenheten
08-410 793 02
Filiz.Aktas@upplands-bro.se

2022-05-12 ADM.2022.367

Tomislav Dragoja

KVARNNIBBLE 3:40

Intern remiss, Bygglov och rivningslov för nybyggnad av
enbostadshus
Er beteckning BYGG.2022.140

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 19 april 2022 med en remiss till
Miljö- och livsmedelsenheten för granskning av vatten och avlopp på fastigheten Kvarnnibble
3:40. Ärendet kompletterades med en reviderad situationsplan 2022-05-09.

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter

Avlopp

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det går att ha en enskild avloppsanläggning på
fastigheten. Miljö- och livsmedelsenheten får därefter pröva om tänkt lösning är lämplig på
fastigheten när ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning inkommer.

Avståndet mellan föreslagen avloppsanläggning och omkringliggande dricksvattentäkter bör
följa Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning skall inte
överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.

Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning skall skickas till Bygg- och miljönämnden.

Vatten
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det finns tillräcklig vattenmängd om Kvarnnibble
3:40 delar dricksvattentäkt med Kvarnnibble 3:27, vilket framgår i inskickade underlag.
Miljö- och livsmedelsenheten kan inte yttra sig över vattenkvaliteten eller tillgång på
grundvatten för egen fastighet då underlag saknas. Vidare bedömer Miljö- och
livsmedelsenheten att det borde gå att lösa vattenfrågan på egen fastighet då vattenmängd för
två närliggande dricksvattentäkter visar på tillräckliga mängder.

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2022-06-10    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av 
industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

industri med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig. Hans Ångman med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

93 

 Bygglovsprövning:  35 625 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande inkom den 5 maj 2022 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 

industri. Industribyggnaden har en byggnadsarea på 380 kvadratmeter och en 

bruttoarea på 760 kvadratmeter. På fastigheten finns idag en industribyggnad 

med en byggnadsarea på cirka 380 kvadratmeter. 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL, då cirka halva byggnaden 

avses att placeras på prickad mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. 

Detta kan inte bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.  

Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven i 9 kap. 31 c § då åtgärden inte 

bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte eller tillgodose ett angeläget 

gemensamt intresse. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-06-10   

 
 

Utöver den prickade marken så bedöms förslaget uppfylla kraven i gällande 

detaljplan. 

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

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

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

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna.  

Kontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om nybyggnad av industri med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 5 maj 2022 

 Nybyggnadskarta som inkom den 5 maj 2022 

 Situationsplan som inkom den 5 maj 2022 

 Planritning entréplan som inkom den 1 juni 2022 

 Planritning plan 1 som inkom den 5 maj 2022 

 Fasadritning väster och öster samt sektion som inkom den 5 maj 2022 

 Fasadritning söder och norr som inkom den 5 maj 2022 

 Verksamhetsbeskrivning och färgsättning som inkom den 1 juni 2022 

 Elevationsritning stödmur som inkom den 1 juni 2022 

 Utlåtande tillgänglighet som inkom 1 juni 2022 

 Bemötande av tjänsteskrivelsen som inkom den 9 juni 2022 

 Bilaga till bemötande av tjänsteskrivelse som inkom den 9 juni 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 5 maj 2022 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 

industri. Industribyggnaden har en byggnadsarea på 380 kvadratmeter och en 

bruttoarea på 760 kvadratmeter. På fastigheten finns idag en industribyggnad 

med en byggnadsarea på cirka 380 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 9206 som vann laga kraft den 16 november 

1992. Av detaljplanen framgår det bland annat att ändamålet ska vara industri 

och kontor, att högsta byggnadshöjd är 6 meter samt att största byggnadsarea är 

50 % av fastighetsarean. På fastigheten finns prickad mark som inte får 

bebyggas enligt detaljplanen. 

Förslaget anger att en del av byggnaden avses att placeras på prickad mark som 

inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-06-10   

 
 

Tillgänglighet 

Sökande har skickat in en tillgänglighetsbeskrivning som visar att 

tillgängligheten uppfylls. Utförandet och kontroll av utförandet av 

tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid tekniskt samråd, 

platsbesök och slutsamråd.  

Buller 

Enligt detaljplanen får för omgivningen störande verksamhet inte förekomma, 

bullernivån vid kvartersgränsen får inte överstiga 55 dBA. Sökande har i 

verksamhetsbeskrivningen redogjort att verksamheten som kommer bedrivas är 

galvanisering av maskindetaljer och att detta inte är en störande verksamhet 

som inte kommer överskrida 55 dBA. 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är kommunalt. 

Yttranden och remisser 

Då åtgärden avviker från detaljplanen så har berörda sakägare underrättats 

enligt 9 kap. 25 § PBL. Det har inte inkommit några yttranden i ärendet. 

Sökande har fått ta del av förslag till beslut och tjänsteskrivelsen och har 

inkommit med ett bemötande, se bilaga 11 och 12.  

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL, då cirka halva byggnaden 

avses att placeras på prickad mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. 

Detta kan inte bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.  

Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven i 9 kap. 31 c § då åtgärden inte 

bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte eller tillgodose ett angeläget 

gemensamt intresse. 

Utöver den prickade marken så bedöms förslaget uppfylla kraven i gällande 

detaljplan. 

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

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

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

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna. 

Kontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om nybyggnad av industri med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-06-10   

 
 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 5 maj 2022 

2. Nybyggnadskarta som inkom den 5 maj 2022 

3. Situationsplan som inkom den 5 maj 2022 

4. Planritning entréplan som inkom den 1 juni 2022 

5. Planritning plan 1 som inkom den 5 maj 2022 

6. Fasadritning väster och öster samt sektion som inkom den 5 maj 2022 

7. Fasadritning söder och norr som inkom den 5 maj 2022 

8. Verksamhetsbeskrivning och färgsättning som inkom den 1 juni 2022 

9. Elevationsritning stödmur som inkom den 1 juni 2022 

10. Utlåtande tillgänglighet som inkom 1 juni 2022 

11. Bemötande av tjänsteskrivelsen som inkom den 9  juni 2022 

12. Bilaga till bemötande av tjänsteskrivelse som inkom den 9 juni 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 
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            2022-06-01. 

 

 
Upplands-Bro kommun  
Stella Österback 
Samhällsbyggnadskontoret/Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen. 
 
 
 
BYGG. 2022. 211. Komplettering enligt begäran. 
Beträffande planerad nybyggnad för verksamheten på fastigheten Bro-Skällsta 
1:31. med adress Skiftnyckeln 6, 197 40 Bro.  

 
Enligt överenskommelse kommer här efterfrågad redovisning för planerad nybyggnad 
av lokaler för All Galvan AB verksamhet.  
 

- Planritningar har kompletterats enligt överenskommelse och tillgänglighet- och 
projekterings redovisning, se bifogad redovisning.  

 
- Elevation av planerade stödmurar. Vid fastighetens sydvästra hörn mot 

grönområdet stödmur c:a 0,5m av murblock, för att ta upp den höjdskillnad 
som redovisas på nybyggnadskartan.  

 
- Kontrollansvarig Hans Ångman Certifierad, KA, RISE, SC 0989 - 12, K. Jag 

kan signera inlämnad blankett digitalt. 
 

- Takkonstruktion: Isolerad takkonstruktion med taklutning c:a 6 grader. 
Takbeläggningen underhållsfri takpapp med beläggning. 

           Kulör svart-grå, NCS 8500. 
 

- Hängrännor och stuprör. Kulör Silvermetall RAL 9006.  
   

- Fönster och Dörrar. Kulör NCS 1080-Y90R.  
 

- Verksamheten: Galvanisering av maskindetaljer är inte störande. 
Verksamheten utförs i byggnaden med en icke störande ljudnivå som ej 
överskrider detaljplanens föreskrift högsta ljudnivå om 55 dBA.   

 
 
Tacksam för återkoppling i ärendet. 
 
 
Enligt uppdrag/ 
Med vänlig hälsning 

Hans Ångman 
Hans Ångman Arkitekt SAR/MSA 
070-786 90 20 
Brahevägen 3 - 5 
169 69 SOLNA  



79 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 - BMN 22/0005-4 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 : 9. Ritningelevationstodmur_532901



79 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 - BMN 22/0005-4 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 : 10. Utlatandetillganglighet_532900

  2022-06-01 

Upplands-Bro kommun 
Bygglovsavdelningen Stella Österback 
 
 
Bygg.2022.211. 
Granskning- & projekteringsutlåtande om tillgänglighet för nybyggnad av verkstadshall 
& kontor på fastigheten Bro-Skällsta 1:31, Upplands-Bro kn.    

 
Utlåtande om tillgänglighet gäller för nybyggnaden av verkstadshall, entréplan för 
kontor och verkstadsdelar. Plan 1tr skall användas som lager ej som arbetslokal. 
 
Utlåtande, enligt Plan- och bygglagen. Granskning har utförts enligt BBR 29. Som 
underlag för funktionsmått gäller SS 91 42 21. 
 
Allmänt: 
Fastigheten skall användas för verksamheten; allmän galvanisering av verktyg och 
smågods som uppdrag för större företag. Nybyggnaden kommer att fungera som 
komplementbyggnad för galvaniseringsverksamheten på fastigheten.  
 

Entréplan: 
- Dörrar till verkstad och kontor för entré, wc & dusch och pentry fyller tillgänglighets- 
  kravet. 
- Dörrar D=900 fyller tillgänglighetskravet. 
- Vändcirkel D=1300 redovisas fyller tillgänglighetskravet. 
- Trösklar undvikes (min 20mm enligt BBR) Det är godkänt. 
 
Plan 1tr.  
Används som lager: 
- Hiss saknas 
- Ändring av denna lokal erfordrar bygglov och hiss. 
 
Parkering: 
- Möjligheten finns att ordna extra HKP-parkering med enkla åtgärder. 
- Parkeringsplats är i samma nivå som entré, inga lutningar. Det är godkänd. 
- Parkeringsplats är max 25 meter avstånd från entré. Det är godkänd. 

 
Sammanfattning 
- Entréplan ligger i markplan. Det fattas hiss till plan 1tr som ej skall användas som    
  arbetslokal.  
- Möjligheten finns att ordna extra HKP-parkering med enkla åtgärder. 
 

Om kommunen godkänner denna projekteringsredovisning, bör denna byggnad 
uppfylla kraven för tillgänglighet och användbarhet för verksamheten. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Hans Ångman 
Hans Ångman 070-786 90 20 
Hans Ångman Arkitektkontor 
Brahevägen 3-5 
169 69 Solna  



79 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 - BMN 22/0005-4 BYGG.2022.211, Bygglov för nybyggnad av industri, BRO-SKÄLLSTA 1:31, Skiftnyckeln 6 : 11.Bemotandeavtjansteskrivelse_533853

     

            2022-06-09. 

 

 
Upplands-Bro kommun  
Samhällsbyggnadskontoret/Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen. 
 
 
 
BYGG. 2022. 211. 
Bemötande av tjänsteskrivelse för nybyggnad på fastigheten Bro-Skällsta 1:31. med 
adress Skiftnyckeln 6, 197 40 Upplands-Bro.  

 
Efter samråd med sökanden kommer här kommentarer till tjänsteskrivelsen till ansökan 
om bygglov för verksamheten All Galvan AB.   
 
Behov av en utökning av lokaler är nödvändigt för verksamheten. 
 
Innan projekteringen påbörjades tog vi kontakt med BN för att redovisa en utökning av 
lokalbehovet då förslaget är planstridigt, på ”prickat” område. Då en stor del av tomten 
är prickad, större än angränsande fastigheter. Med detta som skäl beslöt att göra en 
förfrågan om möjlig placering till bygglovsavdelningen den 2022-01-13, kännedoms 
kopia till Olof Forsberg bygglovschef och Börje Wreden BN:s ordf.   
Med ett positivt svar 2022-01-17, till möjlighet till dispens, påbörjades planeringen till 
nu redovisade förslag till bygglov. Bifogar kopior från samråd. 
 
Vi kan konstatera visuellt att grönområdet som gränsar mot ”prick marken” har en 
begränsad användning och är mycket ”vildvuxet”.    
 
I övrigt har sökanden inga synpunkter på tjänstemannautlåtandet. Vi uppskattar det 
samarbete och kontakter vi fått under projekteringen och ansökan om bygglov. 
 
Tacksam för återkoppling i ärendet. 
 
 
Enligt uppdrag/ 
Med vänlig hälsning 

Hans Ångman 
Hans Ångman Arkitekt SAR/MSA 
070-786 90 20 
Brahevägen 3 - 5 
169 69 SOLNA  
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Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V)- 
Synpunkter angående CR Concrete Recycling 
AB:s verksamhet på Lindormsnäs 1:5 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar besvara ledamotsinitiativet i enlighet med 

tjänsteskrivelse 2022-06-22.

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) lyfter under Bygg- och miljönämndens sammanträde den 28 

april en skrivelse från Naturskyddsföreningen Upplands-Bro med synpunkter 

kring CR Concrete Recycling AB:s verksamhet på Lindormsnäs 1:5 gällande 

följande aspekter: Verksamheten inom strandskyddat område i förhållande till 

7 kap 13, 15 §§, Miljöbalken. Mängden massor som tippas samt massornas 

beskaffenhet. 

Bygg- och miljönämnden beslutade att överlämna ledamotinitiativet till 

Samhällsbyggnadschefen för beredning. 

Ärendet 

Erik Karlsson (V) lyfter under Bygg- och miljönämndens sammanträde den 28 

april en skrivelse från Naturskyddsföreningen Upplands-Bro med synpunkter 

kring CR Concrete Recycling AB:s verksamhet på Lindormsnäs 1:5 gällande 

följande aspekter: Verksamheten inom strandskyddat område i förhållande till 

7 kap 13, 15 §§, Miljöbalken. Mängden massor som tippas samt massornas 

beskaffenhet. 

Bygg- och miljönämnden beslutade att överlämna ledamotinitiativet till 

Samhällsbyggnadschefen för beredning. 

Svar på ledamotsinitiativet 
På fastigheten Lindormsnäs 1:5 har under lång tid bedrivits storskalig 
grustäktsverksamhet, som avslutades 2008. Täkten har endast delvis återställts 
och natur- och vistelsevärden är till stora delar gravt skadade. I augusti 2018 
förvärvade CR Concrete Recycling AB fastigheten. Bolaget önskar återställa 
delar av området för att tillskapa ett allemansrättsligt tillgängligt naturområde 
där lövskog inplanteras. Bygg- och miljönämnden har behandlat ärenden 
rörande fastigheten och verksamheten vid ett stort antal tillfällen.  
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Dessa beslut är väl kända och rör anmälningar av miljöfarlig verksamhet, 

tillsyn, ansökan om strandskyddsdispens samt yttranden till Mark- och 
miljödomstolen och Förvaltningsrätten. 

Naturskyddsföreningen upprepar i sin skrivelse tidigare framförda synpunkter i 

frågor om strandskydd. Bygg- och miljönämnden har i beslut om tillsyn 2021-

06-17 och om strandskyddsdispens 2021-07-08 konstaterat att åtgärderna även 

fast de förbättrar förutsättningar för växt- och djurliv samt områdets 

tillgänglighet likväl väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv och 

därför kräver strandskyddsdispens. Ett tidigare beslut om försiktighetsmått, 

2019-05-23, utgick dock från att de då anmälda åtgärderna hade påbörjats 

innan beslut om utökat strandskydd gällde. 

Bygg- och miljönämnden har i beslut om strandskyddsdispens 2021-07-08 

bedömt att åtgärderna inom område 1 och 2 inte strider mot strandskyddets 

syften. Nämnden har vidare i beslut om tillsyn 2021-06-17 med stöd från 

utomstående jurist konstaterat att det förhållande att sexveckors fristen i 9 kap. 

6 c § miljöbalken har gått ut inte hindrar nämnden att inom ramen för den 

löpande tillsynen besluta om förelägganden eller förbud om så skulle visa sig 

vara nödvändigt. Man kan emellertid inte efter fristens utgång besluta om 

samma försiktighetsåtgärder m.m. som man skulle kunna ha gjort i ett 

anmälningsärende. I så fall skulle tidsfristen sakna betydelse och det är inte 

budskapet som förmedlas i rättsfallet MÖD 2017:67. En avvägning måste 

göras i det enskilda fallet av vilka behov som inte beaktats i anmälan och som 

behöver regleras särskilt inom tillsynen. Nya ansökningar om 

strandskyddsdispenser ska förstås även behandlas. Bygg- och miljönämnden 

beslutade sålunda i ärendet om tillsyn 2021-06-17 att redovisade åtgärder inom 

område 3 fordrar strandskyddsdispens. En ansökan om detta har nu inlämnats. 

Naturskyddsföreningen har i sin skrivelse även anfört att enligt deras 

bedömning har verksamhetsutövaren tillfört avsevärt mer massor än gjorda 

anmälningar ger rätt till. Det ingår i Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar 

att i nödvändig utsträckning kontrollera att lagar och regler efterlevs och att 

beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Som led i detta har 

verksamhetsutövaren uppmanats att bemöta de bedömningar som 

naturskyddsföreningen framfört. 

I nämndens tillsyn av verksamheten på fastigheten Lindormsnäs 1:5 ingår även 

att i nödvändig utsträckning kontrollera att massornas beskaffenhet 

överensstämmer med kraven i gjorda anmälningar. Så sker genom att 

verksamhetsutövaren inlämnar analyser av massor samt genom att inspektioner 

har skett vid ett flertal tillfällen under de senaste åren, efter tidigare klagomål. 

Dessa framfördes även av naturskyddsföreningen till Mark- och 

miljödomstolen. Sammantaget har dessa klagomål inte visat på att 

lagöverträdelser skett eller åtgärder vidtagits som strider mot gjorda 

anmälningar. För att underlätta säkerställande av kraven har dock mobila 

sorteringsverk etablerats på platsen. 
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Avseende frågan om jäv är det inte upp till förvaltningen att avgöra huruvida 

detta föreligger eller ej. Det är var och ens ansvar att meddela jäv. Annan 

ledamot och ersättare i nämnden kan också anmäla jäv och om den utpekade då 

inte anser sig vara jävig nämnden besluta om jäv föreligger eller ej. Riskerar en 

ledamot i nämnden att vara opartisk och misstänkas för att ha satt eget eller 

annans intresse framför kommunens, finns det anledning att avstå från att delta 

i ärendet, men det är som sagt inte upp till förvaltningen att bedöma detta. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Jerker Parksjö 
Tf miljö- och livsmedelschef 
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BYGG.2022.73 Bro gård 1.214 
Bullerproblematik på 
balkonger/fasad 

Förslag till beslut 
Bygg och miljönämnden beslutar att avvikelsen från ljudkravet i detaljplanen 
inte kan medges som tillägg till bygglovsbeslut BMN 38 § beviljat 
2022-04-28, då det inte är i enlighet med detaljplanens syfte, och för att 
utförandetiden för detaljplanen pågår. 
_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 
miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 
delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 
inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 
beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 
fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 
Byggherren har i sin ljudutredning kommit fram till att man har svårt att 
uppfylla ljudkravet i detaljplanen för 14 av 55 lägenheter, vilket motsvarar 
25% av lägenheterna. 

Enligt byggherrens akustiker kan det vara svårt att hitta fönster med så hög 
ljudredaktion och dessa tillsammans med andra nödvändiga åtgärder blir dyra 
för projektet. Byggherrens entreprenör har lämnat offert på dessa åtgärder och 
menar att det är utförbart. Kostnaden skulle uppgå till totalt 1 515 360 kronor, 
eller 108 240 kronor per lägenhet. 

Bygglovsenheten bedömning är att avvikelsen inte är i enlighet med 
detaljplanens syfte då man satt kravnivån utifrån förutsättningarna på platsen, 
samt att utförandetiden för detaljplanen fortfarande är pågående varför man ska 
vara restriktiv med avvikelser. 

Bygglovsenheten framhåller också att en av de vanligaste orsakerna till 
missnöje från boende i kommunen är buller, vilket även är en bevisad källa till 
ohälsa. 
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Beslutsunderlag 
• Byggherrens ljudutredning
• Kostnadskalkyl från byggherrens entreprenör
• Byggherrens redogörelse

Ärendet 
Byggherren har sökt bygglov för flerbostadshus, och fått bygglov beviljat. I 
bygglovet hanterades inte den avvikelse från detaljplanen som byggherren nu 
vill få prövad som ett tillägg till det beviljade bygglovet.  

Maximal ljudnivå (ur byggherrens ljudutredning) 
Beräknad maximal ljudnivå från lätt biltrafik ligger under 70 dBA, medan de 
maximala ljudnivåerna från spårtrafik uppgår till som högst 87 dBA. Maximal 
ljudnivå från spårtrafik blir helt avgörande för dimensionering av ljudkrav för 
fasad, fönster och balkongdörrar. 

Figur 5 (ur byggherrens ljudutredning). Maximal ljudnivå från spårtrafik, fasad mot norr.

Enligt byggherrens akustiker kan det vara svårt att hitta fönster med så hög 
ljudredaktion och dessa tillsammans med andra nödvändiga åtgärder blir dyra 
för projektet. Byggherrens entreprenör har lämnat offert på dessa åtgärder och 
menar att det är utförbart. Kostnaden skulle uppgå till totalt 1 515 360 kronor, 
eller 108 240 kronor per lägenhet. 

Kravet på maximal ljudnivån i bostadsrum i detaljplanen är 41 dB (A) vilket 
motsvarar ljudklass B enligt svensk standard, SS 25268. Boverkets minimikrav 
motsvarar ljudklass C enligt SS 25268. 

Skillnaden mellan ljudklass B och C vad gäller maximal ljudnivå är 4 dB (A), 
där en ökning på 3 dB (A) upplevs som en fördubbling av ljudintensiteten. 

Då maximal ljudnivå från tågtrafiken enligt mätning uppgår till 87 dB (A) 
krävs en ljudreduktion på minst 46 dB (A) för ytterväggskonstruktion, 
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inklusive fönster och balkongdörrar, för att uppnå en godtagbar ljudnivå i 
bostadsrum enligt detaljplanen. 

Sammanfattningsvis vill man pröva om bygg- och miljönämnden kan bevilja 
avsteget från detaljplanen som en mindre avvikelse, och istället uppfylla 
Boverkets minimikrav för ljud i bostadsrum. 

Buller 
Bostäder ska utformas så att minst ett fönster i minst hälften av 
boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå 
utanför fönster. 

Bostäderna ska utformas så att ekvivalent ljudnivå inte överstiger 26 dB (A) 
och maximal ljudnivå inte överstiger 41 dB (A) nattetid. Minst en balkong/ 
uteplats till varje bostad eller gemensam uteplats i anslutning till bostaden ska 
utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå 
och 70 dB (A) maximal ljudnivå. 

Utformning och skäl till beslut 
Förvaltningens bedömning är att avvikelsen inte är i enlighet med detaljplanens 
syfte då man satt kravnivån utifrån förutsättningarna på platsen, samt att 
utförandetiden för detaljplanen fortfarande är pågående varför man ska vara 
restriktiv med avvikelser. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd har skickats 
till byggherre och kontrollansvarig.  

Barnperspektiv 
Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning 
och sömn negativt. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig 
exponering för buller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Folkhälsomyndigheten 18 mars 2022  

Samhällsbyggnadskontoret 
Namn 

Olof Forsberg Namn 

Markus Dalaholm Lervik 

Bilagor 
1. Byggherrens ljudutredning
2. Kostnadskalkyl från byggherrens entreprenör
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3. Byggherrens redogörelse

Beslut sänds till 
• Sökande

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande om kungörelse 
• Grannar eller kända sakägare utan invändningar



1/8

Kv CV1
Trädgårdsstaden i Bro
Ljudkrav för fasad, fönster och fönsterdörrar

Uppdrag: Bro Trädgårdsstad Akustik

Uppdragsnummer: 30041292

Kund: Skanska AB

Datum: 2022-04-28

Upprättad av: Ulrica Kernen

Granskad av: Carl Edman

Dokumentreferens: \\sestofs010\projekt\21167\30041292_odlingslu

nden_akustik\000\07_arbetsmaterial\att

granska\pm fasadisolering.docx



Sweco | Kv CV1 Trädgårdsstaden i Bro

Uppdragsnummer: 30023858-900

Datum: 2022-04-28 Ver: 2

Dokumentreferens: \\sestofs010\projekt\21167\30041292_odlingslunden_akustik\000\07_arbetsmaterial\att granska\pm

fasadisolering.docx 2/8

1 Bakgrund ......................................................................................... 4

2 Underlag .......................................................................................... 4

3 Riktvärden ....................................................................................... 4

4 Förutsättningar ................................................................................ 5

4.1 Ekvivalent ljudnivå ........................................................................... 5
4.2 Maximal ljudnivå .............................................................................. 6

5 Fasadisolering ................................................................................. 8

5.1 Fasad ............................................................................................... 8
5.2 Ljudkrav på fönster och fönsterdörrar ............................................. 8

Innehållsförteckning



Sweco | Kv CV1 Trädgårdsstaden i Bro

Uppdragsnummer: 30023858-900

Datum: 2022-04-28 Ver: 2

Dokumentreferens: \\sestofs010\projekt\21167\30041292_odlingslunden_akustik\000\07_arbetsmaterial\att granska\pm

fasadisolering.docx 3/8

Sammanfattning
För planområdet Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 anger plankartan, som vann
laga kraft 2017-11-12, följande bestämmelser:

”Bostäderna ska utformas så att ekvivalent ljudnivå [inomhus] inte
överstiger 26 dBA och maximal ljudnivå [inomhus] inte överstiger 41 dBA
nattetid. ”

Dvs ljudklass B enligt SS25267:2015skall gälla.

Den dominerande ljudkällan i området är trafikbuller från spårtrafik. Vägarna
direkt intill byggnaden har ca 200 fordon per dygn, och ingen tung trafik. Detta
innebär att vi har låga ljudnivåer från vägtrafiken.

För rum mot spårområde är den maximala ljudnivån från spårtrafik mycket hög
och med de begränsningar som finns för hur hög ljudisolering som kan erhållas
från fönster och fönsterdörrar är det inte möjligt att för samtliga utrymmen fullt ut
uppnå ljudklass B.

Två möjliga fönsterleverantörer har beaktats. För fönster och inåtgående
fönsterdörrar kan en ljudisolering upp till Rw+C = 46 dB erhållas. För utåtgående
fönsterdörrar kan ljudisolering Rw + C = 39 dB erhållas.

Krav på ljudisolering hos fönster och fönsterdörrar har valts så att så stor del
som möjligt av rummen uppfyller ljudklass B avseende maximalnivåer från
spårtrafik.

Samtliga rum i samtliga lägenheter är dimensionerade så att ljudklass B uppfylls
avseende ekvivalent ljudnivå från spårtrafik.

Samtliga rum i samtliga lägenheter är dimensionerade så att ljudklass B uppfylls
avseende maximal ljudnivå från vägtrafik.

Samtliga rum i samtliga lägenheter är dimensionerade så att ljudklass B uppfylls
avseende ekvivalent ljudnivå från vägtrafik.
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1 Bakgrund
Inom Trädgårdsstaden i Bro kommer etappvis bostäder och verksamheter att
byggas. Området planeras inrymma 1 500–2 000 bostäder samt förskolor,
skolor och service.

Denna rapport anger krav för fönster, fönsterdörrar och fasad för att uppnå
trafikbullerkrav inomhus.

2 Underlag
Följande underlag har legat till grund för denna utredning:

Plankarta till detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, laga kraft
2017-11-12
Trafikbullerutredning, Sweco 2022-01-19

3 Riktvärden
Standard för högsta ljudnivå från trafik och andra källor utanför och in i
byggnaden anges i form av frekvensvägd ljudtrycksnivå dBA. Värdena avser
medeldygnsekvivalentnivån respektive den maximala ljudnivån med tidsvägning
F (Fast), med stängda fönster men öppna uteluftsdon. Med maximalnivå
inomhus avses de högsta ljudnivåer som kan tänkas förekomma regelmässigt
nattetid. Värdet får inte överskridas oftare än fem gånger per natt. Se tabell
nedan.

Tabell 5. Dimensionerande inomhusljudnivå från trafik tillsammans med andra yttre ljudkällor,
inomhus, i dB.

I plankarta till detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, laga kraft 2017-11-
12, anges följande bestämmelser:

Bostäder ska utformas så att minst ett fönster i minst hälften av
boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
utanför fönster. Bostäderna ska utformas så att ekvivalent ljudnivå
[inomhus] inte överstiger 26 dBA och maximal ljudnivå [inomhus] inte
överstiger 41 dBA nattetid. Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller
gemensam uteplats i anslutning till bostaden ska utföras eller placeras så

TYP AV UTRYMME
Ljudnivå i dB Ljudklass C (BBR)

Ljudklass B
SS25267:2015

I utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro

Dygnsekvivalent A-vägd
ljudnivå1, LA,eq,24h

Maximal A-vägd
ljudnivå, LA,Fmax

30

 45 2)

26

 41 2)

I utrymme för matplats och
matlagning eller i utrymme för
personlig hygien

Dygnsekvivalent A-vägd
ljudnivå1, LA,eq,24h

35 31

1) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För
andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.

2) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt
menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från
verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.
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att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå.

Dessa bestämmelser ses som gällande i denna utredning Det vill säga,
ljudklass B skall i första hand eftersträvas inomhus enligt detaljplan.

4 Förutsättningar
Vi utgår från ett scenario då byggnad 2 inom Kv CV1 ej byggts än, samt att
eventuella byggnader mellan CV1 och spår ej har byggts.

Den dominerande ljudkällan i området är trafikbuller från spårtrafik. Vägarna
direkt intill byggnaden har ca 200 fordon per dygn, och ingen tung trafik. Detta
innebär att vi har låga ljudnivåer från vägtrafiken.

4.1 Ekvivalent ljudnivå
Påverkan från vägtrafik på den ekvivalenta ljudnivån mot fasad är låg i
förhållande till ljudnivå från spårtrafik. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg-
och tågtrafik vid fasad uppgår totalt som mest till Leq = 58 dBA.

De ekvivalenta ljudnivåerna är inte dimensionerande för ljudkrav på fönster och
fasad.

Figur 1 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik och tågtrafik. Fasad mot norr.
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Figur 2. Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik och tågtrafik. Fasad mot söder.

4.2 Maximal ljudnivå
Beräknad maximal ljudnivå från lätt biltrafik ligger under 70 dBA, medan de
maximala ljudnivåerna från spårtrafik uppgår till som högst 87 dBA.

Maximal ljudnivå från spårtrafik blir helt avgörande för dimensionering av
ljudkrav för fasad, fönster och balkongdörrar

Figur 3 Maximal ljudnivå från vägtrafik, fasad mot norr.
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Figur 4 Maximal ljudnivå från vägtrafik, fasad mot söder.

Figur 5. Maximal ljudnivå från spårtrafik, fasad mot norr.

Figur 6. Maximal ljudnivå från spårtrafik, fasad mot söder.



Sweco | Kv CV1 Trädgårdsstaden i Bro

Uppdragsnummer: 30023858-900

Datum: 2022-04-28 Ver: 2

Dokumentreferens: \\sestofs010\projekt\21167\30041292_odlingslunden_akustik\000\07_arbetsmaterial\att granska\pm

fasadisolering.docx 8/8

5 Fasadisolering

5.1 Fasad
Fasad mot spår skall hålla minst Rw+C = 56 dB, för att hålla så hög ljudisolering
att inte onödigt höga krav ställs på fönsterpartierna. Följande varianter
förekommer:

Figur 7. Putsad fasad samt tegelfasad.

Mot innergård kan 2x13 mm gips ersättas av 1x13 mm gips på insidan av fasad.

5.2 Ljudkrav på fönster och fönsterdörrar
För rum mot spårområde är den maximala ljudnivån från spårtrafik mycket hög
och med de begränsningar som finns för hur hög ljudisolering som kan erhållas
från fönster och fönsterdörrar är det inte möjligt att för samtliga utrymmen fullt ut
uppnå ljudklass B.

Två möjliga fönsterleverantörer har beaktats. För fönster kan en ljudisolering
upp till Rw+C = 46 dB erhållas. För fönsterdörrar kan ljudisolering Rw + C = 46
dB erhållas för inåtgående dörrar samt Rw+ C = 39 dB för utåtgående dörrar.

Krav på ljudisolering hos fönster och fönsterdörrar har valts så att så stor del
som möjligt av rummen uppfyller ljudklass B avseende maximalnivåer från
spårtrafik.

För fönster och ytterdörrar mot loftgång gäller krav enligt SS25267:2015, Rw =
43 dB.

För fönster och entrépartier till trapphusen rekommenderas Rw+C minst 30 dB.
Gällande fönsterkrav till lokal bör dessa väljas utifrån planerad verksamhet i
lokalen. För lokal typ butik eller café med krav inomhus på LAeq = 35 dBA/ Lmax

=55 dBA kan fönster och fönsterdörr Rw+C minst 35 dB väljas.

För fönsterkrav till bostäder se bilaga 1-4.
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Vår kontakt: 
Jonas Dahlberg 
Projekt Odlingslunden 210285 
 
 
Till:  
Riksbyggen  
Byggledare Johan fromell 
 

 
 

 
 
 
 
Kostnadsökning för ljudklass B   
 
 
För att uppnå ljudklass B på projektet måste kalkylen uppdateras med motsvarande  
1 515 360 kr. (108 240 kr per/lgh) 
Skanska har gjort en utredning och kostnadsbedömning av vad det skulle kosta att uppnå 
ljudklass B för projektet.  
Projektet kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och vi är otroligt måna om att det 
ska bli trivsamma bostäder i Bro Trädgårdsstad och önskar av detta ett avsteg från texten i 
detaljplanen. (Ljudklass C inomhus)  
 
 
I utredningen har vi tittat på: 

1. Fasader  
2. Ytterväggar  
3. Stomme  
4. Tekniksa installationer  

5. Hiss 
6. Fönster  
7. Balkongdörrar 
8. Samt takkonstruktioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
För Skanska 2022-06-16 
Projektchef Jonas Dahlberg.  
Jonas.dahlberg@skanska.se  
Tlf 070-8174506 
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BYGG.2022.73
2022-06-16
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 16 juni 2022 15:54
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Jag har nu sammanställning/info om kostnader samt konsekvenser gällande Odlingslunden
avseende frågan om ljudklass B/C. det gäller 14 st lägenheter som inte helt uppfyller ljudklass B
avseende maximalnivåer från spårtrafik.  Inklistrat nedan finner du konsekvensbeskrivning i mejl
från Bo Bunning Jacobsen, projektets arkitekt. Jag har även bifogat en kostnadskonsekvens, där
det är möjligt med åtgärder, framtagen av projektchefen för Skanska, Jonas Dahlberg, samt ljud-
PM med bilagor, se bifogat. Har du några ytterligare frågeställningar så hör vänligen av dig.
 
 
Från: Bo Bünning Jacobsen bbjac@arkitema.com 
Skickat: den 15 juni 2022 22:31
Till: Johan Fromell johan.fromell@kjbab.se
Kopia: Sanna Haagen sahaa@arkitema.com
Ämne: RE: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Johan,
 
Om vi skall uppnå ljudklass B inomhus enligt detaljplanen behöver vi fönster med med Rw+C =
49 dB vilket är så hög en ljuddämpningsnivå att vår akustiker inte ens vet om sådana existerar.
 
Enda alternativet som Akustikern ser för att uppnå ljudklassningen enligt detaljplanen är att de
utsatta sovrummen får halverad fönsterarean vilket ger Rw+C 46 dB (för ljudklass B) vilket de
bästa fönster som finns på marknaden klarar.
 
Detta betyder dock en väsentlig försämring av mängden dagsljus i lägenheten och omöjliggör
en Miljöklass Silver certifiering enligt SGBC av byggnaden. Vad värre är att det till och med
skulle betyda att vi troligen inte ens skulle klara BBR krav på dagsljus i dessa sovrum.
 
Det kan inte vara andemeningen med skrivelsen i detaljplanen att omöjliggöra samtidigt
bostadsbyggande som klarar BBR krav på något så avgörande på våra breddgrader som



dagsljus. För inte att tala om miljöcertifieringen enligt Swedish Green Building Council?

Vi är alla väldigt måna om att det skall bli bra bostäder i Bro Trädgårdsstad som vi kan
miljöcertifiera enligt Miljöklass Silver. Och hoppas därför att nämnden kan ge oss ett avsteg
från skrivelsen i DP och sänka kravet till ljudklass C inomhus.

Med vänlig hälsning / Best regards

Bo Bünning Jacobsen
Kompetensledare Kvalitet, Operational Excellence SE
Arkitekt MAA

+46 723 89 01 94
bbjac@arkitema.com

Arkitema AB (SE)
Rosenlundsgatan 29C
SE-118 63 Stockholm
+46 (0)8 545 856 00

www.arkitema.com
Facebook | LinkedIn

The content of this email and any files transmitted with it are confidential and intended for the recipient specified in
message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of
the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that
we can ensure such a mistake does not occur in the future.

Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 15 juni 2022 15:26
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Ja, tack för påminnelsen.
 
Det som ska vara gjort innan man sätter spaden i marken är att anmälan om projektet ska vara
gjord till Boverket och Boverket ska lämna någon form av kvitto på detta som ni kan visa upp.
 



Tanken är att man parallellt med projekteringen också påbörjar arbetet med
klimatdeklarationen, så Boverket vill alltså försäkra sig om att det inte påbörjas för sent så indata
till denna går förlorad på något sätt.

Jag kommer inte begära in klimatdeklarationen eller något av innehållet, utan vill bara ha kvitto
från Boverket att det är påbörjat. Sedan inför slutbesked ska ni kunna visa upp kvitto från
Boverket på nytt, men det ska alltså vara ett kvitto på att klimatdeklarationen är färdigställd.

Med vänlig hälsning

Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 15 juni 2022 14:12
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Mejlar igen som påminnelse, är detta något som är aktuellt vid detta första samråd, se nedan
vidarebefordrat ang klimatdeklaration ?
 
Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Johan Fromell 
Skickat: den 8 juni 2022 10:26
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>; Dahlberg, Jonas
<jonas.dahlberg@skanska.se>; Ekström, Jacob <jacob.ekstrom@skanska.se>; Forsling Magnus
<magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Ytterligare en fråga, enligt ditt önskemål om handlingar som skall tas fram till tekniskt samråd,
avseende klimatdeklaration. Att den skall göras är solklart, men det känns som att det är väldigt
tidigt att lämna den i detta skede. Vad specifikt är det du åsyftar med tanke på att första



samrådet avser mark- och grundarbeten.

Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 20 maj 2022 08:47
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>; Dahlberg, Jonas
<jonas.dahlberg@skanska.se>; Ekström, Jacob <jacob.ekstrom@skanska.se>; Forsling Magnus
<magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Johan!
Absolut, det kommer en Teamslänk som ni kan dela med berörda.
 
Med vänlig hälsning

Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 19 maj 2022 17:26
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>; Dahlberg, Jonas
<jonas.dahlberg@skanska.se>; Ekström, Jacob <jacob.ekstrom@skanska.se>; Forsling Magnus
<magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Tack Markus för snabb hantering !
 
Förutsätter att du även skickar en kallelse via Teams till mötet. För vår org kan du kalla de som är
med i detta mejl så kompletterar vi ev ifall ytterligare deltagare.
 
 
Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna



070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

 

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 19 maj 2022 17:20
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>; Dahlberg, Jonas
<jonas.dahlberg@skanska.se>; Ekström, Jacob <jacob.ekstrom@skanska.se>; Forsling Magnus
<magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Johan!
 
Tiden för tekniskt samråd är bokad, 25 juli kl. 10:00. Jag har gått igenom delar av underlaget och
jag vill ha in följande handlingar/förtydliganden inför samrådet:
 

Kontrollplan mark och grund (beakta bortforsling av massor enligt miljöinventering)
Konstruktionsritningar mark och grund med geoteknisk klass utifrån utredning, eventuella
vibrationsdämpande åtgärder redovisas
Dagvattenutredning (detaljplanekrav, teknisk handbok och exploateringsavtal ska beaktas)
(dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark)
Ritningar yttre VA (yttrande från VA finns där framförallt följande framgår; Exploatören
ska följa de projekterings handlingar som va-enheten tidigare har skickat, med den tänkta
förbindelsepunktens placering)
Klimatdeklaration, anmälan klar till Boverket
Beskrivning åtgärder mot radon och eventuellt resultat från radonmätningar
Redovisning av oljeavskiljare på parkeringar med fler än 50 p-platser
Förekommer grundläggning nära grundvattennivå -täta konstruktioner?
Hur hanteras fornlämningar vid arbetsområdet?

 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 18 maj 2022 09:52
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>; Dahlberg, Jonas
<jonas.dahlberg@skanska.se>; Ekström, Jacob <jacob.ekstrom@skanska.se>; Forsling Magnus
<magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Konfirmerar överenskommen tid för tekniskt samråd avseende Odlingslunden, Dnr.2022.73,



måndag 25 juli kl 10.00. Tacksam ifall du meddelar vad för handlingar som du behöver i detta
skede, samråd för mark och grundläggning.

Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 maj 2022 10:18
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Johan!
 
Det är bra om vi bokar en tid så fort som möjligt. Jag vill gärna ha lite tid att titta på underlaget
innan samrådet, och risken är att det blir uppbokat. Men får jag besked under vecka 22 så borde
det finnas tider kvar.
 
Med vänlig hälsning

Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 16 maj 2022 07:09
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Vi skulle behöva tekniskt samråd innan semestern och det känns bättre att ha samma
byggnadsinspektör som är inläst på projektet. Jag har möte med entreprenören tisd/onsd denna
vecka då vi tar upp frågan. Det avgörande är hur långt K har kommit med sina handlingar. När
behöver du besked senast för att kunna boka ett möte vecka 24 ?
 
Vänliga hälsningar

Johan Fromell



Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 18:40
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>; John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Johan,
 
Jag är på semester då och åter vecka 29. Ska jag försöka hitta en annan inspektör som kan ta
samrådet eller går det att skjuta på? Innan semestern börjar det bli fullbokat också, men det
finns en del luckor vecka 23-24
 
Med vänlig hälsning

Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör

Från: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 16:48
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>; John Jakobsson
<john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus !
 
Tack för besked, då avvaktar vi vad ni kommer fram till. Vad gäller tekniskt samråd för mark och
grund har vi önskemål om tid för det 2022-07-06 om möjligt.
 
 
Vänliga hälsningar

Johan Fromell

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 15:10
Till: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Kopia: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>



Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden

Hej,

Jag har pratat med Tony Ebrahimi, och vi stämmer av frågan om ljudkravet med ordförande
Börje Wredén så får vi se om han kan ta ett beslut om det.

Tydligen ligger ljudutbredningen med som underlag till beslut, så man kan nästan se det som att
nämnden har tagit beslut i frågan. Men det är tyvärr inte upptaget som en avvikelse och inte
nämnt i beslutet så i praktiken känner nog inte nämnden till detta.

Vi kan boka tid för tekniskt samråd för mark och grund oavsett, och skulle det vara så att vi
behöver ha ett nämndbeslut så kan vi hantera det parallellt inför startbesked för överbyggnaden.

Med vänlig hälsning

Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör

Från: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 12:25
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus
 
Tack för snabbt svar
Det låter bra
 
Ber att få återkomma med datum
 
 

Vänliga hälsningar
John Jakobsson

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 – 663 63 66
John.jakobsson@kjbab.se
www.kjbab.se

Av RISE cert Entreprenadbesiktningsman
Av RISE cert Byggprojektledare
Av RISE cert KA-PBL behörighet K
Av MSB cert Skyddsrumssakkunnig A
Av BKR Våtrumsbehörighet



 

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 12:14
Till: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Ämne: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Ja, det går bra. Vi debiterar 5000 kr för det extra samrådet och 5000 kr per delbeslut.
 
Jag kan skicka en kallelse till tekniskt samråd för mark och grund, med vilket underlag som
behövs. Ska jag välja en dag och tid, eller har du/ni någon dag/tid som förslag?
 
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 11:43
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Ämne: Re: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej Markus 
 
Ja om det är möjligt 
 
Hämta Outlook for Android

From: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Sent: Thursday, May 12, 2022 11:27:28 AM
To: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se>
Subject: Sv: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 
Hej John,
 
Du menar om vi kan ha ett separat tekniskt samråd för mark och grund, och sedan ett för
överbyggnaden?
 
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: John Jakobsson <john.jakobsson@kjbab.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 07:01
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Ämne: BYGG.2022.73 Odlingslunden
 



Hej Markus

Jag är KA för projektet

Byggherren undrar om det finns möjlighet att vi på tekniskt samråd kan få startbesked för mark
och grund?

Alla handlingar för detta är klart men själva husen ligger lite efter i projekteringen

Tacksam för svar

Vänliga hälsningar
John Jakobsson

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 – 663 63 66
John.jakobsson@kjbab.se
www.kjbab.se

Av RISE cert Entreprenadbesiktningsman
Av RISE cert Byggprojektledare
Av RISE cert KA-PBL behörighet K
Av MSB cert Skyddsrumssakkunnig A
Av BKR Våtrumsbehörighet



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:80

Symmetrivägen 19

2022-05-16 Beslut om att inte ingripa Tillsynshandläggare, T §2: AvslutTILLSYN.2022.13

Olovlig ändring av byggnad

ÖRNÄS 1:15

Mätarvägen 14

2022-05-24 Beslut om att inte ingripa Tillsynshandläggare, T §3: AvslutTILLSYN.2022.15

Olovlig ändring från industrilokal till boende

JÄDRA 6:1

Jädravägen 19

2022-05-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 62: BeviljatBYGG.2022.50

Bygglov för nybyggnad av växthus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:109

Krikonstigen 33

2022-05-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 63: BeviljatBYGG.2022.51

Anmälan för installation av stoltrapphiss

TORESTA 3:5

Toresta Lilla Toresta 3

2022-05-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 64: BeviljatBYGG.2021.314

Anmälan för installation av eldstad

SJÖHAGEN 3:5

Sjöhagenvägen 13

2022-05-11 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 65: BeviljatBYGG.2021.300

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:582

Lillmossvägen 14A

2022-05-16 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 66: BeviljatBYGG.2022.82

Bygglov för inglasning av altan, lillmossvägen 14A & 14B

2022-06-16 Sida 1 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LINDORMSNÄS 1:20

Smidövägen 5

2022-05-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 67: BeviljatBYGG.2020.384

Bygglov för nybyggnad av garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Hallonvägen

2022-05-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 68: BeviljatBYGG.2021.2

Rivningslov för rivning av fjärrvärmeanläggningen

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2022-05-23 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 69: BeviljatBYGG.2021.113

Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 5:2

Diligensvägen 4

2022-05-23 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 70: BeviljatBYGG.2021.389

Bygglov för tillbyggnad med fasadändring av bostadshus samt anmälan för installation av eldstad

TIBBLE KYRKBY 3:6

Kyrkbyvägen 64

2022-05-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 71: BeviljatBYGG.2021.58

Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk

TIBBLE-ÖNSTA 4:28

Mjölkarvägen 4

2022-05-25 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 72: BeviljatBYGG.2017.282

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

BROGÅRD 1:100

Rättarbodavägen 23

2022-05-25 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 73: BeviljatBYGG.2022.122

Bygglov för tillbyggnad (balkong)

2022-06-16 Sida 2 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

JÄDRA 1:7

Bondmorans väg 13

2022-05-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 74: BeviljatBYGG.2019.131

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Brogård 1:166

2022-05-27 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 75: BeviljatBYGG.2018.382

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:166/ Brogård
1:167  del 1),Hus 22,24

TORESTA 3:4

Toresta Lilla Toresta 4

2022-05-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 76: BeviljatBYGG.2022.89

Anmälan för installation av stoltrapphiss

SÄBYHOLM 5:39

Rösaringvägen 10

2022-06-02 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 77: BeviljatBYGG.2019.295

Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till bostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:235

Näckudden 4

2022-06-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 78: BeviljatBYGG.2021.431

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:169

2022-06-14 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 79: BeviljatBYGG.2019.222

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 5

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2022-06-16 Slutbesked Bygglovschef, SB § 80: BeviljatBYGG.2021.426

Bygglov för anläggande av parkeringsplatser

2022-06-16 Sida 3 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:165

Smedslingan 37

2022-06-16 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 81: BeviljatBYGG.2021.122

Bygglov för nybyggnad bostadshus och komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2022-05-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 104: BeviljatBYGG.2022.181

Bygglov för inglasning av balkong

TIBBLE KYRKBY 2:31

Teljebyvägen 2

2022-05-02 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 105: BeviljatBYGG.2022.111

Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:107

Torget 9

2022-05-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 106: BeviljatBYGG.2022.178

Bygglov för uppsättning av skylt

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 3

2022-05-02 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 107: BeviljatBYGG.2022.69

Marklov för anläggande av dagvattendamm

BROGÅRD 1:100

Rättarbodavägen 23

2022-05-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 108:
Beviljat

BYGG.2022.122

Bygglov för tillbyggnad (balkong)

FRÖLUNDA 6:2

Frölundavägen 4

2022-05-04 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 109: BeviljatBYGG.2022.131

Bygglov för nybyggnad av garage

2022-06-16 Sida 4 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:174

2022-05-04 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 110: BeviljatBYGG.2021.473

Bygglov för nybyggnad av radhus och komplementbyggnader (Lovetapp 2 i söder)

HÄRNEVI 10:1

Dagsverkarvägen 1

2022-05-05 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 111: BeviljatBYGG.2021.128

Bygglov för nybyggnad av kontor, pizzeria och kioskbutik samt garage

HÄRNEVI 1:41

Härnevi skolväg 17

2022-05-05 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare/inspektör, § 112:
Beviljat

BYGG.2021.493

Bygglov för yttre ändring av flerbostadshus samt inredande av bostad i byggnadens plan 1

FINNSTA 1:269

Norrgrindsvägen 4

2022-05-06 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 113: BeviljatBYGG.2022.200

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av container

VIBY 19:34

Kraftvägen 10

2022-05-11 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 114: BeviljatBYGG.2022.202

Bygglov och marklov för upplagsyta av material

EKEBY 2:51

Notskärsvägen 3

2022-05-09 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 115: BeviljatBYGG.2022.112

Bygglov för nybyggnad av garage

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen 2

2022-05-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 116: BeviljatBYGG.2022.167

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

2022-06-16 Sida 5 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:184

Adress saknas

2022-05-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 117: BeviljatBYGG.2022.168

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BROGÅRD 1:216

Brobäcksvägen 51

2022-05-11 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 118: BeviljatBYGG.2022.117

Bygglov för nybyggnad av 10 st radhus

BROGÅRD 1:215

Brobäcksvägen 52

2022-05-11 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 119: BeviljatBYGG.2022.116

Bygglov för nybyggnad av 12 st radhus

BRO-RÅBY 3:106

Bokstigen 6

2022-05-12 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 120: BeviljatBYGG.2022.190

Rivningslov för rivning av bostadshus

HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:5

Håbo häradsväg 6

2022-05-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 121: AvskrivetBYGG.2022.169

Bygglov för fasadändring av bostadshus och garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 16:1

Hallonvägen 50

2022-05-18 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 122: BeviljatBYGG.2022.208

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för staket/stängsel och uppställningsplats för maskiner

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2022-05-17 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 123: AvskrivetBYGG.2022.213

Bygglov för inglasning av balkong

2022-06-16 Sida 6 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO PRÄSTGÅRD 1:101

Snickarvägen 56

2022-05-18 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 124: BeviljatBYGG.2022.147

Bygglov för ändring av planlösning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2022-05-18 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 125: BeviljatBYGG.2022.219

Bygglov för inglasning av 2 st balkonger

VIBY 19:23

Mätarvägen 2

2022-05-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 126: BeviljatBYGG.2022.215

Bygglov för uppförande av fasadskylt

BJÖRKNÄS 1:16

Björktoppsvägen 7

2022-05-20 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 127: AvskrivetBYGG.2022.127

Anmälan för tillbyggnad av fritidshus

KVARNNIBBLE 3:20

Håbo häradsväg 27

2022-05-23 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 128: AvskrivetBYGG.2022.222

Bygglov för installation av solceller

ÖRNÄS 1:25

Effektvägen 18

2022-05-23 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 129: AvskrivetBYGG.2022.185

Marklov för industrifastighet

EKHAMMAR 4:183

Ängsvägen 21

2022-05-23 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 130: BeviljatBYGG.2022.196

Bygglov för fasadändring av bostadshus

2022-06-16 Sida 7 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:375

Polkettstigen 33

2022-05-25 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 131: AvskrivetBYGG.2021.244

Bygglov i efterhand för uppförande av plank

FRÖTUNA 2:11

Kevan 23

2022-05-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 132: BeviljatBYGG.2022.148

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

LENNARTSNÄS 2:24

Lennartsnäs Hammaren 4

2022-05-30 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 133:
Beviljat

BYGG.2022.199

Bygglov för uppförande av plank

ASPVIK 1:4

Husbyvägen 1

2022-05-30 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 134: BeviljatBYGG.2022.192

Bygglov för tillbyggnad av ridhus

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2022-05-30 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 135: BeviljatBYGG.2022.184

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering

EKEBY 2:74

Ringuddsslingan 31

2022-05-31 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 136: BeviljatBYGG.2022.156

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BRO-SKÄLLSTA 1:153

Rödbenevägen 28

2022-05-31 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 137: AvskrivetBYGG.2022.151

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

2022-06-16 Sida 8 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:34

Björnbärsstigen 34A

2022-05-31 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 138: AvskrivetBYGG.2022.137

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650

Hjärtstensvägen 11

2022-06-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 139: BeviljatBYGG.2022.240

Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:392

Tibble torg 1

2022-06-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 140: BeviljatBYGG.2022.166

Bygglov för uppsättande av en ny skylt samt ändring av befintlig skylt

KORSÄNGEN 10:1

2022-06-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 141:
Beviljat

BYGG.2022.30

Bygglov för uppförande av transformatorstation (befintlig transformatorstation inbyggd i pumpstation rivs)

LÖVSTA 1:45

Stentorpsvägen 9

2022-06-02 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 142: AvskrivetBYGG.2022.180

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad

BROGÅRD 1:87

Assurs väg 10

2022-06-02 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 143: BeviljatBYGG.2022.227

Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnader

BROGÅRD 1:211

Assurs väg 8

2022-06-02 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 144: BeviljatBYGG.2022.226

Rivningslov för rivning av bostadshus

2022-06-16 Sida 9 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:174

Bondhagsvägen

2022-06-02 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 145:
Beviljat

BYGG.2022.246

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar

ÖRNÄS 1:26

Mätarvägen 12A

2022-06-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 146: BeviljatBYGG.2022.235

Bygglov för uppförande av fasadskylt

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 6:14

Sandgrindsvägen 5

2022-06-07 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 147: BeviljatBYGG.2022.239

Marklov för trädfällning

BROGÅRD 1:223

Husbytorpsvägen 25

2022-06-07 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 148: BeviljatBYGG.2022.236

Marklov för ändring av marknivå

ÖRÅKER 2:5

Öråkersvägen 1

2022-06-07 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 149: BeviljatBYGG.2022.191

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:173

Bondhagsvägen 2

2022-06-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 150: BeviljatBYGG.2022.255

Bygglov för uppsättande av fasadskylt

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:29

Adress saknas

2022-06-09 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 151: BeviljatBYGG.2022.220

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkering och byggbodar samt upplag för containrar

2022-06-16 Sida 10 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 16:1

Hallonvägen 50

2022-06-07 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 152: BeviljatBYGG.2022.214

Förlägning av tidsbegränsat bygglov för upplag av  uppställningsplats

VIBY 19:8

Energivägen 7

2022-06-08 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 153: BeviljatBYGG.2022.252

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av vepa

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475

Femstenavägen 5

2022-06-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 154: BeviljatBYGG.2022.247

Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 16:1

Hallonvägen 66

2022-06-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 155: BeviljatBYGG.2022.241

Bygglov för inglasning av balkong

BROGÅRD 1:87

Assurs väg 10

2022-06-09 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 156: BeviljatBYGG.2022.204

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, parhus och radhus

BROGÅRD 1:211

Assurs väg 8

2022-06-09 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 157: BeviljatBYGG.2022.128

Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

2022-06-10 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 158: BeviljatBYGG.2022.245

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fristående skylt

2022-06-16 Sida 11 av 12



 Delegationslista Bygg 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:312

Träsnittsvägen 5

2022-06-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 159: BeviljatBYGG.2022.231

Bygglov för nybyggnad av plank

FRÖTUNA 2:46

Kevan 77

2022-06-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 160: BeviljatBYGG.2022.97

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ombyggnad av altan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:287

Kungsvägen 6B

2022-06-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 161: BeviljatBYGG.2022.175

Bygglov för inglasning av altan

LENNARTSNÄS 2:27

Lennartsnäsvägen 17

2022-06-14 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 162: BeviljatBYGG.2022.179

Bygglov för nybyggnad av växthus

JÄDRA 6:1

Jädravägen 19

2022-06-15 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 163: BeviljatBYGG.2022.210

Bygglov för installation av solceller

TJUSTA 2:12

Jägersdalsvägen 8

2022-06-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 164: BeviljatBYGG.2022.209

Bygglov för nybyggnad av garage samt solpaneler

Antal ärenden 83

2022-06-16 Sida 12 av 12



 Delegationslista Miljö 2022-05-01 - 2022-06-16

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-05-02 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÅTUNAHOLM 3:1

2022-05-02 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 58: AVGMIL.2021.808

Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

ASPVIK 1:1

2022-05-02 Tillstånd till yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde, § 59: BEV

MIL.2022.200

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

BROGÅRD 1:164

Frälsevägen 1C

2022-05-11 Beslut om ingen åtgärd Tf Miljöchef, § 60: AVSKRIVHAL.2021.797

Klagomål på lukt inomhus

TIBBLE KYRKBY 1:23

Bredatorpsvägen 6

2022-05-12 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 61: FÖRELHAL.2022.353

Klagomål på nedskräpad tomt

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2022-05-13 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 62: ÖKNAT.2021.628

Ansökan om strandskyddsdispens, avstyckningar

KVARNNIBBLE 3:14

Enebacken 1

2022-05-20 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 63: AVGMIL.2021.127

Klagomål på nedskräpning, kemikaliehantering och eldning av avfall

KORSÄNGEN 1:60

Skolvägen 18

2022-05-20 Tillstånd orm, fjäderfä Miljöinspektör, § 64: BEVILJAHAL.2022.410

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

2022-06-16 Sida 1 av 5



 Delegationslista Miljö 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-24 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 65: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-24 MAKULERAD av Oskar Mayer: Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, §
66: ÖK

MIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-25 MAKULERAD av Oskar Mayer: Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, §
67: ÖK

MIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-25 MAKULERAD av Oskar Mayer: Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, §
68: ÖK

MIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-25 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 69: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-25 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 70: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1

2022-05-25 Föreläggande med försiktighetsmått. Miljöinspektör, § 71: FÖRELMIL.2022.402

Anmälan om  isblästring

2022-06-16 Sida 2 av 5



 Delegationslista Miljö 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9

2022-05-30 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 72: BEVILJAHAL.2022.245

Anmälan om nya lokaler för förskolan Källskolan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-31 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 73: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-31 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 74: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-31 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 75: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-05-31 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 76: ÖKMIL.2022.188

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

VIBY 19:87

Kraftvägen 54

2022-06-02 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 77: FÖRELHAL.2022.61

Klagomål på störande ljud från tömning av flaskor

TIBBLE-ÅLSTA 5:20

Arnbergavägen 7

2022-06-01 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 78: BAVL.2022.447

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

2022-06-16 Sida 3 av 5



 Delegationslista Miljö 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

STORHAGEN 2:9

Ängsuddsvägen 37

2022-06-07 Åtalsanmälan Tf Miljöchef, § 79: ÅANMNAT.2022.436

Åtalsanmälan trädfällning inom Strandskydd o Naturreservat

EKEBY 2:170

Smedslingan 40

2022-06-07 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 80: BEVMIL.2022.432

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

STÄKET 1:22

Stallvägen 1

2022-06-08 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 81: BEVMIL.2022.428

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

KORSÄNGEN 1:25

Skolvägen 17

2022-06-09 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 82: BEVMIL.2021.362

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

EKHAMMAR 4:493

Klippingvägen 17

2022-06-09 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 83: BEVMIL.2022.452

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:273

Torget 4

2022-06-14 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 84: AVGHAL.2022.362

Tillsyn enligt miljöbalken 2022, Christina Tägtström medicinska fotvård

ÅDÖ 1:6

Ådö Gamla Skolan 1

2022-06-14 Beslut om kompostering Miljöinspektör, § 85: FÖRELAVF.2022.458

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

2022-06-16 Sida 4 av 5



 Delegationslista Miljö 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-VALLBY 1:24

2022-06-15 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 86: FÖRELMIL.2022.470

Klagomål på oljeutsläpp

TIBBLE-VALLBY 1:24

2022-06-15 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 87: FÖRELMIL.2022.470

Klagomål på oljeutsläpp

Antal ärenden 30

2022-06-16 Sida 5 av 5



 Delegationslista Livs 2022-05-01 - 2022-05-31

Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-05-01 - 2022-06-16

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 23:1

Hjortronvägen 85

2022-05-05 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §22: BLIV.2022.126

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2B

2022-05-05 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §23: BLIV.2022.127

Anmälan

VIBY 19:27

Mätarvägen 3

2022-05-19 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §24: BLIV.2022.129

Anmälan

TÅNG 2:2

Garpebodavägen 6

2022-05-20 Beslut om erinran enligt alkohollagen Livsmedelsinspektör, DB §25:
Erinran

ATL.2022.65

Restaurangrapport, 2021

2022-05-31 Servering tillstånd med tillståndsbevis Livsmedelsinspektör, DB §26: BATL.2022.125

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd allmänhet

2022-06-14 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §27: BLIV.2022.143

Anmälan

2022-06-14 Servering tillstånd med tillståndsbevis Livsmedelsinspektör, DB §28: BATL.2022.142

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

2022-06-16 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2B

2022-06-15 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelsinspektör, DB §29: BATL.2022.128

Ansökan om tobak

Antal ärenden 8

2022-06-16 Sida 2 av 2
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