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ALL.2022.692, Verksamhetsrapport BMN tertial 
2 2022 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar  

1. att godkänna verksamhetsrapport och överlämnar den till 

Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens 

ekonomiska utfall för perioden maj till aug 2022. Bygg- och miljönämnden 

redovisar sammantaget ett underskott på -501 tkr för andra tertialen vilket kan 

härledas till ökade kostnader för interim chefslösning, men vägs till stor del 

upp av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster såsom 

bygglovschef och bygglovarkitekt. Miljöenheten har en mindre nettoavvikelse 

för perioden och är stort sett i nivå med budget avseende kostnadsdelen.  

På helår bedöms prognosen att vara en avvikelse om -1 051 tkr, vilket till 

största del härrör från lägre intäkter jämfört med den budget KF tilldelade 

nämnden. Det är framför allt intäktsbiten som nämnden, i likhet med tidigare 

år, inte klarar av att uppnå. 

Måluppfyllelse med indikatorer redovisas i tertialrapporten. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2022 

 Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

Barnperspektiv 

Bygg- och miljönämndens verksamheter berör i allra högsta grad barn och 

unga i sin vardag. Tertialrapporten lyfter på vilket sätt verksamheterna verkar 

för att barn ska växa upp och leva i en god bebyggelsemiljö.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter fokuserar under 2022 på: 

• En hållbar tillväxtkommun med god service 

• Medborgarperspektivet alltid främst 

• Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 

inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden 

ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra lagstiftningar -

 miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, 

tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. I nämndens ansvar ingår det att arbeta 

förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att 

miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och 

folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

följande avdelningar: miljö och stadsbyggnadsavdelningen och Tekniska avdelningen. 

Under Projekt- och myndighet ligger enheterna Bygglovsenheten, Miljöenheten, Mark- 

och naturenheten och plan och exploateringsenheten. 

Det är Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten som genomför arbetet inom 

nämndens ansvarsområde 

1.3 Viktiga händelser under året 



112 ALL.2022.692, Verksamhetsrapport BMN tertial 2 2022 - BMN 22/0009-3 ALL.2022.692, Verksamhetsrapport BMN tertial 2 2022 : 1. Tertialrapport2BMN2022_548129

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2022 4(10) 

2 Mål och resultat 

2.1 Stärka demokratin 

2.1.1 Uppdrag: Invånarperspektivet alltid främst 

Beskrivning 

Ett antal prioriterade insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till 

exempel att fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom 

ett ökat  

samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för  

handläggaren att handlägga ärenden. 

 

2.1.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 

Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 

resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för  kommande 

budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 

verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 

antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 

tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell  

för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska  

implementeras. 

 

2.1.3 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 

Beskrivning 

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022  

Kundnöjdhet NKI 
bygglov (företag) 

 
78  74 80 

 

Kundnöjdhet 
bygglov NKI 
(privatpersoner) 

 

74  73 80 

 

Kundnöjdhet (NKI 
privatpersoner) 
miljö- och 
hälsoskydd 

 

 37 37 70 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), miljö- och 
hälsoskydd 

 

71 70 70 70 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel 

 
89 95 95 82 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering 

 
 97 97 82 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022  

Andel 
telefonsamtal som 
blir besvarade av 
Kontaktcenter är 
65% 

 

66 65 45 65 

 

Kundnöjdhet (NKI privatpersoner) miljö- och hälsoskydd 

33 ärenden skickades in och svarsfrekvensen var 39% (13 svar). Det är svårt att dra 

slutsatser baserade på så få svar. 

2.2 Hållbart samhällsbyggande 

2.2.1 Uppdrag: Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom 

förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att  

detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att  

effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser  

kommer läggas på detta. 

 

2.2.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 

Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 

resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för  kommande 

budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 

verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 

antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 

tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell  

för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska  

implementeras. 

 

2.2.3 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar 

och attraktiv boende- och livsmiljö 

Beskrivning 

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära 

grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022  

Andel projekt där 
miljöinspektörer 
har deltagit i alla 
planer 

 

100% 100% 100% 100% 
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2.2.4 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 

samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

Det ska bli enklare och snabbare att hantera ansökningar med bibehållen rättssäkerhet. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022  

handläggningstid 
för bygglov från att 
ansökan kommer 
in till beslut är 5 
veckor 

 

5 7 7 5 

 

Handläggningstid 
för bygglov från 
komplettansökan 
till beslut 
(medelvärde) 2 v 

 

1 Veckor 1 Veckor 1 Veckor 2 

 

Handläggningstid 
för 
strandskyddsärend
en som kommer in 
under 2021 är 6 
månader 

 

11 11 11 6 

 

Handläggstid för 
förhandsbesked 
från ansökan 
kommit in till beslut 
är 20 veckor 

 

16 22 22 20 

 

handläggningstid för bygglov från att ansökan kommer in till beslut är 5 veckor 

Handläggningstiderna för bygglov inom 5 veckor gäller delegationsärenden som inte 

behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 

  

  

Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut (medelvärde) 2 v 

Handläggningstiderna för bygglov 2 inom två veckor gäller delegationsärenden som 

inte behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 

Handläggningstid för strandskyddsärenden som kommer in under 2021 är 6 månader 

Handläggningstiderna för strandskyddsärenden med mål på 6 månader är mätt på den 

totala tiden från ansökan kommer in till beslut i nämnden. Under 2021 handlades 19 

dispensansökningar och fyra förfrågningar om en dispens krävs. Nio av 

dispensansökningarna avskrevs eftersom ingen dispens krävdes. Ingen av de fyra 

förfrågningarna krävde dispens. Nio ansökningar beviljades av nämnden och en 

ansökan återtogs. 

Handläggstid för förhandsbesked från ansökan kommit in till beslut är 20 veckor 

Handläggningstiderna för förhandsbesked med mål 20 veckor är mätt på den totala tiden 

från ansökan kommer in till beslut i nämnden. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202208 Redovisat 202208 Avvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsenheten 5 940 5 650 6 647 5 788 -707 138 -569 -196 

Miljöverksamhete
n 5 640 2 989 5 523 2 906 117 -83 34 -622 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol, 
läkemedel 1 182 869 1 131 852 51 -17 34 -431 

Summa 12 762 9 508 13 301 9 546 -539 38 -501 -1 249 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202208 Redovisat 202208 Avvikelse 202208 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsenhete
n 423 10 423 11 0 -1 -1 

Miljöverksamhet
en 153 4 153 5 0 -1 -1 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol, 
läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 576 14 576 16 0 -2 -2 

3.2 Helårsprognos 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglovsenheten 9 352 8 475 9 702 8 475 -350 0 -350 

Miljöverksamheten 8 896 4 483 8 285 3 205 611 -1 278 -667 

Livsmedelsverksamhet, 
tobak, alkohol, läkemedel 1 863 1 303 1 696 1 102 167 -201 -34 

Summa 20 111 14 261 19 683 12 782 428 -1 479 -1 051 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsenheten 635 15 635 15 0 0 0 

Miljöverksamheten 230 6 230 6 0 0 0 

Livsmedelsverksam
het, tobak, alkohol, 
läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 865 21 865 21 0 0 0 
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3.3 Ekonomisk analys 

Bygglovsenheten 

Bygglovenheten visar ett underskott på 350 tusen kronor. 

Avvikelsen beror på ökade kostnader för interim chefslösning men vägs till stor del upp 

av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster såsom bygglovschef och 

bygglovarkitekt. 

 

Bygglovenheten har däremot förhoppning att underskottet kan återhämtas då det är 

relativt många och större ärenden på ingång. 

Miljöenheten 

Enheten har en mindre nettoavvikelse för perioden och är stort sett i nivå med budget. 

För helåret beräknas dock lägre intäkter från miljöverksamheten där en översyn behöver 

göras för debiteringsgrad av tillsynsärenden av olika slag och områden. Även 

livsmedel/alkohol kommer ha lägre intäkter för detta år till följd av beslut om att inte 

fakturera några tillståndsavgifter för 2022. 

Enheten har delvis lägre personalkostnader än budget då det varit personalomsättning 

och resursbrist vilket leder till lägre lönekostnader. Samtidigt har kostnader för 

juriststöd med anledning av domstolsärenden ökat. 

  

3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalisering e-tjänster 1 116 0 304,8 1 116 811,2 

Summa 1 116 0 304,8 1 116 811,2 

3.5 Investeringsredovisningsprognos 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 Budget 2022 

Kvar av 
budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalisering e-tjänster 1 116 0 480 1 116 636 

Summa 1 116 0 480 1 116 636 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Digitalisering e-tjänst 

Digitaliseringsprojekt för att införa e-arkiv och e- tjänster inom Bygglovs- och 

Miljöenhetens verksamheter som tidigare redovisats i en gemensam pott under 

kommunstyrelsen. Installation av programvara har genomförts och arbetet med 

digitalisering för bygglovsarkivet beräknas vara färdigt under året. Vidare 

digitaliseringsarbete med e-arkiv för Miljöenheten beräknas inte komma igång under 

året med anledning av resursbrist. 
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4 Intern styrning och kontroll 

4.1 Uppföljning av kontrollmoment 

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Tillsyn, miljö 

Förtydligande av process 

Tillsyn av verksamheter som betalar fast årlig tillsynsavgift. Säkerställa kompetens, 

resurser och prioritering av tillsyn i förhållande till övrig handläggning i verksamheten. 

Risker: Uppföljning av miljöärenden missas på grund av resursbrist 

Kontrollmoment Kommentar 

Uppföljning av att tidsatta aktiviteter i nämndens beslut 
genomförts.  
 
 

 

Risker: Utebliven tillsyn kan leda till sämre miljöförhållanden i kommunen och sämre arbetsmiljö 

i verksamheten 

Kontrollmoment Kommentar 

Tillsyn vs. betald fast årlig tillsynsavgift  
 
 

 

Process: Tillsyn, bygglov 

Förtydligande av process 

Tillsynsbesök 

Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök 

Kontrollmoment Kommentar 

Se till att inkomna tillsynsärenden blir behandlade  
 
 

 

4.2 Uppföljning av åtgärder 

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Tillsyn, miljö 

Risker: Uppföljning av miljöärenden missas på grund av resursbrist 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 



112 ALL.2022.692, Verksamhetsrapport BMN tertial 2 2022 - BMN 22/0009-3 ALL.2022.692, Verksamhetsrapport BMN tertial 2 2022 : 1. Tertialrapport2BMN2022_548129

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2022 10(10) 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Uppföljningen av miljöärenden förbättras i 
samband med att ett nytt verksamhetssystem 
Castor införs.  
 
 

 Pågående 

2018-12-
31 

 

Process: Tillsyn, bygglov 

Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Bemanning/prioritering  
 
 

 Pågående/Försenad (styrd av start- och 
slutdatum) 

2021-12-
31 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Salomonsson 

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

   

Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 

2022-10-28 BMN 22/0009  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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NAT.2018.441, Ansökan om 
strandskyddsdispens, brygga, SYLTA 1:61 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för brygga 

på fastigheten Sylta 1:61.  

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 

Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 

senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 19 oktober 2015 och avser strandskyddsdispens för en 

brygga på fastigheten Sylta 1:61. Sökande bor på fastighet Sylta 2:44 som 

gränsar till fastigheten Sylta 1:61. Fastigheten Sylta 1:61 ägs av Upplands-Bro 

kommun. Den 16 september 2016 uppmärksammade kommunens tjänstemän 

att bryggan redan var anlagd. Bryggan ligger i Lillsjön, nära Kungsängen i 

Upplands-Bro kommun. Bryggan ligger inom en detaljplan där strandskyddet 

ligger kvar i vattenområdet. Stranden längs planområdet har fastställts som 

allmän platsmark och utgörs av naturområde. Området är sedan 2016 

naturreservat. 

Miljöenheten bedömer att åtgärden är förbjuden enligt 

strandskyddslagstiftningen. Bryggan kan ha en avhållande effekt på 

allmänheten i och med att den ligger nära bostadshuset. Bryggan kan också ha 

en negativ påverkan på växt- och djurliv genom skuggning, förändrade 

vattenrörelser och fragmentering av livsmiljön på den grunda bottnen. 

Enligt miljöenhetens bedömning finns inte något av de särskilda skäl som 

räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Området var till exempel inte 

ianspråktaget innan bryggan anlades. Det finns också flera andra bryggor i 

närheten som är tillgängliga för allmänheten. 
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Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför avslag på ansökan. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 19 oktober 2015 

 Motivering till grunden för dispens, som inkom den 19 september 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 28 oktober 2022, dnr NAT.2018.441 

 Vattenplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-09, Kf § 79 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  

 Fotografier från inspektion den 1 september 2022 

 Servitut och strandskyddsdispens för befintliga bryggor akt_0139-12_1 

 Planbeskrivning, Detaljplan 3 för del av Sylta, Nr 8913 

 Plankarta, Detaljplan 3 för del av Sylta, Nr 8913 

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 19 oktober 2015 och avser strandskyddsdispens för en 

brygga på fastigheten Sylta 1:61. Sökande bor på fastighet Sylta 2:44 som 

gränsar till fastigheten Sylta 1:61 och ligger 11 meter från vattnet. Fastigheten 

Sylta 1:61 ägs av Upplands-Bro kommun. 

Den 16 september 2016 uppmärksammade kommunens tjänstemän att bryggan 

redan var anlagd och startade ett tillsynsärende (NAT.2016.820). Ansökan och 

tillsynsärendet blev därefter liggande, med sporadisk kontakt mellan sökande 

och handläggare på kommunen. Den 19 september 2022 skickade sökande in 

en utförligare motivering till grunden för dispens (bilaga till denna 

tjänsteskrivelse).  

Fastigheterna ligger i ett bostadsområde vid Lillsjön, nära Kungsängen i 

Upplands-Bro kommun. Fastigheten Sylta 1:61 utgör även vattenområdet där 

bryggan ligger. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen, 

Detaljplan 3 för del av Sylta Dp Nr 8913, vann laga kraft den 27 november 

2008. Plankarta och planbeskrivning är bifogade. Strandskyddet upphävdes på 

kvarters- och gatumarken, men ligger kvar på naturmarken och i vatten, vilket 

innebär att åtgärder på naturmarken invid stranden såsom bryggor och 

strandpromenad kräver dispens från strandskyddet vid anläggande. Enligt 

planbeskrivningen medger detaljplanen bryggor i strandkanten. Men genom att 

strandskyddet behålls i vattenområdet och naturmarken längs stranden 

säkerställs att prövning av lämplig placering och utformning av bryggor och 

andra anläggningar sker när konkreta förslag finns. 

Stranden längs hela planområdet har fastställts som allmän platsmark och 

utgörs av naturområde. Syftet var att bevara allmän platsmark för att 

möjliggöra allmän tillgänglighet till strand och vatten (strandpromenad).  
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Som ett led i genomförandet av detaljplanen gav Bygg- och miljönämnden den 

27 september 2010 dispens från strandskyddet för åtta befintliga bryggor inom 

planområdet. Det var Lantmäteriet som ansökte om strandskyddsdispens i 

samband med att de fastighetsägare som ägde bryggorna ansökt om 

fastighetsreglering, servitutsrätt, för att bibehålla bryggorna. Särskilt skäl för 

dispensen var att platserna redan var ianspråktagna av de berörda bryggorna. 

Som villkor för strandskyddsdispensen angavs att bryggorna ska vara fullt 

tillgängliga för allmänheten och en del i den allmänna platsmark, natur, som 

redovisas i detaljplanen. Servitutshandlingar och strandskyddsdispens är 

bifogade. Strandskyddsdispensen finns på sida 26 i pdf:en med 

servitutshandlingar.  

Observera att det krävs medgivande från fastighetsägaren (kommunen) att 

anlägga en brygga.  

Den 21 december 2016 beslutade Kommunfullmäktige att bilda Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat. Gränsen för naturreservatet sammanfaller med 

fastighetsgränsen mellan Sylta 2:44 och Sylta 1:61. Bryggan ligger alltså även i 

naturreservatet, men när ansökan kom in till kommunen var reservatet ännu 

inte bildat. 

Omgivningarna runt Örnässjön och Lillsjön utgör ett sammanhängande 

naturområde. Området är utpekat som naturvärden av kommunalt intresse 

eftersom det är ett viktigt närströvområdet för Kungsängens tätort. Lillsjön 

utgör ett så kallat ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Kommunen har 

en begränsad tillgång på naturliga vattenmiljöer, huvudsakligen till följd av 

historiska diknings- torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Det är därför 

viktigt att värna de kvarvarande vattnen för att bibehålla livsmiljöer och 

spridningsmöjligheter för arter såväl som viktiga rekreationsområden för 

kommunens invånare. Utifrån dessa aspekter föreslås kommunens samtliga 

sjöar och vattendrag omfattas av ESKO.  

Enligt kommunens vattenplan bedöms Lillsjön vara av nationellt naturvärde. 

Lillsjön hyser en mycket rik flora som omfattar flera särskilt värdefulla arter 

varav fem rödlistade. 

Miljöenheten inspekterade bryggan den 1 september 2022. Vid inspektionen 

närvarade Johan Salomonsson (miljöinspektör) och Magnus Malmström 

(miljöinspektör). Se bifogade fotografier från inspektionen.  

Förslag till beslut kommunicerades med sökande från den 14 till och med den 

28 oktober 2022. Sökande har inte inkommit med några synpunkter.  

Motivering 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd av 7 

kap. 18b och 18c § miljöbalken (1998:808). 
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Är åtgärden förbjuden?  

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddat område inte 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

Bryggor kan uppfattas som avhållande, även om de ligger på kommunal mark. 

Mark- och miljööverdomstolen har uttalat att bryggor medför att 

strandområden kan uppfattas som privata och att de således har en avhållande 

effekt på det rörliga friluftslivet. (M 4538-10, M 8963-10, M 9143-II och M 

9186-13) I detta fallet är det inte bara bryggan i sig som kan uppfattas 

avhållande, utan det faktum att bryggan ligger nära bostadshuset kan uppfattas 

som privatiserande för strandområdet, för folk som promenerar, badar, paddlar, 

åker skridskor.  

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddat område inte åtgärder 

vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddsdelegationen har uttryckt att en brygga oftast påverkar 

livsvillkoren i vattnet på ett sådant sätt att den är dispenspliktig, bland annat 

genom skuggning och förändrade vattenrörelser. Mark- och 

miljööverdomstolen bedömer att flytbryggor generellt sett har en negativ 

påverkan på växt- och djurliv i grunda områden (Mål nr 6454-15). I och med 

att det redan finns flera bryggor i området skulle en till brygga innebär 

ytterligare fragmentering av livsmiljön på den grunda bottnen. 

Särskilda skäl 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får dispenser från strandskyddet ges med stöd 

av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

Enligt miljöenhetens bedömning finns inte något av de särskilda skäl som 

räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Området har till exempel inte redan 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Landområdet som bryggan utgår från är enligt detaljplanen allmän plats 

och naturområde. I området närmast stranden finns en naturstig för 

allmänheten. 

Miljöenheten bedömer att det inte heller utgör ett angeläget allmänt intresse att 

anlägga ytterligare en brygga i området. 20 meter norr om bryggan och 24 

meter söder om bryggan finns två andra bryggor som ligger på kommunal mark 

och är tillgängliga för allmänheten. Inom 200 meter finns ytterligare 6 bryggor 

som är tillgängliga för allmänheten. 
  



113 NAT.2018.441, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, SYLTA 1:61 - BMN 22/0009-4 NAT.2018.441, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, SYLTA 1:61 : NAT.2018.441, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, SYLTA 1:61

 

 
   

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-10-28 BMN 22/0009 

 
 

Hänsyn till enskilda intressen 

Enligt proportionalitetsregeln i 7 kap. 25 § miljöbalken får inte en inskränkning 

i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en 

skyddsbestämmelse i balken gå längre än vad som krävs för att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 

allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över 

(prop, 1997/98:45, del 1 s 321f). I detta fall äger inte sökande fastigheten för 

den sökta åtgärden, varför ett avslag inte inskränker den sökandes rätt att 

använda sin mark. 

I och med att det finns andra bryggor, som ät tillgängliga för allmänheten, i 

närheten, bedömer miljöenheten, vid intresseprövning om det kan anses 

föreligga ett särskilt skäl, att det enskilda intresset av att anlägga en brygga inte 

är starkare än det allmänna intresset i strandskyddet.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) syftar strandskyddet till att 

långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

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

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

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 

ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 

förutsättningar är uppfyllda:  

1. Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får dispenser från strandskyddet ges med 

stöd av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken ska åtgärden vara förenlig med 

strandskyddets syfte.  
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Som särskilda skäl får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast ange att 

området  

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

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till att trygga barns tillgång till orörda 

strandområden.  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jerker Parksjö 

 

Tillförordnad miljöchef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 19 oktober 2015 

2. Motivering till grunden för dispens, som inkom den 19 september 2022  

3. Orienteringskarta 

4. Karta 

5. Flygfoto 

6. Fotografier från inspektion 

7. Plankarta 

8. Planbeskrivning 

9. Servitut och strandskyddsdispens för befintliga bryggor akt_0139-12_1 

Beslut sänds till 

 Sökande 
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Från: Staffan Berg <staffan.berg@lefamark.se>  
Skickat: den 19 september 2022 13:39 
Till: Johan Salomonsson <Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Kopia: lena__oberg75@hotmail.com 
Ämne: SV: Skrivelse NAT.2018.441 
 
Hej Johan, 
 
Återkommer här med ett yttrande avseende sökande av strandskyddsdipens. Komplettering till 
ansökan inlämnad 2015-10-19. 
 
Vid prövning vill vi att en intresseavvägning görs enligt §25 vilket innebär att hänsyn ska tas även till 
enskilda intressen. 
 
Området där bryggan ligger är tillgänglig för allmänheten, den används av barn o vuxna från 
närområdet. Den nyttjas av dom som simmar över sjön som vändplats och för vila. Det allmänna 
nyttjandet och tillgången till strandlinjen har ökat. 
Gränser till intilliggande fastigheter är tydlig med staket som markeringar, dom flesta promenerar 
förbi i naturreservatet, en del går ut på bryggan och känner på vattnet. 
Den har bidragit till ökad aktivitet och ökat badmöjligheten för oss pensionärer och mindre barn som 
använder bryggan som stöd när man går  från stranden ut i sjön, eftersom sjöbotten är ganska 
långgrund längs bryggan 
Denna möjlighet saknas  i närområdet, andra bryggor kräver stor vattenvana och simkunnighet. Att 
behöva gå runt sjön till badet vid det nya fritidshuset är inte relevant. 
Det finns i området lång strandlinje som är tillgänglig och nyttjas generellt. Ett flertal bryggor i sjön är 
av samma konstruktion, framförallt dom nybyggda som kommunen anlagt. 
Djurlivet i vattnet nära bryggan och på bryggan, har ökat för varje år. Antal småfisk är väsentligt 
större och på bryggan nyttjas den av sjöfågel bl.a. med återkommande fiskmåsar som har den som 
sin bas under häckningsperioden. 
Vi håller kontinuerligt rent längs strandlinjen, det blåser in skräp o burkar från flera håll, bryggan 
underlättar det arbetet. 
 
När kommunen ändrade området till naturreservat, hade vi kontakt med projektledaren för 
genomförandet vid bryggan. Hon lät oss förstå att hon var positiv till bryggan och att den fyllde ett 
behov för många. 
Att Lillsjön skall vara tillgänglig för alla oavsett ålder för bad och rekreation är ju en självklarhet och 
där fyller bryggan en funktion. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Staffan Berg 
Gripens backe 28 
196 34 Kungsängen 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 
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ALL.2022.663, Yttrande Miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande på 

miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Bygg- och miljönämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi 

för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 

den 1 juli 2022 § 88, sänds förslag till Miljö- och klimatstrategin på remiss till 
samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Bygg - och miljönämnden 

mottog remissen den 18 augusti 2022. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig i 
huvudsak positiva till framtagande av en miljö- och klimatstrategi. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets yttrande daterat 1 november 2022 

 Miljö- och klimatstategi år 2023-2030 

 

Barnperspektiv 

Strategins grundidé är att skapa en god miljö för kommande generationer.  
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Hany Touman Cecilia Andersson 

Tf Bygglovschef Miljöinspektör 
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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

Samhällsbyggnadskontorets yttrande på Miljö- och
klimatstrategi för Upplands-bro kommun

Ärendet

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 1 juli 2022 § 88, sänds förslag till Miljö- och
klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Bygg - och
miljönämnden mottog remissen den 18 augusti 2022.

Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och klimatstrategi för
Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande
mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska
användas för att styra och samordna utveckling både för kommunens verksamheter och
kommunens geografiska område i en hållbar riktning.

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till framtagande av en miljö- och
klimatstrategi.

Samhällsbyggnadskontoret ser det som viktigt att strategin säkerställer att den inte är
motstridig gällande andra viktigt styrdokument såsom till exempel översiktsplanen.

Det är även av värde att nämna att bygglovsenheten och miljöenheten inom
samhällsbyggnadskontoret arbetar med myndighetsutövning vilket innebär att enheterna i sin
myndighetsutövning inte kan kräva mer än vad lagstiftningen kräver.

Avseende att öka lokal elproduktion genom solceller på kommunfastigheternas tak kan
nämnas att alla byggnader inte lämpar sig för solcellsmontage. Som till exempel: 

· Byggnader med kulturellt värde och/eller är inom ett område med riksintresse för
kulturmiljö

· Byggnader inom riksintresse för Försvarsmaktens influensområde
· Byggnader inom detaljplan där takmaterial är reglerat
· Byggnader som inte har takytor i rätt väderstreck och/eller är skymda av annan

bebyggelse eller växtlighet.

Samhällsbyggnadskontoret anser att det är av stor vikt att ta fram en handlingsplan för miljö-
och klimatstrategin som redovisar olika aktiviteter kopplade till strategin och dess mål. På så

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Hany Touman
Tf Bygglovschef
Bygglovsenheten
hany.touman@upplands-bro.se

2022-11-01 ALL.2022.663
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sätt blir det mycket lättare för både verksamheter, medarbetare, kommuninvånare samt
företag att förstå hur de kan bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Aktiviteter som Samhällsbyggnadskontoret har kommit fram till skulle vara relevanta är
bland annat:

För medarbetarna:
· minska pappersanvändning
· åka kollektivt till konferenser/utbildningar med tåg
· inspiration och utbildning av medarbetare gällande globala målen
· minska bilanvändning

Kommuninvånare
· inspiration och utbildning av kommuninvånare på hemsidan
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Upplands-Bros miljö- och klimatstrategi är ett aktiverande styrdokument 
utifrån kommunens styrmodell och tydliggör inriktningen för kommunens 
övergripande miljö- och klimatarbete år 2023-2030. Miljö- och klimatstrategin 
utgår från den vision och de övergripande mål som finns formulerade för 
Upplands-Bro kommun. 
Miljö- och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 
verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  
Miljö- och klimatstrategin antogs xxxx. Inriktningen är att en 
aktualitetsprövning bör ske varje mandatperiod. 

1.2 Ansvar, genomförande och uppföljning 
I Upplands-Bro är kommunstyrelsen ansvarig för det övergripande strategiska 
miljö- och klimatarbetet. Det innebär att kommunstyrelsen leder, ger stöd och 
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtagandet av miljö- och 
klimatstrategin. På tjänstemannanivå leds arbetet med miljö- och 
klimatstrategin av kommunledningskontoret. 

Hela Upplands-Bros kommunorganisation har ett gemensamt ansvar för att de 
mål som fastläggs i miljö- och klimatstrategin blir verklighet. Varje nämnd och 
företagsstyrelse i kommunen ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbete. 
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen till delmål och 
aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa 
i sina verksamhetsplaner och affärsplaner.  

Miljö- och klimatstrategin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska 
genomföras inom verksamheterna eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller 
bolagsstyrelse har ansvar för att i sin verksamhetsplan eller affärsplan 
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formulera aktiviteter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstrategins mål 
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva åtgärderna.  

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstrategin också 
beskriver viktiga delar av miljöarbetet. Dessa styrdokument har ofta en annan 
utgångspunkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett 
område mer utförligt. Vissa styrdokument är det lagkrav på att kommunen har. 
Eftersom miljö- och klimatstrategin är tvärsektoriell berör den många olika 
styrdokument. 

Exempel på handlingsplaner och policies som berörs är avfallsplanen, 
resepolicyn, VA-planen, dagvattenplanen, översiktsplanen, landsbygdsplan och 
fördjupade översiktsplaner. 

• Avfallsplan innehåller mål för insamling och återvinning av kommunalt 
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi. 

• VA-planen innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- 
och avloppsförsörjningen i kommunen, vilket är viktigt för målet om att 
bidra till cirkulär ekonomi. 

• Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimatmålen. 

• Grönplanen, översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner innehåller 
principer för grönstruktur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk 
mångfald. 

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för 
ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi. Integrering i 
ledningssystem innebär att genomförandet och uppföljningen av miljö- och 
klimatstrategins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsplaner 
och affärsplaner.  

Målen följs upp kvalitativt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer 
och nyckeltal tillsammans med annan uppföljning som mäter kommunens 
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arbete men även utvecklingen inom det geografiska området ska ge en bild av 
om kommunen styr mot uppsatta mål.  

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas 
inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatstrategin för 2023-2030 utan 
fastställs i samband med budget och verksamhetsplanering. Förslag till 
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorerna ska utvärderas kontinuerligt och 
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda 
och ändamålsenliga för uppföljningen. 
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2  Prioriterade, strategiska 
områden 

Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att 
bidra till att uppfylla de nationella miljömålen och de globala målen.  

De tre prioriteringarna ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriteringarna 
beskriver vad kommunkoncernen ska verka för på en övergripande nivå. De 
ska också vara en utgångspunkt i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Prioriteringarna baserar sig på̊ en analys av vilka de stora miljöproblemen är, 
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen 
prioriterar utifrån sin roll och rådighet. Prioriteringarna baseras även på var 
utmaningarna är som störst i förhållande till de nationella miljömålen och 
Agenda 2030. 

De tre prioriterade områdena är att: 

• Minska klimatpåverkan 

• Stärka den biologiska mångfalden 

• Främja en cirkulär ekonomi 

För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med: 

• Miljö- och klimatkrav i upphandlingar  

• Hållbar samhällsplanering 

• Delaktighet, information och utbildning  

• Göra det lätt att göra miljösmarta val för medborgare och näringsliv 

• Samverkan med andra aktörer som näringslivet, grannkommuner, 
regionen och akademi. 
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Figur 1. De prioriterade områdena bidrar till att uppfylla de nationella och globala målen. 
Flera av de åtgärder som kan vidtas har en positiv inverkan på flera prioriterade områden och 
på flera av miljömålen. 
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2.1 Klimat 
Målen för klimat delas upp i det som avser kommunens geografiska område 
(inkluderar invånare och näringslivet) och det som rör kommunen som 
organisation (inklusive kommunala bolag).  

Det långsiktiga målet för det geografiska området Upplands-Bro är 
samma som för länet och i RUFS 2045.  

• Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av 
växthusgaser, för att därefter nå negativa utsläpp.  

Det långsiktiga målet kompletteras med följande delmål för kommunen som 
geografiskt området (motsvarande som för länet, i RUFS 2050 och 
energipolitiska ramverket): 

• senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthusgaser ut ett 
konsumtionsperspektiv ska halveras, 

• senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 
procent, jämfört med år 2010, 

• senast år 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen per invånare 
ha minskat med 30 procent jämför med 20142 

• senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från förnybara 
källor. 

Det långsiktiga målet kompletteras med följande mål för 
kommunorganisationen inklusive kommunägda bolag: 

• kommunorganisationen strävar efter att bli klimatneutral till år 2030, 

 

1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet 
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MWh/invånare. 30 procents minskning till år 2030 motsvarar 
minskningen i RUFS. 
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• kommunorganisationens klimatpåverkan ska ha minskat med 50 
procent år 2030, jämfört med år 2020. 

Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se 
Bilaga 1.  

Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan 
exempelvis vara:  

• fortsatt energieffektivisering så att användningen av energi minskar, 

• den energi som används är från förnybara källor, 

• investeringar i solceller, 

• utbyggnaden av förnybar energi, 

• utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmen, 

• elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektiviseringar/nya lösningar för 
att klara efterfrågan, 

• byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100, 
RME) och/eller el, 

• förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara 
bränslen,  

• plast fasas ut som förpackningsmaterial och som råvara i produkter som 
köps in, 

• plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den 
plast man inte kan reducera,  

• inköp och användning av produkter med hög klimatpåverkan minskar 
(t.ex. betong, cement, nötkött),  
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• upphandling med krav på livsmedel med låg klimatpåverkan och högt 
bidrag till andra miljöaspekter (t.ex. närproducerat, ekologiskt, 
växtbaserat),  

• upphandling med krav på produkter för nybyggnation som har ett lägre 
klimatavtryck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),  

• kollektivtrafik, parkerings- och cykelåtgärder, 

• utbyggnad av laddinfrastruktur för laddning av elfordon, 

• förtätning i kollektivtrafiknära lägen, 

• inspiration och utbildning av medarbetare,  

• kampanjer och informationsmaterial, rådgivning och dialog med 
invånare och näringslivnäringsliv t ex genom energi- och 
klimatrådgivningen, i näringslivsdialoger och i tillsynen, och 

• samarbeta med näringslivet om kolsänkor i kommunen (t.ex. i form av 
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som 
kan skapas (t.ex. genom biokol).  

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter 
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmålen och 
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretisering av vad som behövs för att 
uppnå målen.  
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2.2 Biologisk mångfald 
De övergripande målen med kommunens arbete för biologisk mångfald är att: 

• ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till 
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de 
ekosystemtjänster som kommuninvånarnas välfärd vilar på och   

• förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper 
som är typiska för kommunen och restaurera områden som är extra 
värdefulla för andra arter.  

Målen kan till exempel innebära att: 

• arealen skyddade områden ökar,  

• viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),  

• skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem 
minskar och deras bevarandestatus stärks,  

• främmande, invasiva arter bekämpas,  

• jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen 
eller läckage av växtnäringsämnen,  

• skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal 
skog, eller har andra speciella krav på livsmiljö, etablera och föryngra 
sig,  

• vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämning, 

• vatten som släpps ut i omgivningen renas till den grad att det kan 
användas igen,  

• särskilt fokus ägnas åt att identifiera ekosystemtjänster som 
kommuninvånarnas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som 
matproduktion, reglerande tjänster så som reglering av temperatur, 
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rening av vatten, mildring av sommarhetta och kulturella tjänster så 
som rekreation och inspiration.  

• kommunen samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering 
för att bevara eller stärka biologisk mångfald och använda natur-
baserade lösningar, 

Delar av det övergripande målet konkretiseras redan i kommunens 
översiktsplan, landsbygdsplan och grönplan. Exempel på delmålen och 
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretisering av vad som behövs för 
att uppnå målen.   
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2.3 Cirkulär ekonomi 
Det övergripande målet för kommunen som geografiskt område är liksom 
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används 
effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Cirkulär 
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyttjandet. Det 
minskar den negativa påverkan på miljön.  

Målet kan exempelvis innebära att: 

• mängden avfall som uppkommer, i kommunorganisationen samt 
från invånare och näringsliv, minskar, 

• kommunalt avfall materialåtervinns eller återanvänds,  

• förpackningar ska vara av fossilfritt material,  

• krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning, 
cirkularitet, kemikalieinnehåll och material,  

• krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmedel och lokal 
livsmedelsproduktion,  

• matsvinnet ska minska,  

• matavfall ska sorteras ut,  

• spridning av läkemedelsrester, växtskyddsmedel, biocidprodukter, 
dioxiner och andra främmande ämnen till omgivningen ska minska,  

• dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,  

• kommunens ytvatten ska uppnå miljökvalitetsnormen för ytvatten 
(ekologiska och kemisk status),  

• utsläpp av dioxin från punktkällor ska minimeras,  

• kemikalieanvändningen ska minska i skolor och förskolor. Farliga 
ämnen ska fasas ut kommunens verksamheter,  
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• kommunen utövar tillsyn på förorenade områden, miljöfarliga 
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och 
bekämpningsmedel, 

• bygg- och rivningsavfall återanvänds eller materialåtervinns,  

• en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyproduktion 
undviks och tjänster premieras. 

Delar av det övergripande målet konkretiseras redan i kommunens 
avfallsplan och VA-plan. Exempel på delmålen och åtgärderna (Bilaga 3) 
kan ses som en konkretisering av vad som behövs för att uppnå målen.   
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3 Bilaga 1 - Innebörden av 
begrepp 

 

Växthusgaser 

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimatet. De vanligaste 
växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en 
växthusgas. Därtill finns ett antal industriellt tillverkade gaser (HFC:er, PFC:er 
och SF6) som används för olika industriella tillämpningar (exempelvis 
köldmedia i kylanläggningar). Man skiljer ibland på växthusgaser från olika 
ursprung, framförallt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid 
(från biobränslen och biomaterial), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.  

 

Klimatpåverkan 

En ökning av halterna växthusgaser i atmosfären innebär att klimatet påverkas. 
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare 
stormar, varmare värmeböljor, torrare torrperioder).  

De olika växthusgaserna har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är 
mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) och har ett spann mellan ett kilogram 
koldioxidekvivalenter per kilogram växthusgas (koldioxid) till flera tusen 
koldioxidekvivalenter per kilogram växthusgas (för vissa industrigaser 
exempelvis SF6).  

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en 
klimatpåverkan. I princip alla aktiviteter har en klimatpåverkan, även 
produktion av förnybar energi och produktion av livsmedel, eftersom de 
innebär utsläpp av växthusgaser. Däremot har exempelvis energiproduktion 
från förnybar energi mycket lägre klimatpåverkan än fossil energiproduktion.  



114 ALL.2022.663, Yttrande Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - BMN 22/0009-11 ALL.2022.663, Yttrande Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : 2. Miljoochklimatstrategi20232030docx_549136

Miljö- och klimatstrategi 

 
 

Sid 16 av 48 
 

Negativa utsläpp och kolsänkor 

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären, 
levande och döda organismer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes 
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol 
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen 
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljontals år, adderas till 
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindning av kol i kolsänkor, är ett 
samlingsbegrepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till 
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller 
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att 
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den 
bebyggda miljön exempelvis genom att använda material som innehåller kol 
(t.ex. träbyggande och material som innehåller kol). Hur stabil en kolsänka är 
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens, 
från tiotals år till hundratals eller tusentals år.  

Sveriges netto-inbindning i mark var år 2021 39,8 miljoner tCO2e 
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala 
klimatpåverkan, inklusive konsumtion av varor som producerats utomlands 
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges 
territoriella utsläpp av växthusgaser var 86 % (46,3 miljoner tCO2e). Det 
absolut största flödet är inbindning är i växande skog. 

 

Klimatneutral och noll nettoutsläpp av växthusgaser 

Företag kan kalla sig klimatneutrala (PAS 2060) eller sälja klimatneutrala 
produkter (ISO 14021) genom att klimatkompensera för sin klimatpåverkan 
respektive sina produkters klimatfotavtryck. Detta förhållningssätt har 
kritiserats av Konsumentverket som vilseledande (KOV 2021) och ledde till att 
konsumentombudsmannen (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för 
vilseledande marknadsföring (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den 
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internationella standarden ISO 14 021 gällande användningen av begreppet i 
marknadsföring. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet 
klimatneutral kan användas i marknadsföring, eller om det ens kan det, utan att 
anses vara vilseledande.  

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offentlig verksamhet har 
möjligheter att klimatkompensera för sin klimatpåverkan rent legalt. 
Exempelvis har Riksrevisionen uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får 
klimatkompensera (SR, 2019). Anledningen är att pengar i offentlig 
verksamhet ska användas till investeringar inom kommunens geografiska 
område (SFS 2019:835 Kommunallagen, 2 kap, §1), och klimatkompensation 
per definition innebär investeringar för att minska klimatpåverkan utomlands. 
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om 
klimatneutral verksamhet genom att klimatkompensera för sin klimatpåverkan.  

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusgaser, i sitt 
långsiktiga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimatneutral, att 
utsläppen av växthusgaser ska vara på samma nivå som, eller lägre än, 
inbindningen i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-
Bro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföretag, är att man har 
rådighet över markanvändning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor. 
Sverige som land kan alltså bli klimatneutralt inom sitt egna geografiska 
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definition av 
klimatneutral, att kommunorganisationen klimatpåverkan sett ur ett 
livscykelperspektiv måste minska till en sådan nivå, att kommunen inom sin 
egna markanvändning, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att 
kommunen inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommunens 
geografiska område utanför kommunens mark, eftersom yta även behövs för att 
balansera kommuninvånarnas och företagens återstående klimatpåverkan.  

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommunen drastiskt 
reducera kommunorganisationens klimatpåverkan till en nivå som är så nära 
noll att ytterligare sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna 
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jämviktspunkt är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är 
mest kostnadseffektivt. Delmålet om halverad klimatpåverkan till år 2030 är 
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpåverkan, och 
delmålet om klimatneutral kommunorganisation är viktig för att påskynda 
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå 
målen är att fasa ut användningen av fossila bränslen i kommunens 
fordonsflotta samt i de tjänsteresor och transporter som kommunen beställer. 
Det innebär att kommunen i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter 
utifrån deras klimatpåverkan. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i 
Bilaga 3.  

 

Fossilfri 

Fossilfri innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila 
bränslen (raffinerade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning 
används för att få energi (el, värme och kraft) och användningen av fossila 
råvaror (raffinerade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling 
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfri 
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i 
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det 
räknas som kretsloppsvärme.   

 

Fossilbränslefri 

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar 
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med 
fossilt ursprung).  
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Förnybart 

Energi eller material från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och 
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvida förnybara källor till 
energi och material anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma, 
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan 
förnyas.   
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4 Bilaga 2 - Internationella, 
nationella och regionala 
mål 

 

4.1 Klimat 

4.1.1 Internationellt och nationellt 
Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. EU:s 
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt 
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta 
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonvention 
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.  

Sverige har antagit ett långsiktigt klimatmål om att Sverige senast år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt 
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De 
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade 
kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och lagring av 
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ 
saknas. 

Sverige har även tre etappmål: 

• Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. 

• Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990. 
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• Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990. 

Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvändningssektorn. 

Sverige har dessutom en klimatlag som ålägger regeringen ett ansvar att föra en 
politik som utgår från klimatmålen och att regelbundet rapportera om 
utvecklingen. 

Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimatmål för 
konsumtion och export. Ett av målen är att klimatpåverkan från svenskarnas 
konsumtion ska vara netto noll senast 2045.  

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-
klimatarbete/sveriges-del-av-eus-klimatmal/ 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-
klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/regeringen-tar-emot-
forslag-om-nya-klimatmal-for-konsumtion-och-export/ 

 

4.1.2 Regionalt 
Sveriges nationella klimat och energimål är också̊ länets mål. Utöver målet om 
nettonollutsläpp år 2045 finns följande delmål/etappmål:  

• 70 procent minskning av utsläppen från transportsektorn till 2030 
jämfört med 20103.  

• 100 procent förnybar elproduktion till 20404 

• 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 20055 

 

3 Etappmål i det svenska miljömålssystemet 
4 Ingår i det energipolitiska ramverket 
5 Ingår i det energipolitiska ramverket 
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I likhet med de nationella klimat och energimålen anger den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) att Stockholms län-
ska nå̊ nettonollutsläpp senast 2045. I RUFS finns också̊ ett mål som innebär 
att de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen per invånare från 
konsumtion ska halveras till 2030 jämfört med 2014. 

 

4.2 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 

4.2.1 Globalt 
På global nivå är det den internationella konventionen om biologisk mångfald 
som ligger till grund för Nagoyaprotokollet och Aichimålen. 

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år 
2020 (de så kallade Aichimålen). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s 
konvention om biologisk mångfald.  

Det övergripande målet i Nagoyaplanen är att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald, säkra resilienta ekosystem och ekosystemtjänster. Målen i planen 
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella 
förutsättningar.  

 

4.2.2 EU-nivå 
EU-kommissionen har en strategi för biologisk mångfald för att uppfylla 
Aichimålen, Arbetet med grön infrastruktur skulle enligt målet senast till år 
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjänster bevaras samtidigt som 
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs. 
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Det finns tre EU-naturvårdsdirektiv (art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, 
havsmiljödirektiv) samt ett vattendirektiv som har betydelse för grön 
infrastruktur. 

4.2.3 Nationell nivå 
Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoriteten av 
kommunerna ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och 
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och 
förvaltning av den byggda miljön senast år 2025. 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål: 

• Gynnsam bevarandestatus och genetiska variationer 

• Påverkan av klimatförändringar 

• Ekosystemtjänster och resiliens 

• Grön infrastruktur 

• Genetiskt modifierade organismer 

• Främmande arter och genotyper 

• Biologiskt kulturarv 

• Tätortsnära natur 

 

4.3 Cirkulär ekonomi 

4.3.1 Nationell nivå 
Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi 

Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi har en vision om ett 
samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter 
jungfruliga material.  
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Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå̊ miljö̈- och 
klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. 

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på 
flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, 
genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål.  

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska 
resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. 

Denna nationella strategi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver 
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, 
samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Handlingsplaner som beskriver 
styrmedel och åtgärder finns. 

 

Handlingsplan för livsmedelsstrategin 

Regeringen har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas 
ekologiskt senast år 2030 (Regeringen 2017). Det innebär en minskad 
användning av växtskyddsmedel och biocider på nationell nivå, eftersom detta 
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljömål som 
rör biologisk mångfald.  

 

Etappmål 

Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom 
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.  

 

 

 

6 https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/ 
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Avfall 

Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning 
av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska 
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent. 

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
och biogas tas tillvara. 

 

Cirkulär ekonomi 

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången 
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till 
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030. 

 

Farliga ämnen 

Användningen av biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper ska minska 
väsentligt till 2030. 

Användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska 
väsentligt till 2030. 

Regleringar och andra åtgärder som minimerar de negativa miljöeffekterna ska 
finnas på plats i Sverige, i EU eller internationellt senast 2030. 
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och 
minimerade. 

 

Minskat matsvinn 

En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025. 

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med 
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025. 
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5 Bilaga 3 - Förslag på 
indikatorer och nyckeltal 

Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av flertalet indikatorer. 
Kommunstyrelsen bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder 
och bolagsstyrelser bör ge förslag. Här är några förslag.  

 

Klimat 

Mål Indikator och nyckeltal Vem tar fram 
informationen 

Senast år 2045 ska 
Upplands-Bro nå netto-
noll utsläpp av 
växthusgaser, för att 
därefter nå negativa 
utsläpp.  

Utsläpp till luft av 
växthusgaser per 
invånare.  

2019: 3,99 ton CO2e/per 
inv 

 

 

Nationella 
emissionsdatabasen 
som redovisas i  
Kolada. 

 

 

 

Senast år 2030 ska de 
direkta utsläppen av 
växthusgaser vara mindre 
än 1,5 ton per invånare 
och år och utsläppen av 
växthusgaser ut ett 
konsumtionsperspektiv 
ska halveras, 

Klimatpåverkan per 
invånare, 
konsumtionsbaserade 
utsläpp. Nyckeltal finns 
än så länge bara 

Naturvårdsverket 
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 tillgängligt på nationell 
nivå7. 

2019: 9,01 ton 
CO2e/inv. 

Senast år 2030 ska 
utsläppen från 
transportsektorn ha 
minskat med 70 procent, 
jämfört med år 2010.  

Klimatpåverkan från 
transportsektorn i 
Upplands-Bro 

2010: 72 716 ton CO2e 

SMHI:s nationella 
emissionsdatabas, 
Kolada 

Senast år 2030 ska den 
genomsnittliga 
energianvändningen per 
invånare ha minskat med 
30 procent jämför med 
2014. 

Genomsnittlig 
energianvändning i 
Kommunfastigheter och 
Upplands Bro-
fastigheter, fördelat per 
boyta (m2) 

2014: 16 MWh/inv. 

Kolada 

Senast år 2040 ska all 
elproduktion i kommunen 
vara från förnybara källor 

Andel av invånarna i 
kommunen, respektive 
företagen i kommunen, 
som har avtal om 
förnybar el. 

Nuläges saknas 

Kolada 

 

7 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-
konsumtionsbaserade-utslapp-per-person 
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Kommunorganisationen 
strävar efter att bli 
klimatneutral till år 2030.  

Klimatpåverkan av 
kommunorganisationens 
verksamhet, inklusive 
negativa utsläpp 

2021: 12 784 ton CO2e 

(klimatanalys 
Upplands-Bro kommun) 

Kommunstyrelsen 

Kommunorganisationens 
klimatpåverkan ska ha 
minskat med 50 procent 
år 2030, jämfört med år 
2021. 

Klimatpåverkan från 
kommunorganisationens 
verksamhet 

2021: 12 784 ton CO2e 

(klimatanalys 
Upplands-Bro kommun) 

Kommunstyrelsen 

 

Biologisk mångfald 

Ekosystemens förmåga att 
hantera störningar och 
anpassa sig till 
förändringar ska stärkas, 
så att de kan fortsätta 
leverera de 
ekosystemtjänster som 
kommuninvånarnas 
välfärd vilar på. 

Kartläggning och 
kvantifiering av 
reglerande, stödjande 
och kulturella 
ekosystemtjänster i 
Upplands-Bro kommun 

2019: kartläggning av 
ekosystemtjänster i 
Upplands-Bro 
(Möllegård 2019) 

Kommunstyrelsen 

Förbättra bevarandestatus 
för arter som är hotade, 

Kartläggning av hotade 
arter i Upplands-Bro 

Kommunstyrelsen 
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bevara landskapstyper 
som är typiska för 
kommunen och restaurera 
områden som är extra 
värdefulla för andra arter.  

kommun samt deras 
aktuella bevarandestatus 

Kartläggning av för 
kommunen typiska 
landskapstyper 
(geografisk utbredning, 
status) 

Genomförda 
restaureringsprojekt 
(antal samt areal) 

 

Antal invasiva arter 
inom kommunen 

 

Skyddad areal i 
kommunen (%) 

2021: 7,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvårdsverket 

 

Cirkulär ekonomi 

Stödja en cirkulär 
ekonomi där resurser 
används effektivt i giftfria 
cirkulära flöden och 
ersätter jungfruliga 
material. Cirkulär 
ekonomi innebär att sluta 
kretsloppen och att 

Volym hushållsavfall 
och verksamhetsavfall 
som samlas in i 
kommunen.  

Volym avfall som 
samlas in genom 
förpackningsåtervinning 
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optimera 
resursutnyttjandet.  

och andra typer av 
materialåtervinning.  

Vikt material som 
samlas in och säljs eller 
ges vidare inom 
kommunens 
återbruksverksamhet. 

Volym matavfall som 
samlas in.  

Volym matavfall som 
rötas till biogas.  

Volym slam som 
återförs till åkermark 
inom kommunen.  

Volym dricksvatten som 
används i kommunen.  

Volym dagvatten som 
hanteras genom 
kommunens nät.  

Volym avloppsvatten 
som hanteras genom 
kommunens VA-
system.  

Volym dagvatten som 
breddas.  
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Halterna bly, nickel, 
molybden och antimon i 
avloppsvattnet 

Halterna PFOS, 
kadmium, bly, atracen 
och TBT i ytvattnet 

Ekologisk status i 
kommunens sjöar och 
vattendrag 

Andel ekologiskt 
livsmedel av 
kommunens inköp 

Punktkällor av dioxin 
inom kommunen 

Volym byggavfall som 
uppkommer i hos de 
kommunala 
fastighetsbolagen 

Volym biocid-produkter 
och växtskyddsmedel 
som köps in av 
kommunen 

Volym 
förpackningsmaterial 
som levereras med 
kommunens inköp 
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Volym 
förpackningsmaterial 
som är fossil plast 
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K 
6 Bilaga 4 - Förslag på 

delmål och åtgärder 
Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för 
kommunens nämnder och bolag att bli inspirerade av.  

6.1 Klimat 
För att nå de långsiktiga målen inom klimat behöver berörda nämnder 
och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen inom 
klimat:  

• Fordonsflottan ska vara fossilbränslefri senast år 2025 

• Kommunens inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030 

Det kommunala fastighetsbolaget skulle kunna sätta mål som styrs genom 
investeringsplaner och åtgärder i befintligt bestånd, exempelvis: 

• Solenergiproduktion på 25 % av kommunfastigheternas tak till år 2026 

• Energianvändning i kommunen fastigheter ska minska med 25 procent 
jämfört med 2020 (kWh/m2) 

• Minst 20 % av nyproduktion ska ske med trästomme senast år 2025 

 

Åtgärder som bidrar till målet inom klimat. Kan även ses som en 
konkretisering på hur målet kan uppnås.  

Åtgärd Beskrivning Kostnad Effekt 
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Stärk skyddet av 
befintliga 
kolsänkor 

Identifiera, stärk och skydda 
befintliga kolsänkor så som skog och 
våtmarker.  

Låg Medel 

Öka naturliga 
kolsänkor 

Kartlägg åtgärder för att öka 
naturliga kolsänkor i kommunen 
(t.ex. återplantera träd, öka 
mullhalten i jorden , biokol).  

Låg Medel 

Skapa nya 
kolsänkor i den 
byggda miljön 

Öka andelen byggnader som byggs i 
trä, undersök möjligheten att 
använda biokol i byggmaterial som 
betong och fyllnadsmassor.   

Låg Hög 

Teckna avtal om 
förnybar el 

Säkerställ att kommunens 
verksamhet och samtliga 
kommunägda bolag har avtal om 
förnybar el 

Låg Hög 

Investera i 
förnybar 

Investera i förnybar elproduktion. 
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför 
kommunen och sol-el inom 
kommunen.  

Hög Medel 

Motivera 
invånarna och 
näringsliv att 
investera i egen el-
produktion (sol-el) 

Genom kampanjer, information och 
dialog. Erbjud paket tillsammans 
med t.ex. E.ON., energirådgivarna 
och/eller andra lokala företag 

Låg Medel 

Energieffektivisera 
kommunens 
fastigheter 

Kartlägga åtgärder och kvantifiera 
nuvarande prestanda. Prioritera 
åtgärder och tilldela resurser och 
ansvar. Genomför åtgärder och följ 

Medel Medel 
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka 
åtgärder som ger bra effekt och kan 
skalas upp.  

Motivera 
invånarna att 
energieffektivisera 

Genomför kampanjer och ta fram 
informationsmaterial, i samverkan 
med energi- och klimatrådgivarna.  

Låg Medel 

Motivera 
näringslivet att 
energieffektivisera 

Genomför kampanjer och ta fram 
informationsmaterial, i samverkan 
med energi- och klimatrådgivarna. 

Låg Medel 

Samarbeta för att 
balansera elnätet 

Stora företag inom kommunen 
begränsas i sin möjlighet att byta till 
fossilbränslefria transportfordon idag 
på grund av brist på nätkapacitet. För 
att påskynda arbetet med bättre 
nätkapacitet kan kommunen bidra.  

Låg Låg 

Fossilbränslefria 
bilar 

Ingå avtal med leasingföretag om att 
alla kommunens nya tjänstebilar ska 
vara fossilbränslefria 

Låg Medel 

Fossilbränslefria 
resor 

Upphandla fossilfria transporter för 
hela kommunens verksamhet 
(skolskjuts mm.). Uppdatera 
resepolicy så att alla tjänsteresor bara 
görs med fossilbränslefria färdmedel.  

Medel Hög 

Fasa ut plast ur 
alla inköp 

Ta fram en strategi för att succesivt 
fasa ut plast och andra fossila råvaror 
i samtliga inköp inom kommunen till 
år 2027.  

Hög Hög 
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Förnybar 
fjärrvärme 

Genomför projekt tillsammans med 
EON för att minska andelen fossila 
material i bränslet till fjärrvärmen 
som används i kommunen  

Låg Låg 

Bygg ut ladd-
infrastruktur 

Bygg ut ladd-infrastrukturen i 
kommunen genom att t.ex. installera 
öppna ladd-stolpar där kommunen 
har verksamhet 

Medel Hög 

Bygg ut 
kollektivtrafiken 

Ta dialog med regionen hur man kan 
öka användningen av kollektivtrafik i 
kommunen. Nya busslinjer, nya 
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta 
incitament mm.  

Medel Hög 

Öka 
kollektivåkandet 
bland personalen 

Skapa incitament för kommunens 
egna personal att använda kollektiva 
färdmedel, genom t.ex. månadskort 

Medel Hög 

Förmånscykel Erbjud kommunanställda 
förmånscykel (eller eller inte) 

Låg Hög 

Minska p-normen Minska p-normen vid nybyggnation 
hos det kommunala bolaget 

Låg Medel 

Bygg energilager Ta dialog med nätägaren hur 
kommunen kan bidra till att 
näringslivet i kommunen har 
tillräckligt goda förutsättningar för 
att våga satsa på en elektrifiering av 
sin fordonsflotta. Det kan t.ex. 
innebära att kommunen bygger ut 
energilager.  

Hög Hög 
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Öka lokal 
elproduktion 

Exempelvis genom solceller på 
kommunfastigheternas tak 

Medel Medel 

Upphandla 
fossilbränslefria 
arbetsmaskiner 

Inom kommunens förvaltning 
upphandla fossilbränslefria 
arbetsmaskiner. Det kan handla om 
fordon som går t.ex. på el, biogas 
eller andra förnybara bränslen (HVO, 
ED95 mfl).  

Medel Medel 

Ersätt succesiv 
betong med trä i 
nybyggnation 

Inom det kommunala bostadsbolaget, 
ersätt succesiv betong med trä i 
nybyggnation, i t.ex. stomme och där 
det går.  

Medel Hög 

Mat med lägre 
klimatpåverkan 

Arbeta för att minska klimatpåverkan 
av maten som kommunen serverar, 
t.ex. genom bättre vegetariska 
alternativ, samarbete med lokala 
matproducenter och genom att 
överlag ställa krav i upphandling på 
miljöarbete.  

Låg Medel 

Uppföljning Årligen upprätta ett klimatbokslut 
över kommunens verksamhet, följ 
med hjälp av nyckeltal upp 
måluppfyllelse, utvärdera 
genomförda åtgärder och identifiera 
nya åtgärder för kommande år. 
Fördela ansvar och avsätt budget.  

Medel Medel 

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring klimatfrågan 
i hela organisationen, för att kunna 

Medel Hög 
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identifiera och utvärdera relevanta 
åtgärder för att nå målen.  

 

 

6.2 Biologisk mångfald 
För att nå de övergripande målen inom biologisk mångfald behöver berörda 
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen: 

• Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.  

• Bevarandestatus för hotade arter, som häckar eller är stationära inom 
kommunen, ska ha förbättrats till år 2025 

• All nybyggnation genom kommunens egna bolag ska använda 
grönytefaktor eller motsvarande senast år 2025 

• Ingen nybyggnation ska ske på jordbruksmark 

• Det rekreativa värdet av parkmiljöerna i tätorterna ska stärkas 

• Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av 
parkmiljö, ska öka senast år 2025 

• Användning av växtskyddsmedel och biocider i kommunens parkmiljö 
ska fasas ut till senast år 2025 

• Risker för invasiva arter ska kartläggas och invasiva arter som upptäcks 
ska bekämpas 

 

Åtgärder som bidrar till målet inom biologisk mångfald. Kan även ses som 
en konkretisering på hur målet kan uppnås. 
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Åtgärd Beskrivning Kostnad Effekt 

Identifiera områden med 
höga värden som skulle 
kunna formellt skyddas 

Görs löpande av kommunekolog i 
dialog med t.ex. Länsstyrelsen. 
Finns redan underlag t.ex. i 
inlagan till grönplanen.  

Låg - 

Föreslår områden för 
formellt skydd 

Dialog med markägare för att 
identifiera områden med höga 
värden som skulle kunna skyddas 

Låg - 

Beslut om formellt skydd 
av nya områden 

Besluta om att instifta t.ex. 
naturreservat 

Medel Hög 

Identifiera vilka arter som 
har bevarandestatus 
"hotad" i kommunen 

Görs av kommunekolog i dialog 
med t.ex. Länsstyrelsen. 

Låg - 

Identifiera och genomför 
åtgärder för att stärka 
hotade arters 
bevarandestatus 

Kan vara allt från faunadepåer, 
bi-hotell till större åtgärder som 
våtmarksrestaurering eller 
skötselplaner.  

Medel Hög 

Kartlägg invasiva arter 
med risk att spridas i 
kommunen och hur de kan 
bekämpas utan att äventyra 
andra mål  

Med stöd av Naturvårdsverket 
och samordning på nationell nivå 

Låg Låg 

Bekämpa främmande arter 
och stärk ekosystemens 
kapacitet att hantera 
störningar 
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Utred hur grönytefaktorn, 
eller motsvarande verktyg, 
kan tillämpas i 
nybyggnation 

Grönytefaktorn är ett verktyg för 
att öka andelen funktionell 
grönska vid nybyggnation, som 
med framgång använts i 
Stockholm stad och ett antal 
andra kommuner. Stärker stadens 
långsiktiga kapacitet att hantera 
störningar och bidra till en god 
bebyggd miljö.  

Medel Medel 

Minska näringsläckage 
från jordbruksmark 

Arbeta tillsammans med 
lantbrukare och genomför 
åtgärder som minskar 
belastningen av 
växtnäringsämnen på närliggande 
vattensystem. 

Medel Medel 

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring biologisk 
mångfald i hela organisationen, 
för att kunna identifiera och 
utvärdera relevanta åtgärder för 
att nå målen.  

Låg Hög 

 

 

6.3 Cirkulär ekonomi 
För att nå de övergripande målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda 
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen: 

• Förekomster av främmande ämnen i kommunens verksamhet ska vara 
kartlagda senast år 2024.  
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• Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommunens verksamhet senast år 
2026.  

• Kommunens indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och 
växtskyddsmedel, som sker genom inköp och upphandling, ska vara 
kartlagt senast år 2025. 

• Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda 
och minimerade. 

• Andelen av kommunorganisationens avfall som går till 
materialåtervinning ska öka till år 2025 

• Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238 

• Andelen icke-farligt bygg- och rivningsavfall (med undantag av jord 
och sten) som återanvänds eller materialåtervinns från det kommunala 
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025. 

• Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor 
till kommunorganisationen levereras i, ska kartläggas senast år 2023, 
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.  

• Mängden matsvinn i kommunens verksamhet ska minska med 10 % till 
år 2025. 

• Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av 
livsmedel senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om 
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmedelsstrategi så bör 
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.  

• Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen år 2030.  

 

8 Antaget mål i avfallsplanen 
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• Kommunens ytvatten ska uppnå miljökvalitetsnormen för ytvatten 
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadgat). 

 

Åtgärder som bidrar till målet inom cirkulär ekonomi. Kan även ses som 
en konkretisering på hur målet kan uppnås.  

Åtgärd Beskrivning Kostnad Effekt 

Genomför 
åtgärderna i 
avfallsplanen 

Genomför de åtgärderna som tas upp i 
avfallsplanen 

- Hög 

Samarbete med 
Högbytorp - fosfor 

Samarbete med näringslivet på 
Högbytorp för utvinning av fosfor från 
rötslam som inte direkt kan spridas på 
åkermark  

Låg Låg 

Samarbeta med 
Högbytorp - övrigt 

Samarbete med näringslivet på 
Högbytorp för att avgifta strömmar av 
avfall som kan materialåtervinnas 

Låg Medel 

Identifiera 
punktkällor till 
dioxin 

Är ett etappmål Låg Låg 

Minska 
användningen av 
växtskyddsmedel i 
kommunen 

Dialog med lantbrukare kring att minska 
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt 
stöd med kompetens och andra tekniker 
för att skydda växande gröda utan 
växtskyddsmedel.  

Medel Medel 

Minska 
användningen av 

Dialog med lantbrukare kring att minska 
mängden biocider. Eventuellt stöd med 

Medel Medel 
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biocider i 
kommunen 

kompetens och andra tekniker för att 
skydda växande gröda utan biocider. 

Öka inköp av 
ekologisk mat 

Kravställ att mat ska vara odlad utan 
växtskyddsmedel eller biocider vid 
inköp till kommunens verksamhet. Se 
stöd från exempelvis 
Upphandlingsmyndigheten.  

Medel Medel 

Minska matsvinnet Genomför åtgärder i kommunal 
servering för att minska matsvinnet, så 
som nudging, mindre tallrikar, menyval, 
alternativ användning av redan lagad 
mat, rabattsystem, utskänkning och i 
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s 
avfallshierarki).  

Låg Låg 

Identifiera 
punktkällor till 
gifter i ytvattnet 

I samverkan med Mälarens 
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd, 
Länsstyrelsen och andra relevanta 
myndigheter, andra kommuner samt 
näringslivet, identifiera punktkällor till 
PFOS, kadmium, bly, antracen och TBT 
i Görvälns ytvatten.  

Medel Medel 

Följ upp enskilda 
avlopp 

Följ upp ägare till fastigheter med 
enskilda avlopp för att säkerställa att de 
uppfyller lagens krav på rening. Detta 
har bäring både på växtnäringsämnen, 
läkemedelsrester och vissa andra 
främmande ämnen.  

Medel Medel 
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Identifiera källor till 
gifter i 
avloppsvattnet 

Identifiera källor till bly, nickel, 
molybden och antimon i avloppsvattnet, 
i samarbete med Käppalaförbundet 

Medel Medel 

Kartlägg 
främmande ämnen i 
förvaltning och t.ex. 
nybyggnation 

I förvaltning, kartlägg produkter med 
stor andel främmande ämnen (t.ex. 
driftskemikalier, köldmedia, städ- och 
tvättartiklar, avfettning) och identifiera 
alternativ.  

I nybyggnation, kartlägg produkter med 
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim, 
plast, mjukgörare, skum) och identifiera 
alternativ.  

Medel Låg 

Ställ krav i inköp 
för att minska 
mängden 
främmande ämnen 

Sätt mål och identifiera åtgärder för att 
minska mängden främmande ämnen 
genom att byta till alternativa produkter 

Hög Medel 

Gör riskanalys av 
enskilda 
konstgräsplaner 

Konstgräsplaner är en förhållandevis 
stor källa till mikroplast (Sveriges 
handlingsplan för plast). Gör en 
riskanalys och bedömning av varje 
enskild konstgräsplan.  

Medel Medel 

Utred möjliga gator 
för 
dubbdäcksförbud 

Dubbdäck är en annan förhållandevis 
stor källa till mikroplast. Gör utredning 
om några gator kan vara relevanta för 
dubbdäcksförbud.  

Låg Medel 

Minska 
läkemedelsrester i 
avloppsvattnet 

I dialog med Käppalaförbundet, driv 
kampanj och informera invånarna kring 
risker med och vad man ska tänka på för 

Låg Låg 
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att minska spridning av läkemedelsrester 
i avloppsvattnet.  

Samarbeta för ökad 
återförsel av 
avloppsslam 

Idag återförs ca 70 % av slammet från 
Käppalaverket till jordbruksmark (VA-
plan s. 27). Finns stort intresse från 
lantbruket att använda slam för att sluta 
kretsloppet. Genom dialog med 
Käppalaförbundet identifiera åtgärder 
för att öka återförseln av slam 
ytterligare.   

Låg Medel 

Kravställ andel 
återvunnet material 

Kravställ i upphandling att andel 
återvunnet material i produkter ska 
framgå. Sätt sedan mål om att andelen 
ska öka på relevanta produkter (t.ex. 
avseende metaller och glas) 

Hög Hög 

Undersök 
möjligheten att 
starta en 
återbyggdepå 

Undersök möjligheten att starta en 
återbyggdepå, där material från 
byggnation, rivning och renovering kan 
exponeras för att användas en andra 
gång 

Medel Medel 

Fortsätt utveckla 
möjligheten för 
invånarna att 
återbruka 

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på 
Brunna så att det blir attraktivt för 
invånare att både lämna och hämta 
second hand 

Låg Låg 

Återbruka mer av 
kommunens 
elektronik 

Lämna uttjänt elektronik vidare till 
profersionell part som rensar och säljer 
elektroniken vidare (t.ex. Inregio) 

Låg Låg 
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Säkerställ 
källsortering i alla 
kommunens 
verksamheter 

 

Säkerställ att kommunens verksamhet 
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar 
möjligheten att, sortera avfall i flera 
olika fraktioner för en effektiv 
materialåtervinning och fossilfri 
energiåtervinning. 

Låg Medel 

Öka insamling av 
textil 

Öka insamling av textil för återvinning, 
i samverkan med insamlingsbolag och 
aktörer verksamma inom 
textilåtervinning 

Låg Låg 

Giftfria 
verksamheter 

Implementera arbetet med giftfri 
förskola.  

Medel Medel 

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring cirkulär 
ekonomi i hela organisationen, för att 
kunna identifiera och utvärdera 
relevanta åtgärder för att nå målen.  

Låg Hög 
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BYGG.2022.145, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, UDDEN 1:11, Sjöhagenvägen 29A 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

bostadshus på fastigheten Udden 1:11 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- 

och bygglagen (PBL).  

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig Stefan Skjerdahl med 

behörigheten K, 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 har den 28 mars 2022 inkommit med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av bostadshus. Fastighetens storlek är 1 285 kvm. Förslaget består 

av ett enbostadshus med en byggnadsarea på 272 kvm och en bruttoarea på 264 

kvm. Byggnaden kommer att kläs i stående träpanel i furu med ett sedumtak. 

Bygglovsenheten bedömer att förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § 

PBL är uppfyllda och föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Udden 1:11. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-10-28   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 28 mars 2022 

 Situationsplan som inkom den 28 mars 2022 

 Markplaneringsritning som inkom den 28 mars 2022 

 Marksektionsritning som inkom den 28 mars 2022 

 Plan- och takplansritningar som inkom den 28 mars 2022 

 Sektionsritningar som inkom den 28 mars 2022 

 Målbeskrivning som inkom den 28 mars 2022 

 Fasadritningar som inkom den 28 april 2022 

 Beskrivning gestaltning som inkom den 28 april 2022 

 Remissvar kulturmiljö som inkom den 13 maj 2022 

 Remissvar Svenska kraftnät som inkom den 7 juli 2022 

 Vattenprov som inkom den 24 augusti 2022 

 Situationsplan avlopp som inkom den 14 september 2022 

 Situationsplan, övergripande avloppsansökan brunnar som inkom den 
14 september 2022 

 Översiktlig utredning för vatten och avlopp som inkom den 14 
septebmer 2022 

 Remissvar miljöenheten som inkom den 26 september 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 28 mars 2022 inkommit med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av bostadshus. Fastighetens storlek är 1 285 kvm. Förslaget består 

av ett enbostadshus med en byggnadsarea på 272 kvm och en bruttoarea på 264 

kvm. Byggnaden kommer att kläs i stående träpanel i furu med ett sedumtak. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och 

områdesbestämmelser. 

En del av fastigheten ligger inom strandskyddat område, men bostadshuset 

kommer att placeras utanför strandskyddat område. 

Det finns ett positivt förhandsbesked beviljat för nybyggnad av ett fritidshus 

från 2019 (BYGG.2019.76). Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år efter 

att det vunnit laga kraft och förhandsbeskedet har därmed gått ut. 

Yttranden och remisser 

En remiss har skickats till kommunens kulturmiljöansvarig som den 13 maj 

2022 inkom med ett remissvar där det framgår att fastigheten ligger i 

anslutning till ett område som är av riksintresse för kulturmiljö. Den föreslagna 

nybyggnaden bedöms inte innebära någon påverkan på närliggande 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-10-28   

 
 

riksintresse. Närområdet består av en varierad bebyggelse och byggnaden 

bedöms inte påverka upplevelsen av området (se bilaga 10). 

En remiss har skickats till Svenska kraftnät inkom som den 7 juli 2022 inkom 

med ett yttrande där det framgår att de inte har några invändningar mot aktuellt 

bygglov så länge byggnaden placeras minst 60 meter från ledningen (se bilaga 

11).  

En remiss har skickats till miljöenheten avseende vatten och avlopp som den 

26 september 2022 inkom ett remissvar där det framgår att sökande nyligen har 

fått tillstånd för ett minireningsverk och att dricksvattnet bör kontrolleras då 

det var tjänligt med anmärkningar. Miljöenheten har dock inga invändningar 

mot att bygglov beviljas (se bilaga 16). 

Ärendet har den 3 maj 2022 skickats till kända sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL. Det har inte inkommit några yttranden i ärendet.  

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 

och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 

och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

Bedömning 

Det finns inga områdesbestämmelser för fastigheten och åtgärden bedöms inte 

förutsätta planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. 

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

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

förslaget vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, enligt 8 kap. 1 § punkt 3 PBL. Utförandet och 

kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid 

tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.  

Byggnaden bedöms passa in i landskapsbilden och uppfylla kraven i 8 kap. 9 § 

PBL samt att förslaget bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsenheten delar kommunens kulturmiljöansvariges bedömning om att 

förslaget inte bedöms innebära någon påverkan på närliggande riksintresse för 

kulturmiljö samt inte påverka upplevelsen av området. 

Bygglovsenheten delar även Miljöenhetens bedömning om att vatten och 

avlopp går att anordna på fastigheten. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-10-28   

 
 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov 

för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Udden 1:11 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. 

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 

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 

 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Stella Österback 

 

 

 

Bygglovshandläggare 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-10-28   

 
 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 28 mars 2022 

2. Situationsplan som inkom den 28 mars 2022 

3. Markplaneringsritning som inkom den 28 mars 2022 

4. Marksektionsritning som inkom den 28 mars 2022 

5. Plan- och takplansritningar som inkom den 28 mars 2022 

6. Sektionsritningar som inkom den 28 mars 2022 

7. Målbeskrivning som inkom den 28 mars 2022 

8. Fasadritningar som inkom den 28 april 2022 

9. Beskrivning gestaltning som inkom den 28 april 2022 

10. Remissvar kulturmiljö som inkom den 13 maj 2022 

11. Remissvar Svenska kraftnät som inkom den 7 juli 2022 

12. Vattenprov som inkom den 24 augusti 2022 

13. Situationsplan avlopp som inkom den 14 september 2022 

14. Situationsplan, övergripande avloppsansökan brunnar som inkom den 

14 september 2022 

15. Översiktlig utredning för vatten och avlopp som inkom den 14 

septebmer 2022 

16. Remissvar miljöenheten som inkom den 26 september 

 

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 

 Udden 1:10 

 Udden 1:9 

 Udden 1:5 

 Udden 1:7 

 Udden 1:6 

 Håtunaholm 3:1 
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Villa Ekholm
Målbeskrivning, 2022.03.25
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VILLA EKHOLM, UDDEN 1:11, UPPLANDS-BRO - MÅLBESKRIVNING - 2022.03.25  ENDAST FÖR INTERNT BRUK. BILDER KAN VARA UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE

frodiga sluttningar

Platsen
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strandskyddslinje

Areaberäkningar

1:10

1:9

UDDEN 1:9

Huvudbyggnad: I vån
Bruttoarea: 190 m²
Byggnadsarea: 190 m²
Höjdsättning FG: +25,50

Gästhus:
Bruttoarea: 44,9 m²
Byggnadsarea: 44,9 m²
Höjdsättning FG: +27,50

Garage/förråd:
Bruttoarea: 32,0 m²
Byggnadsarea: 32,0 m²
Höjdsättning FG: +25,30

Total bygnadsarea: 266,9 m²

UDDEN 1:11

Huvudbyggnad: II vån
Bruttoarea: 264,1 m²
Byggnadsarea:  272,1 m²
Höjdsättning FG: +20,69

Total bygnadsarea: 272,1 m²

UDDEN 1:10

Huvudbyggnad: I vån
Bruttoarea: 166,6 m²
Byggnadsarea: 166,6 m²
Höjdsättning FG: +21,75

Gästhus:
Bruttoarea: 44,9 m²
Byggnadsarea: 44,9 m²
Höjdsättning FG:+24,75

Garage:
Bruttoarea: 32,0 m²
Byggnadsarea: 32,0 m²
Höjdsättning FG:+21,75

Total bygnadsarea: 243,5 m²

1:11

grannfastigheter
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utsik
t

Sjöutsikt

en byggnad med fri utsikt mot vattnet

utsikt

strandskyddslinje
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en byggnad som bevarar grannfastigheternas öppna vyer

Utsikt från grannfastigheter

utsik
t

utsik
t

strandskyddslinje

utsikt
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höjdplacering för att ej störa ev framtida bebyggelse

Utsikt från möjlig ny bebyggelse i sydväst

ut
sik

t

utsikt
utsikt

möjlig ny 
bebyggelse



115 BYGG.2022.145, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, UDDEN 1:11, Sjöhagenvägen 29A - BMN 22/0009-1 BYGG.2022.145, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, UDDEN 1:11, Sjöhagenvägen 29A : 7. Malbeskrivning_525544

VILLA EKHOLM, UDDEN 1:11, UPPLANDS-BRO - MÅLBESKRIVNING - 2022.03.25  ENDAST FÖR INTERNT BRUK. BILDER KAN VARA UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE

Låglutande grönt, tak fångar upp dagvatten - referensbilder

en byggnad som är inbäddad i naturen
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Pelare och pergolatak samt takutsprång - referensbilder

lätt angöring mot mark, skyddade uteplatser under tak
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Genomsiktliga stödmurar med varierande höjd skapar insynskydd från stig

stödmurar
gångstig
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Tack !
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VILLA EKHOLM, UDDEN 1:11, UPPLANDS-BRO - KOMPLETTERING AVSEENDE GESTALTNING - 2022.04.25  ENDAST FÖR INTERNT BRUK. BILDER KAN VARA UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE

Villa Ekholm
Beskrivning gestaltning, 2022.04.25
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Projektspecifikt          Regionala riktlinjer      
        

Punkter som besvaras och tillhörande hänvisningar

Hänvisningar utifrån granskningsyttrande:

Byggärendehistorik:
• ’I förhandsbesked 2019 är villkoren bla. att byggnader ska utformas 

så att de i fråga om fasad- och takmaterial, färgsättning, proportioner 

samt fönster- och dörrsättning anpassas till kulturmiljön.’

Bedömning av ärendet:
•  ’Förslaget har en byggnadsarea på 272 kvm och avses uppföras i del-

vis två våningar. 

• Vi är tveksamma på om förslaget passar in i det befintliga bebyggelse-

området.’

•  ’Förslaget har en byggnadsarea på 272 kvm och avses uppföras i del-

vis två våningar. 

Hänvisningar utifrån regionala riktlinjer: 

Källa: ÖP 2010:
• viktig karaktär för ny bebyggelse är placeringen i kulturlandskapet

• hänsyn till landskapets förutsättningar med öppet odlingslandskap, 

dalgångar, utblickar, åkerholmar, skogs- och brynzoner

• En förebild för nya etableringar är hur befintlig bebyggelsestruktur i 

form av herresäten, mindre byar och gårdsstrukturer historiskt förhållit 

sig till dessa landskapselement. Boende på landet kännetecknas av gles-

het mellan bostäderna och av väl tilltagna tomter och fastigheter.

Källa: Riksintressen för kulturmiljövården | Länsstyrelsen 
Stockholm (lansstyrelsen.se)
• Byggnaden kräver varken att befintlig kulturmiljö rivs eller tvingas 

flytta på sig. Fastigheten ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö-

vård för Stockholms län.

Levande landsbygd i Upplands-Bro: 
• Dina idéer när du söker bygglov ska förverkligas så långt det är 

möjligt med hänsyn till allmänna intressen som till exempel natur och 

kulturvärden och vatten- och avloppsförhållanden. Kommunen efter-

strävar ett miljömässigt hållbart byggande och en levande landsbygd.
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VILLA EKHOLM, UDDEN 1:11, UPPLANDS-BRO - KOMPLETTERING AVSEENDE GESTALTNING - 2022.04.25  ENDAST FÖR INTERNT BRUK. BILDER KAN VARA UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE

Frågor             Svar

• Gestaltningen är utformad utifrån landskapets förutsättningar med 
öppet odlingslandskap, dalgångar, utblickar. Bebyggelsen placeras 
i skogsbrynzon. Förslaget är platsspecifikt gestaltat för att minimalt 
fotavtryck och med låg takhöjd. Se bilder sid 7.
• Bebyggelse lokaliseras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
• Närliggande bebyggelse är av typen kataloghus utan platskontext.
•  Förslaget har en byggnadsarea på 272 kvm varav skärmtak utgör 
20%. Bruttoarea entréplan 217 kvm.
•  Förslaget avses uppföras i en våning med ett penthouse inom yta 
för vad som kan inrymmas inom vindsvåning. 
• De allmänna intressen och användning av mark- och vattenområ-
den påverkas ej negativt.

• Kulturmiljön beskrivs ej inom område för Värdefulla Kulturmiljöer 
i ”Kulturmiljöutredning Bro”

• Kulturmiljöer beskrivs oftas utifrån landskapets förutsättningar dvs 
mark och tomters placering snarare än utformning av byggnad.

• Riktlinjer för proportioner, fönster och dörrar kan ej sammanfattas 
i en tydlig gestaltning då bebyggelsen varierar stort.

• Fasad- och takmaterial, färgsättning

• Proportioner samt fönster- och dörrsättning 

• Anpassning till kulturmiljön.

• Placering hänsyn till landskapets förutsättningar

• Anpassning i det befintliga bebyggelseområdet.

Yttrande för Bedömning om ärendet BYGG.2022.145

Kulturmiljö
Byggnaden kräver varken att 
befintlig kulturmiljö rivs eller 
tvingas flytta på sig. Fastig-
heten ligger inte inom riksin-
tresse för kulturmiljövård för 
Stockholms län.

Källa: Riksintressen för kulturmiljövården | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)
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Analys av kulturmiljö - gårdsstruktur och kulturmiljö i ett större sammanhang

Kataloghus som 
tagits fram av 
husleverantör för 
att kunna placeras 
utan platskontext.

Blandad bebyggelse 
60-70-tal, stora glas-
partier, obehandlad & 
målade träfasader.

Villa Ekholm - en del i en större gårdsstruktur
2022 material och 
utformning som är un-
derordnad terrängen.

Torp & småhus 
varierad något 
äldre, röda stugor.

Herresäte 
stamfastighet med 
bruksbyggnader.
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Analys av kulturmiljön - omtilliggande byggnader

Blandad bebyggelse 
stora glaspartier, 
obehandlat & målade 
träfasader.

Kataloghus som 
tagits fram av 
husleverantör för 
att kunna placeras 
utan platskontext.

Torp & småhus 
varierad något 
äldre, röda stugor.

Herresäte 
stamfastighet med 
ekonomibyggnader.
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Anpassning till kulturmiljön? - Grannfastigheternas nybyggda hus

Byggnaderna är av typen kataloghus, 

ett hus som tagits fram av husleverantör 

för att kunna placeras i hela Sverige 

utan platskontext eller sammanhang. 

Fönster, fönstersättning, kulörval och 

altan är moderna inslag utan hänsyn till 

kulturmiljön.

Vi önskar en lämplighetsprövning med 

hänsyn till att kommunen ska kunna tillämpa 

likabehandlingsprincipen, då grannar fått tillåtelse 

att bygga kataloghus med svag hänsyn till sin 

omgivning. Samt att principen för en levande 

landsbygd i Upplands-Bro tillämpas. 

Förslaget innebär ingen påverkan på allmänna 

intressen. 

kataloghus utan hänsyn till kulturmiljön

• Grannhus är ej medvetet gestaltade i fråga om 

fasad- och takmaterial, färgsättning, proportioner 

samt fönster- och dörrsättning anpassas till kultur-

miljön.

• Hur passar grannhus in i det befintliga bebyggel-

seområdet?

Grannfastigheternas nybyggda hus

gångstig

väg
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Villa Friberg 

Höllviken/

Ljunghusen

en byggnad med hänsyn till sin omgivning

Referenser - material, fasad, gestaltningprinciper

Per Fribergs villa i Skåne 

ett bra exempel som 

utvecklats på liknande 

vis med mer moderna 

hus med låg profil som 

sammanbyggs med naturen 

bland äldre bebyggelse. 

Lund Hagems byggnad i 

Engh ett bra exempel som 

med träfasader och fönster 

skapar en lätt volym i 

riktning med utblickar och 

skogsbryn.

Lund Hagem, 

Fritidshus i Engh - 

Norge



115 BYGG.2022.145, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, UDDEN 1:11, Sjöhagenvägen 29A - BMN 22/0009-1 BYGG.2022.145, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, UDDEN 1:11, Sjöhagenvägen 29A : 9. Berskrivninggestaltning_528962

VILLA EKHOLM, UDDEN 1:11, UPPLANDS-BRO - KOMPLETTERING AVSEENDE GESTALTNING - 2022.04.25  ENDAST FÖR INTERNT BRUK. BILDER KAN VARA UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE

en byggnad med hänsyn till sin omgivning

Varsam gestaltning i landskapet

En byggnad som är gestaltad med hänsyn till platsens topografi, 

vegetation, väderstreck, skog och mark med platsspecifika lösningar för 

både dagvatten, transparens och privata rum för att möta kvalitéer i ett 

hållbart boende med teknik som är hämtad från idag. Hållbart byggande 

är arkitektur som ska leva vidare i generationer och skapa mervärde för 

både sina användare och omgivande bebyggelse. 

Träpanel behandlad med Sioo:XVilla Ekholm - Fasad mot nordost

Villa Ekholm är varsamt gestaltat i fråga om 

fasad- och takmaterial, färgsättning, proportioner samt 

fönster- och dörrsättning anpassas till naturen.

Byggnaden har en nutida arkitektur i ett i övrigt 

varierat bebyggelseområde. Kulturmiljön utmärker sig 

i tydliga grupperingar med 

Herresätet vid vattnet i fokus.

Förslag - material, fasad, grundläggningsprinciper
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Tack !
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-05-13   BYGG.2022.145 

  

 
 

 

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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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus. Udden 1:11 
 

På begäran lämnas ett yttrande för bygglov för nybyggnad av bostadshus, 

Udden 1:11. Fastigheten ligger i anslutning till ett område som är av 

riksintresse för kulturmiljön och yttrandet avser huruvida nybyggnaden är 

anpassad till kulturmiljön.    

 

Den föreslagna nybyggnaden bedöms inte innebära någon påverkan på 

närliggande riksintresse. Närområdet består idag av en varierad bebyggelse och 

byggnaden bedöms heller inte påverka upplevelsen av området.       

 

Jag har inget att erinra. 

 

Rasmus Sjödahl 
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Framkomlighet och samhällsplanering 
Handläggare 
Gloria Guldstrand 
010 475 80 00 
samhallsplanering@svk.se 
 

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

2022-07-06     2022/1354 YTTRANDE 

  
 

 

  

BOX 1200 

172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

SUNDBYBERG 

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE 

WWW.SVK.SE 
 
 

S
v
K

1
0
0
0
, 

v
4
.0

, 
2
0
1
6
-0

4
-2

7
  

  
 

 

Yttrande angående bygglov för nybyggnad av bostadshus 
Udden 1:11, Upplands Bro kommun 

 

Ert diarienummer: BYGG.2022.145 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-

jande synpunkter: 

Ärendespecifik information 

I anslutning till aktuell fastighet har Svenska kraftnät två 400 kV-ledningar. 

Svenska kraftnät har beräknat magnetfältet från de aktuella ledningen vid fastig-

heten. 

Magnetfältets årsmedelvärde beräknas underskrida 0,4 µT 60 meter från närmsta 

ledningens mittfas och avtar när avståndet ökar. Årsmedelvärdet är en rekommen-

dation till beslutande myndigheter.  

De framtida strömvärdena är beräknade på nu känd planerad nätbild, väderdata, 

samt skattat effektbehov i nätet. Årsmedelströmmarna är avrundade uppåt till 

närmaste 10-tal ampere. 

Årsmedelström år 2023: CL11 S3-5: 530 A från Odensala. FL4 S1-4: 880 A från 

Odensala. Enligt Svenska kraftnäts kortsiktiga marknadsanalys, KMA2020. 

I beräkningen tas hänsyn till Svenska kraftnäts ledningar. 

Beräkningarna är gjorda på 1 meters höjd över plan marknivå. 

Så länge våra rekommendationer beaktas och planerad byggnad placeras minst 60 

meter från ledningens mittfas och planering och projektering sker i samarbete med 

Svenska kraftnät, har vi inga invändningar mot aktuellt bygglov. 

Kommunen ska ta hänsyn till myndigheternas rekommendationer och inte planera  

för bostadsbyggelse närmare än det avstånd som anges ovan. 
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Detta yttrande har beslutats av tillförordnad enhetschef Christer Karlsson efter fö-

redragning av handläggare Gloria Guldstrand. Vid ärendets handläggning har även 

Viktoria Andersson, handläggare magnetfältsberäkningar, deltagit. 

Handlingen har signerats digitalt och har därför inga underskrifter. 

Allmän information 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för ri-

kets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt 

inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas 

av ledningsrätt. Om åtgärd/verksamhet planeras inom 250 meter från våra anlägg-

ningar vill vi bli hörda. 

Markarbete 
Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska 

installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska 

kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas. 

Elsäkerhet 
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika 

verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring EL-

SÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland annat bygg-

nation och vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraft-

ledningar. Exempel på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, 

upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med mera. 

Svenska kraftnät vill informera om att invid och under en kraftledning finns det 

risk för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäkerhetsrisker 

med att anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåt-

tak, i närheten av kraftledningar. Byggnader i närheten av transmissionsnätet för el 

kan behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. Om jordning är aktuellt 

eller om du har andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för ytterligare 

information. 

Magnetfält 
Allmänhetens exponering för magnetfält regleras genom Strålskyddslagen och Mil-

jöbalken. Svenska kraftnät beaktar magnetfält genom att utforma ledningar så att 

referensvärdet för allmänhetens exponering (SSMFS 2008:18) inte överskrids invid 

ledningarna. Dessutom planeras nya ledningar för att minska exponering i bostä-

der, grundskolor och förskolor. Svenska kraftnät förutsätter att kommunen tar 

motsvarande hänsyn vid planering av nya bostäder, skolor och förskolor i närheten 

av befintliga och planerade ledningar. Magnetfältet invid ledningen påverkas av 
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ledningens utformning och varierar dessutom över tid, men kan behöva beaktas 

upp till 130 m från en 400 kV-ledning, 80 m från en 220 kV-ledning, 165 m från 

två parallella 400 kV-ledningar och 105 m från två 220 kV-ledningar. För avstånd 

utifrån platsspecifika årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. Ifall bo-

städer, grundskolor och förskolor planeras inom ovan angivna schablonavstånd be-

räknar Svenska kraftnät magnetfältet från våra ledningar. När det gäller andra led-

ningar får respektive nätbolag kontaktas. 

Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats. 

Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se. Där 

finns bland annat en broschyr om magnetfält och hälsorisker. 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/mag-

netfalt-och-halsorisker/ 

 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 

från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 

med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorspor-

talen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-

ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 

shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 

de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri-

dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 

1200 172 24 Sundbyberg 

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 

www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 

geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stat-

ionsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt 

(luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor 

där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copy-

righttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 

återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplane-

ring vid stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid 

markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande information rö-

rande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi 
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till Systemutvecklingsplan 2022-2031. Dessa dokument finns publicerade på 

vår webbplats, www.svk.se. 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

JMS Vattenrening AB
Vattenrening i Uppland AB

Saffransvägen 14
743 34  STORVRETA

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2022-08-02
Provtagningstidpunkt :  1320
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Sara Eklund
Provtagare :  Martin Hubinette

Ankomstdatum :  2022-08-02
Ankomsttidpunkt :  2130
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Ansättningsdatum :  2022-08-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 400 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E.coli <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37°C <1 MPN/100ml

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 5.0 FNU±0.75
Egen metod Lukt ingen
Egen metod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg <5 mg/l Pt±2
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 35.4 mS/m±3.54
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.6 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 190 mg/l±29
fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 2.0 mg/l±0.50
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N 0.022 mg/l±0.005
Beräknad Ammonium, NH4 0.03 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N <0.05 mg/l±0.045
Beräknad Nitrat, NO3 <0.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, NO2-N <0.001 mg/l±0.0009
Beräknad Nitrit, NO2 <0.004 mg/l±0.003
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 mg/l±0.005
beräknad Fosfat, PO4 <0.04 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.50 mg/l±0.10
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 4.7 mg/l±0.90
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 23 mg/l±3.5
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe 0.77 mg/l±0.12
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 44 mg/l±6.6
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 0.8 mg/l±0.1
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu <0.02 mg/l±0.01
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 7.4 mg/l±1.1
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn 0.08 mg/l±0.01
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 23 mg/l±3.5
Beräknad Hårdhet tyska grader 7.8 °dH±1.2

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

JMS Vattenrening AB
Vattenrening i Uppland AB

Saffransvägen 14
743 34  STORVRETA

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2022-08-02
Provtagningstidpunkt :  1320
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Sara Eklund
Provtagare :  Martin Hubinette

Ankomstdatum :  2022-08-02
Ankomsttidpunkt :  2130
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Ansättningsdatum :  2022-08-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al 300 µg/l±45
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 1.4 µg/l±0.21
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 1.1 µg/l±0.17
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.011 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.73 µg/l±0.11
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 1.1 µg/l±0.17
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se <1 µg/l±0.40
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U 9.3 µg/l±1.4

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentar                               

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Turbiditet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende  (Riktvärde 3 FNU)

· Järn
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende  (Riktvärde 0.50 mg/l)

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, sgs.com/analytics-se, under fliken "Din
verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

JMS Vattenrening AB
Vattenrening i Uppland AB

Saffransvägen 14
743 34  STORVRETA

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2022-08-02
Provtagningstidpunkt :  1320
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Sara Eklund
Provtagare :  Martin Hubinette

Ankomstdatum :  2022-08-02
Ankomsttidpunkt :  2130
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Ansättningsdatum :  2022-08-03

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Linköping  2022-08-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Analysansvarig
Kontrollnr 8176 7563 6168 5750
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Stella Österback

Från: Cecilia Andersson
Skickat: den 26 september 2022 13:44
Till: Stella Österback
Ämne: Sv: Synpunkter intern remiss, bygg 2022.145  (ADM.2022.630)

Hej Stella 
 
Vi har inte några invändningar till att bevilja bygglov.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Cecilia Andersson 
Miljöinspektör 
  
Miljö och livsmedelsenheten  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08‐410 613 33 
cecilia.andersson2@upplands‐bro.se  
www.upplands‐bro.se 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 23 september 2022 09:40 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands‐bro.se> 
Ämne: Sv: Synpunkter intern remiss, bygg 2022.145 (ADM.2022.630) 
 
Hej Cecilia, 
 
Vill bara stämma av med dig om jag har förstått det rätt när det gäller dricksvatten med tjänligt med anmärkningar. 
Vad jag förstår så ska det gå att lösa utan problem med tex filter samt att det inte bedöms orsaka någon direkt risk 
för hälsan. Självklart bör sökande åtgärda det ändå, men om jag förstår det rätt så är det inte en tillräcklig grund för 
att inte bevilja bygglov. 
 
Har ni några invändningar mot att bevilja bygglov med anmärkningarna? 
 
Tack på förhand och trevlig helg! 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08‐581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se  
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Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Cecilia Andersson <cecilia.andersson2@upplands‐bro.se> 
Skickat: den 22 september 2022 09:50 
Till: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Ämne: Synpunkter intern remiss, bygg 2022.145 (ADM.2022.630) 
 
Hej Stella 
 
När jag kollar på Udden 1:11 så har de nyligen fått tillstånd för ett mininreningsverk,ärendenummer  AVL 2022.391. 
 
När det gäller dricksvatten bör de kolla/åtgärda då det är tjänligt med anmärkningar.  
 
Vänliga hälsningar 
Cecilia Andersson 
 
Miljöenheten, 
Samhällsbyggnadskontoret, 
Upplands‐Bro kommun 
Postadress: Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 
 
08‐581 690 00 
bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
Ärende hos kommunen: ADM.2022.630 
Mottagare: [stella.osterback@upplands‐bro.se] 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

   BMN 22/0009  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

BYGG.2022.385, Bygglov för tillbyggnad av 
restaurang, BRUNNA 7:4, Violinvägen 2 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang, då förslaget 

inte är planenligt enligt 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig. Gabriel Külen med 

behörigheten K, godtas som kontrollansvarig i projektet. (Endast vid 

beviljande) 

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

93 

 Summa:   19 375 kr  

_______________________________________________________________ 

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har den 29 september 2022 inkommit med en ansökan om att göra en 

tillbyggnad med två inglasade uterum på en restaurang. Tillbyggnaderna har 

byggnadsarea på 27 kvadratmeter vardera vilket ger en sammanlagd 

tillkommande byggnadsarea på 54 kvadratmeter.  

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

tillbyggnaderna helt avses att placeras på prickad mark som ej får bebyggas 

enligt detaljplanen.  

Åtgärderna bedöms inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § punkt 1, 

PBL. Att hela tillbyggnaderna placeras på prickad mark bedöms inte som en 

liten avvikelse. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
   BMN 22/0009 

 
 

Enligt 9 kap. 31 c § punkt 1 får bygglov beviljas om åtgärden avviker från 

detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Då tillbyggnaden av 

uterummen inte kan bedömas vara ett gemensamt behov samt att det 

tillgodoser ett enskilt intresse så uppfylls inte heller kraven i 9 kap. 31 c § 

punkt 1 PBL. Ett angeläget gemensamt behov innebär enligt förarbetena till 

Plan- och bygglagen att det ska vara väsentligt för fler människor att åtgärden 

kommer till stånd. Till exempel kan det vara en åtgärd som merparten av dem 

som bor i ett flerbostadshus kan dra nytta av som en ny komplementbyggnad 

för förvaring av cyklar och barnvagnar. Att åtgärden tillgodoser ett allmänt 

intresse innebär att byggnaden ska vara till nytta för samhället, till exempel 

väderskydd vid busshållplatser (Prop. 2013/14:126 s.182-183).     

En utökad byggnadsarea av restaurangen kan under årets kallare månader bidra 

till fler besökare för restaurangen. Detta kan leda till att det hade krävts fler 

parkeringar. 

Kontoret föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

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

kap. 30 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 september 2022 

 Situationsplan som inkom den 29 september 2022 

 Fasadritning som inkom den 29 september 2022 

 Plan- och sektionsritning som inkom den 29 september 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 29 september 2022 inkommit med en ansökan om att göra en 

tillbyggnad med två inglasade uterum på en restaurang. Tillbyggnaderna har 

byggnadsarea på 27 kvadratmeter vardera vilket ger en sammanlagd 

tillkommande byggnadsarea på 54 kvadratmeter.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 7803 som vann laga kraft 1980-04-08. Den 

aktuella fastigheten omges av prickad mark som ej får bebyggas enligt 

detaljplanen. 

Sökande har sökt bygglov för samma åtgärd tidigare. Förslaget blev beviljat i 

Bygg- och miljönämnden i december nämnden för förra året. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
   BMN 22/0009 

 
 

 

Motivering i beslutet var att då aktuell åtgärd är förenlig med planens syfte, är 

av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt kan bygglov ges med stöd av 9 kap. 

31 b § punkt 2 PBL.  

Länsstyrelsen upphävde Bygg- och miljönämndens beslut med bedömningen 

att varken 9 kap. 31 b § punkt 1,2 PBL och 9 kap 31 c §,PBL inte uppfylls för 

att ge bygglov.  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten har granskats av bygglovshandläggaren och bedöms vara 

uppfyllt. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare den 11 oktober 2022, enligt 9 kap. 

25 § PBL. Det har inte kommit in några synpunkter. De personer som yttrade 

sig i det tidigare ärendet har inte kommit in med något yttrande heller. 

Tjänsteskrivelse har skickats till sökande för bemötande. Sökande har valt att 

inte bemöta tjänsteskrivelsen. 

Utformning och skäl till beslut 

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

tillbyggnaderna helt avses att placeras på prickad mark som ej får bebyggas 

enligt detaljplanen.  

Åtgärderna bedöms inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § punkt 1, 

PBL. Att hela tillbyggnaderna placeras på prickad mark bedöms inte som en 

liten avvikelse. 

Enligt 9 kap. 31 c § punkt 1 får bygglov beviljas om åtgärden avviker från 

detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Då tillbyggnaden av 

uterummen inte kan bedömas vara ett gemensamt behov samt att det 

tillgodoser ett enskilt intresse så uppfylls inte heller kraven i 9 kap. 31 c § 

punkt 1 PBL. Ett angeläget gemensamt behov innebär enligt förarbetena till 

Plan- och bygglagen att det ska vara väsentligt för fler människor att åtgärden 

kommer till stånd. Till exempel kan det vara en åtgärd som merparten av dem 

som bor i ett flerbostadshus kan dra nytta av som en ny komplementbyggnad 

för förvaring av cyklar och barnvagnar. Att åtgärden tillgodoser ett allmänt 

intresse innebär att byggnaden ska vara till nytta för samhället, till exempel 

väderskydd vid busshållplatser (Prop. 2013/14:126 s.182-183).     
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
   BMN 22/0009 

 
 

En utökad byggnadsarea av restaurangen kan under årets kallare månader bidra 

till fler besökare för restaurangen. Detta kan leda till att det hade krävts fler 

parkeringar. 

Kontoret föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

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

kap. 30 § PBL. 

Barnperspektiv 

Tillbyggnaderna kan bidra till sämre trafik- och parkeringssituation. Detta 

skulle kunna utgöra en sämre boendemiljö och en ökad trafikfara för barnen 

som bor i omkringliggande bostadsområde. Dock kan en tillbyggnad av 

restaurangen även öka trivseln för barnfamiljer i området.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja  

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 29 september 2022 

2. Situationsplan som inkom den 29 september 2022 

3. Fasadritning som inkom den 29 september 2022 

4. Plan- och sektionsritning som inkom den 29 september 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Markus Dalaholm Lervik 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

markus.lervik@upplands-bro.se 

2022-10-26 

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.2022.357, Anmälan för installation av 
eldstad, BRUNNA 4:262, Mosaikvägen 26 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden nekar startbesked för installation av eldstad enligt 
10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
____________________________________________________________ 

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

Nekat startbesked 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 
Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden senast 
inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

Sökande har i anmälan inkommen den 12 september 2022 redovisat en 

pelletsmatad eldstad med skorstenslös installation. 

Eldstaden i fråga är utformad för kontinuerlig eldning och det skorstenslösa 

systemet är utformat för att släppa ut svala rökgaser på låg höjd genom ett hål 

i ytterväggen. 

Praxis utifrån Mål nr M 5519-14 Mark- och miljödomstolen, MMD, Nacka 

Tingsrätt 2015-05-28, är att kontinuerlig eldning och skorstenslös installation 

inom tätbebyggt område inte kan godtas. Även denna eldstad var utförd med 

pelletsmatning.  

Beslutsunderlag 
 Anmälan som inkom 12 september 2022

 Teknisk beskrivning inkom 12 september 2022

 Ritning fasad inkom 12 september 2022

 Ritning plan inkom 12 september 2022

 Prestandadeklaration inkom 12 september 2022

 Fakta om skorstenslöst system Drag inkom 26 september 2022
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-10-26   

 
 

 Bedömningsgrund från tillverkaren av skorstenslöst system Drag inkom 

26 september 2022 

 Yttrande från sökande inkom 27 september 2022 

 Yttrande/Korrespondens med Miljöenheten inkom 27 september 2022 

 Yttrande från Miljöenheten inkl. Hänvisningar till avgörande från 

MMD inkom 27 september 2022 

 Bilaga -Avgörande från MMD från 28 maj 2015 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har i anmälan inkommen den 12 september 2022 redovisat en 

pelletsmatad eldstad med skorstenslös installation. 

Eldstaden i fråga är utformad för kontinuerlig eldning och det skorstenslösa 

systemet är utformat för att släppa ut svala rökgaser på låg höjd genom ett hål i 

ytterväggen. 

Förutsättningar 

Praxis utifrån Mål nr M 5519-14 Mark- och miljödomstolen, MMD, Nacka 

Tingsrätt 2015-05-28, är att kontinuerlig eldning och skorstenslös installation 

inom tätbebyggt område inte kan godtas. Även denna eldstad var utförd med 

pelletsmatning. 

Brandskydd 

Enligt leverantören är installationen brandsäker men typgodkännande för den 

skorstenslösa rökkanalen finns inte än. 

Yttranden och remisser 

Yttrande om förslag till beslut har inkommit från sökande den 27 september 

2022. 

Yttrande/Korrespondens med Miljöenheten från den 27 september 2022. 

Utformning och skäl till beslut 

Praxis utifrån Mål nr M 5519-14 Mark- och miljödomstolen, MMD, Nacka 

Tingsrätt 2015-05-28, är att kontinuerlig eldning och skorstenslös installation 

inom tätbebyggt område inte kan godtas. Även denna eldstad var utförd med 

pelletsmatning. 

I kommunen har det bestämts att kontinuerlig eldning inte är tillåtet inom 
tätbebyggt område, vilket en pelletsmatad eldstad är konstruerad för. 

BBR 6:743 Skorstenshöjd 

Rökgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla 
god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden 

eller i dess omgivning.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-10-26   

 
 

Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till 

luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller 
överförs till närliggande byggnader. 

Allmänt råd 

Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över 
nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 

föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande 
vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning. 

BBR 6:22 Egenskaper hos luft som tillförs rum 

Allmänt råd 

Hänsyn ska tas till avstånd från skorstenar. 

Barnperspektiv 
Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. Exponering för luftföroreningar 
tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser för barnens fysiska och 
mentala utveckling. 

Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är 
mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar 

och lungor jämfört med vuxna. 

Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, 
vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns immunsystem är 

under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. 
Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i 

miljöer med förorenad luft. 

Ur "Luft & miljö 2017 - Barns hälsa, Naturvårdsverket  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Markus Lervik 

 Byggnadsinspektör 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-10-26   

 
 

 Bilagor 

1. Anmälan som inkom 12 september 2022 

2. Teknisk beskrivning inkom 12 september 2022 

3. Ritning fasad inkom 12 september 2022 

4. Ritning plan inkom 12 september 2022 

5. Prestandadeklaration inkom 12 september 2022 

6. Fakta om skorstenslöst system Drag inkom 26 september 2022 

7. Bedömningsgrund från tillverkaren av skorstenslöst system Drag 

inkom 26 september 2022 

8. Yttrande från sökande inkom 27 september 2022 

9. Yttrande/Korrespondens med Miljöenheten inkom 27 september 

2022 

10. Yttrande från Miljöenheten inkl. Hänvisningar till avgörande från 

MMD inkom 27 september 2022 

11. Bilaga -Avgörande från MMD från 28 maj 2015 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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PELLET HEATING AB

Ekerum 
Pelletskamin
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En kraftfull värmekälla
Nya Ekerum är en utvecklad version av KMP:s design-kamin som 
fortfarande, trots 10 år på nacken, är ett elegant alternativ för den som 
vill ha något extra. 

Kaminen är utvecklad och tillverkas i Sverige och genomsyras av en 
genuin kvalitetskänsla. Kaminens har design och format som passar i de 
flesta hemmiljöer. KMP Ekerum är en lättskött och exklusiv 
pelletskamin som ger mycket myskänsla och skön värme även i lite 
större villor. 

Ger ditt hem värme med automatik  
Ekerum har en patentsökt ny matarkonstruktion, som tillsammans med 
den elektroniska styrningen justerar bränslematningen automatiskt och 
anpassar sig efter olika pellets. 
Ekerum är utvecklad för att fungera som en primär värmekälla.  
Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska driften 
gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen i en normal 
villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen ställs enkelt in på 
manöverpanelen och vid termostatdrift tänds och släcks kaminen 
automatisk för att hålla inställd temperatur. 
Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom att topplåten dras framåt. 
Det rymliga förrådet gör att kaminen i ett normalt hus även vid kalla 
utetemperaturer brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen. 

Med eller utan skorsten...  
Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Ekerum helt 
utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en unik 
fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen. Du kan 
naturligtvis även ansluta kaminen till en befintlig eller ny skorsten om 
kaminen inte kan placeras vid en yttervägg. 

Tre färgalternativ  
Ekerum kan beställas med tre olika färger:
• Svarta plåtar 
• Vit framsida och topp, svarta sidor
• Ljust grå-blå framsida och topp, svarta sidor
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Enkel att underhålla 
En nyutvecklad mekanism rengör röktuberna varje gång du drar 
ut asklådan. Askan ramlar ner i en väl tilltagen asklåda, som 
ligger dold i sockeln nedanför den glasförsedda dörren. Även 
brännarkoppen är lätt att tömma på aska, detta skall göras ett par 
gånger per vecka under eldningssäsongen. Askan kan med fördel 
strös ut i rabatten, där den utgör ett bra gödningsmedel. 

Pellets - miljövänligt och bekvämt 
Bränslepellets tillverkas av restprodukter från sågverken, sågspån 
eller hyvelspån. När man eldar pellets släpper man ut koldioxid i 
luften, denna tas upp av träd och växter som gror och som binder 
upp kolet i växten och avger syret till luften. Pelletseldning är i 
det närmaste koldioxidneutralt, och har stora fördelar framför 
vanlig vedeldning. Askmängden är mindre, och hanteringen är 
betydligt enklare och mindre arbetskrävande. Den största 
fördelen är ändå att kaminen avger just den effekt som behövs för 
att innetemperaturen ska hålla sig på önskad nivå. Den relativt 
låga effekten ger en jämn och effektiv värme, och 
termostatstyrningen sköter resten. 
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––––––––– KMP Pellet Heating AB –––––––––

Fabriksvägen 1, 387 36 Borgholm


www.kmp-ab.se   |   email@kmp-ab.se

Tekniska data

Effekt min/max 3,5/7 kW

Pelletsförråd 31 liter/20 kg

Verkningsgrad c:a 93%

Strömförsörjning 230 VAC 

Rökrör diameter Ø76 mm

Vikt 120 kg

Ljudeffektnivå <45 dB(A)

Energieffektivitetsklass A++

Din återförsäljare:

Full kontroll  
På kontrollpanelen kan du ställa in flera 
driftalternativ, såsom tidsstyrt till- eller 
frånslag, nattsänkning eller dagsänkning. 
Du kan ha olika alternativ för olika dagar i 
veckan. Eller välj mellan termostatstyrd 
eller kontinuerlig drift. Kaminen kan även 
kopplas upp mot ditt lokala nätverk för 
övervakning och styrning via dator, mobil 
eller surfplatta.
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DECLARATION OF PERFORMANCE

Type and intended use 
Wood pellet stove for direct room heating


Product name 
KMP Mysinge Series 2 and Ekerum Series 2


Manufacturer 
KMP Pellet Heating AB, Stora Rörs Hamnplan 3, 386 95 Färjestaden


System of assessment and verification 2+ according to AVPC 

Harmonised standards 
EN 55014

EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 Level 2

EN 60335-1:1994

EN 14785:2006


Notified bodies 
RISE Research Institute of Sweden

KIWA Sverige AB


Performance 
Output, kW: 3,5 - 7,0

Effieciency, %: 92,5

CO, % at 13% O2: 0,005

Particles according to NS-3058-2 mg/m3: 20


The performance of the product conforms with the declared performance as stated above. 
This declaration is in accordance with (EU) 305/2011.


Stora Rör 2020-09-01


Ulf Wikström

Manager

KMP Pellet Heating AB

KMP Pellet Heating AB   |   Stora Rörs Hamnplan 3   |   386 95 Färjestaden   |   Sweden
Telefon: +46 485 650 480   |   Mail: email@kmp-ab.se   |   Org.nr: 556707-3514   |   VAT SE556707351401



117 BYGG.2022.357, Anmälan för installation av eldstad, BRUNNA 4:262, Mosaikvägen 26 - BMN 22/0009-10 BYGG.2022.357, Anmälan för installation av eldstad, BRUNNA 4:262, Mosaikvägen 26 : 6. FaktaomskorstenslostsystemDrag_545732

Fakta om väggfläkten Drag

KMP Pellet Heating AB tillverkar en fläktstyrd rökgaskanal kallad Drag. Drag ersätter en traditionell skorsten och 
kan endast användas tillsammans med KMP:s pelletskaminer. KMP AB har tillverkat Drag sedan 2007, och har 
sedan dess sålt denna i flera tusen exemplar. För närvarande säljs c:a 75% av KMP:s kaminer i Drag-version.

Drag är en unik produkt som inte är allmänt känd. Det förekommer fortfarande att man i några kommuner 
ifrågasätter användandet av Drag eftersom man inte är bekant med produkten. För att underlätta för kommunens 
ställningstagande presenteras här nedan några viktiga fakta. 

• Pelletseldning kan inte jämföras med vedeldning
I en vedkamin är brännkammaren kombinerad med vedmagasinet. Man fyller brännkammaren med ved och 
tänder hela brasan. I en pelletskamin är bränsleförrådet skilt från brännkammaren, och endast så mycket bränsle 
som behövs för förbränningen matas ut med hjälp av en motor. Därför blir förbränningen betydligt renare i en 
pelletskamin. Från KMP:s pelletskaminer kommer inte synlig rök annat än under en mycket kort tidsperiod 
(normalt 0 - 30 s) under tändning. Under drift är förbränningsgaserna lukt- och rökfria. 

• Drag har alla nödvändiga godkännanden
Så länge det var möjligt att typgodkänna Drag fanns ett typgodkännandebevis för Drag. I och med att 
Byggproduktförordningen CPR infördes 2013 försvann möjligheten att typgodkänna, i stället CE-märktes 
produkten. Egenskaperna, använda standarder och uppmätta prestanda framgår av Deklaration om 
överensstämmelse och Prestandadeklaration. Dokumenten är godkända av Boverket. KMP Pellet Heating AB är 
certifierat av KIWA Sverige AB. 

• KMP:s kaminer med Drag är bevisat ofarliga
Eftersom Drag är en unik produkt som inte täcks till 100% av befintliga regelverk, infördes en 3-årig testperiod 
som villkor för typgodkännandet. Efter testperioden verifierades att Drag fungerar som avsett. Inga klagomål på 
rök eller lukt hade noterats. 

• Drag späder ut rökgaserna
Den väggmonterade fläkten suger ut förbränningsgaserna ur kaminen. Innan gaserna lämnar Drag späds de med 
uteluft vilket sänker temperaturen från c:a 180°C till c:a 90°C. 

• Drag är helt brandsäker
Väggenomföringen är testad av ChimneyLabs enligt standarden EN 1856, och godkänd för rökgastemperaturer 
upp till 400°C. KMP:s kaminer har en normal förbränningsgastemperatur understigande c:a 200°C, och stänger av 
om förbränningsgastemperaturen överstiger 250°C. Konstruktionen ger en maximal temperatur på omgivande 
byggnadsdelar understigande 80°C. 
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Bedömningsgrund för mekaniskt ventilerande skorstenen Drag

KMP i Kalmar har utvecklat en anordning som ventilerar ut rök från en pelletskamin med 
produktnamnet Drag. Drag avser att ersätta en konventionell skorsten

KMP har ansökt om typgodkännande för denna produkt. 

Produkten finns beskriven i ansökningshandlingarna för typgodkännandet. 

Krav på provningsmetod 
Produktkrav och provningsmetoder och ska grunda sig den europeiska skorstensstandarden 
SS-EN 1856-1. 

Krav på provningens genomförande
Provning ska utföras av tillverkaren eftersom proceduren för CE-deklaration av egenskaper 
ska grundas på typprovning av tillverkaren eller av ett ackrediterat provningsinstitut. 
Provningsmetoden anpassas till produkten. Av denna anledning finns inget provningsinstitut 
som kan vara ackrediterad för den aktuella produkten. 

För att säkerställa provningsresultat och därmed produktegenskaperna ska SWEDCERT 
kontrollera provningsutrustning, provning, kompetens och provrapport. 

Krav på skorsten och kamin enligt det nationella regelverket

Avstånd till närmast brännbara byggnadsdel - BBR avsnitt 5:41
Temperatur på närmast brännbara byggnadsdel får under provningen inte överstiga 85°C. 
Detta är också ett krav för deklaration för aktuellt avstånd enligt EN-standarden. 

Soteldsprov – kaminens högsta effekt
Produkten får inte anslutas till någon annan kamin än till tillverkarens egen pelletskamin. 
Pelletskaminer har ett definierat bränsle och en kontrollerad förbränning att soteld inte 
uppstår. Detta är vedertaget för pelletskaminer. 

Temperaturbeständighet – BBR avsnitt 5:434
Ett krav för godkännande med avseende på beständigheten mot temperatur är att provningen 
utförs för en rökgastemperatur på 200°C. Provningstemperaturen blir enligt EN-standarden 
250°C (Ref Tabell 3 i standarden). 

Beständighet mot korrosion – BBR avsnitt 5:434
Produkten ska vara beständig mot korrosion. EN-standardens krav för deklaration Vm är att 
tillverkaren väljer material utifrån Tabell 4 eller uppfyller de nationella kraven på stadga och 
beständighet i BBR. 
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Täthetskrav – BBR avsnitt 5:435
Kravet är att täthetskravet N1 för undertrycksskorsten ska vara uppfyllt. Enligt tabell 1 får inte 
luftläckaget inte överstiga 2.0 liter/sek/kvadratmeter inneryta av rökkanal vid ett övertryck på 
40 Pa (Ref Tabell 1 i standarden). 

Rensning och inspektion – BBR avsnitt 5:437
Produkten ska uppfylla kraven för enkel möjlighet till rensning och inspektion. 
 

Allmänt – BBR avsnitt 5:431
Det allmänna kravet för eldstäder som eldas med fast eller flytande bränsle är att de ska vara 
anslutna till en rökkanal. Definition av begreppet rökkanal är enligt Tekniska Nomenklatur-
centralens bok ”TNC 95 Plan- och byggtermer 1994”. En rökkanal är enligt TNC:

 ”kanal för bortledande av rökgas från eldstad”

Som en del i produkten ska det finnas en rökkanal som bortleder rökgas från pelletskaminen. 

Rökkanalers höjd – BBR avsnitt 5:432
I kravet i BBR står det att ”Rök- eller avgaskanaler skall ha sådan höjd att brandfara inte 
uppstår och vara utformade med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt 
bränsleslag”. 
Anpassningen av en rökkanal till en kamin med speciellt bränsle (här pellets) ska vara sådan 
att brandfara inte uppstår. I regeltexten finns begreppet höjd som ett avgörande för säkerheten. 
Sambandet mellan säkerhet och höjd finns i: BBR 6:7 Utsläpp till omgivningen och för 
rökgaser gäller kraven 6:741 Förbränningsgaser – Fastbränsleeldning. 

De rökgaser som kommer från pelletskaminen innehåller en koloxidhalt (CO) lägre än 0,04 
volymprocent vid 13 % O2 eftersom kaminen är certifierad enligt kraven i BBR 6:7411

Ref
 Ur ”Förordning (2001:527)” om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
 Kolmonoxid (CO) (under högsta åttatimmar i genomsnitt)

Tröskelvärde för CO-halten: Föroreningsnivån får ej överskrida 5 milligram per 
kubikmeter luft.

 Gränsvärden för koldioxiden (CO2) är inte upptagen i förordningen. 

Halten organiskt bundet kol (OGC) per kubikmeter i torr rökgas får inte överstiga 100 mg vid 
10 % O2 (syrehalt). Rökgaserna från pelletskaminen understiger denna nivån eftersom 
kaminen är certifierad enligt kraven i BBR. Skorstenen Drag blandar en väsentlig mängd 
uteluft med rökgaserna från kaminen innan utsläpp sker till omgivningen. Utspädningen är ca 
20 gånger varför den beräknade halten kolmonoxid blir 5 % av 0,04 volymprocent. Halten 
kolmonoxid blir därmed ca 0,0002 volymprocent av luftmängden. 
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Skorstenshöjd – BBR 6:742
Kravet på tillräcklig skorstenshöjd i BBR är grundat på att röken ska försvinna uppåt i 
lufthavet. Kravet ”tillräcklig skorstenshöjd” är formulerat utifrån att varm rök stiger på grund 
av att den är varmare och därmed lättare än omgivande luft. Rökgasströmningen ur skorstenen 
ska dessutom vara tillräckligt stor för att rökgaserna lättare ska kunna försvinna uppåt ovanför 
skorstenen. 

Risker för olägenheter i eller runt byggnaden är av tre karaktärer. 

1 Rök kommer in i byggnaden genom ventilationsöppningar och genom fönster vid vädring. 
2 Skorstenshöjden och därmed avledandet av rökgaser ska ge effekten att röken inte irriterar 

närboende grannar. 
3 Den yttre taktäckningen (huset) ska inte antändas av gnistor i röken. Krav för att eliminera 

denna risk finns formulerad i ”Allmänt råd” till regeltexten. 

I den senaste regeln i BBR förs begreppet skorsten in. En skorsten i regeltexten definieras i 
TNC enligt följande text:

Skorsten – huvudsakligen vertikal byggnadsdel som innehåller en eller flera 
kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller för luftväxling

Drags konstruktion och uppbyggnad är sådan att den kan gå under begreppet skorsten. 

Provningen resultat och den efterföljande bedömningen av produkten ska ställas mot kraven i 
BBR 6:742 enligt följande: 

1För att rök inte ska komma in i huset via ventilationsöppningar och genom fönster vid 
vädring ska det finnas i installationsanvisningen ett krav på placeringen av utsläppen 
från Drag i förhållande till ventilationsöppningar och vädringsfönster.

2Typgodkännandet beviljas för en provperiod om tre år. Under provperioden ska 
tillverkaren följa upp och journalföra klagomål från grannar till hus med Drag 
installerad. Provningsförfarande överenskommes med SWEDCERT. 

3Från produktens rököppning kan inte gnistor komma som kan antända huset. Gnistor 
som kommer från kaminens rökgaser blandas med kall uteluft av fläkten i fläkthuset. 
Den kalla uteluften släcker effektivt alla eventuella gnistor i röken. Blandningen av 
rök och luft ska ledas från fläkthuset ut genom ett rör med en öppning som är vänd 
från huset. 
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Från: Markus Dalaholm Lervik
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: För reg
Datum: den 28 september 2022 09:43:30
Bilagor: Bedo ̈mningsgrund Drag.pdf

Fakta om Drag.pdf

För reg
 
Bygg.2022.357
BRUNNA 4:262
2022-09-27
 
Svar på kompletteringsbrev enligt nedan:
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: richard.angelstrom@gmail.com <richard.angelstrom@gmail.com> 
Skickat: den 27 september 2022 15:29
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Kopia: 'Mita Angelström' <mita.angelstrom@gmail.com>
Ämne: Sv: Bygg.2022.357, installation av eldstad på BRUNNA 4:262
 
Hej
Jag vill prova min ansökan i nämnden.
 
Jag skickar även med alt från KMP Pellet Heating AB:s kaminer
 
Vi har tagit del av ert beslut att inte tillåta installation av en av KMP Pellet Heating
AB:s kaminer med den fläktstyrda rökkanalen Drag. Beslutet beror synbarligen på
att man inte har skilt på pellets- och vedeldning. Medan vedeldning utgör ett reellt
miljöproblem skapar eldning med en modern pelletskamin överhuvud taget inga
förnimbara rökgaser utom under någon halv minut när kaminen tänder (detta
gäller KMP:s kaminer). Utsläppen är försumbart små med minimala mängder CO
och NOx, och den ringa mängden partiklar består nästan uteslutande av salter
som är ofarliga för människan. Många kommuner har på goda grunder
restriktioner vad gäller vedeldning. Att förbjuda installation av pelletskaminer är
dock kontraproduktivt, eftersom pelletseldning inte leder till några syn- eller
mätbara negativa hälsoeffekter. Pelletseldning är det enda nu möjliga medlet för
många människor att minska sin elkonsumtion för uppvärmning i någon större
omfattning. 
 
Det var länge sedan det var krav i BBR på att rökkanal skall mynna över nock. Vår
fläktstyrda väggfläkt Drag har installerats i tusentals hus sedan 2007, varav ett
flertal ligger i Upplands-Bro. Jag bifogar lite information om Drag och
bedömningsgrunden. 
 
Det är vår förhoppning att denna information kan leda till att kommunen
omprövar sitt ställningstagande. 
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Bästa hälsningar
Richard Angelström

 
 
 

 
 

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Skickat: den 23 september 2022 15:46
Till: richard.angelstrom@gmail.com
Ämne: Bygg.2022.357, installation av eldstad på BRUNNA 4:262
 
Hej,
Gällande Bygg.2022.357, installation av eldstad på BRUNNA 4:262, så har jag konsulterat ett par
kollegor på både bygglovs- och miljöenheterna, och förbudet mot kontinuerlig eldning inom
tätbebyggt område är en bestämmelse som kommunen har utifrån miljöbalken.
 
Vidare så säger boverket att en skorsten bör gå minst en meter över taktäckningen och mynna
över nock, varför en skorstenslös eldstad inte kan anses lämplig inom tätbebyggt område.
 
Vill du pröva din ansökan i nämnden och få ett beslut så gör vi förstås det, och blir beslutet ett
nekat startberedd så kan du få frågan överprövad hos Länsstyrelsen. Det kostar inget mer än tid.
Däremot så kostar kommunens beslut lika mycket oavsett om det blir beviljat eller nekat
startbesked. Väljer du att återta din anmälan så tar vi inte ut en avgift i det här skedet i ärendet.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
markus.lervik@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Hany Touman

Från: Markus Dalaholm Lervik
Skickat: den 3 oktober 2022 15:38
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: För reg

Kategorier: Bygglov

För reg 
 
Bygg.2022.357 
2022-09-27 
 
Yttrande och korr miljö 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 

Från: Hanna Karlsson <Hanna.Karlsson@upplands-bro.se>  
Skickat: den 27 september 2022 08:31 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>; Åsa Odelfalk <asa.odelfalk@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Information om eldstäder 
 
Hej! 
 
Det stämmer att förbränning av pellets ger mindre hälsoskadliga utsläpp, vilket är positivt. Det utesluter dock inte att grannar kan bli störda av eldningen, precis som du säger, och om de inte tänkt ha en skorsten så ger det en större risk för att röken 
stör grannarna. 
 
När jag kollar tidigare domar så har en skorstenslös pelletspanna förbjudits att användas, på grund av vart utsläppspunkten var placerad vilket ger upphov till störande rök. Så jag delar din bedömning att det inte är lämpligt. 
 
Jag håller med dig angående hemsidan. Miljöenheten kommer att ha en workshop för att ta fram rätt information till hemsidan. Jerker och våra samordnare påtalade även till ansvarig för webben innan lanseringen att det var mycket brister i de nya 
texterna. Som jag förstod det så prioriterades det att få ut den nya webben och så får korrigering av texter göras i efterhand. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Hanna Karlsson 
Miljöinspektör 
 
Miljö- och livsmedelsenheten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-410 793 21 
hanna.karlsson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 september 2022 13:51 
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Till: Hanna Karlsson <Hanna.Karlsson@upplands-bro.se>; Åsa Odelfalk <asa.odelfalk@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Information om eldstäder 
 
Tack Hanna, då vet jag lite mer. 
 
Jag har tänkt neka startbesked för en pelletskammin med inmatningsfunktion med hänsyn till att kontinuerlig eldning inte är lämpligt i tätbebyggt område. Den sökande tycket att det är märkligt då de inte tänkt elda kontinuerligt och för att pelletsen 
brinner mer effektivt och ger mindre rök och partiklar än ved, vilket säkert stämmer. 
 
Pelletskaminen är tänkt att vara i vardagsrummet och har en glaslucka så man ser elden, så då menar dom att det är trivseleldning. Vidare kan man tydligen starta eldningen med ett knapptryck, så även barnen i huset ska kunna starta en brasa. Det 
låter lite som att det kan komma att eldas mer än ett par gånger i veckan. 
 
Vidare vill samma sökande ha skorstenslös eldstad, så röken ska gå ut genom ett hål i väggen. Jag känner samma sak där, att även om man har en bättre förbränning så kanske inte grannarna vill ha den röken i sina tilluftsventiler. 
 
Vad tycker du om detta? 
 
 
Generellt är det ett problem vi behöver lyfta, att informationen ändras på hemsidan utan att det förankras med oss som jobbar med frågorna. Vem väljer ut information, vem tar beslut om vilken information som ska finnas osv? Vi har flera 
tveksamma ändringar på bygglovsinformationen också. Det framgår inte heller om informationen är grundad i lag, regel eller kommunalt beslut.  
 
Risken är att den information som vi ger och de krav vi ställer inte stämmer med informationen på hemsidan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 

Från: Hanna Karlsson <Hanna.Karlsson@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 september 2022 13:30 
Till: Åsa Odelfalk <asa.odelfalk@upplands-bro.se>; Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Information om eldstäder 
 
Hej! 

Enligt några vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen så har vedeldning i tätbebyggt område begränsats till så kallad ”trivseleldning”. Information finns på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/vedeldning. 

Det finns lite olika begränsningar, men den som oftast förekommer är att trivseleldning innebär vedeldning vid max två tillfällen per vecka och i max  4 timmar per tillfälle. Det är denna praxis som vi utgår från vid klagomål på vedeldning i tätbebyggt 

område. Det är alltså ingen regel specifikt för denna kommun utan det är gällande praxis. 

Det stämmer att informationen har tagits bort från kommunens hemsida, troligtvis när de gjorde om hemsidan.. Vi har inte meddelat att informationen ska tas bort utan vi vill gärna att kommunen ska gå ut med den.  

 
Vänliga hälsningar, 
 
Hanna Karlsson 
Miljöinspektör 
 
Miljö- och livsmedelsenheten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-410 793 21 
hanna.karlsson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Från: Åsa Odelfalk <asa.odelfalk@upplands-bro.se> 

Skickat: Monday, September 26, 2022 9:42:16 AM 

Till: Estelle Friberg Håkansson <Estelle.FribergHakansson@upplands-bro.se>; Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 

Ämne: VB: Information om eldstäder  

  

Hej, har ni möjlighet att titta på denna fråga då Jerker är på semester? 

Det är viktigt att vi har rätt information så vi vet vad som gäller i våra ärenden.  

  

  

Med Vänliga Hälsningar 

  

Åsa Odelfalk 

Interim bygglovschef 

  

Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

  

08-518 322 21 

asa.odelfalk@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

  

 

  

  

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>  

Skickat: den 26 september 2022 09:35 

Till: Åsa Odelfalk <asa.odelfalk@upplands-bro.se> 

Ämne: Information om eldstäder 

  

Hej Åsa, 

Jag såg att Jerker var på semester, men skulle behöva klargöra lite i ett pågående eldstadsärende. 

  

Om jag minns rätt kom vi fram till att eldstäder för kontinuerlig eldning inte var lämpligt inom tätbebyggt område, eftersom kontinuerlig eldning inte är tillåten. Men den Informationen verkar ha tagits bort från hemsidan. Har vi inte längre den 

regeln? 
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Lika med rekommendationen att man bara eldar vid ett par tillfällen i veckan i max 2 timmer, eller vad det stod. Nu står att man får elda i fyra timmar per tillfälle, utan begräsning i hur ofta som är lämpligt. Fyra timmar om dagen kan alltså vara i sin 

ordning numera. 

  

Sådant måste vi få veta innan det ändras då det påverkar den information vi ger till medborgarna och våra beslut. Vad är det som gäller, vem har ändrat och på vilka grunder? 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Markus Dalaholm Lervik 

Byggnadsinspektör 

  

Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

  

08-581 690 00 

markus.lervik@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 
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Hany Touman

Från: Markus Dalaholm Lervik
Skickat: den 3 oktober 2022 15:36
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: För reg
Bifogade filer: TRMNAC_2014_5519.pdf

Kategorier: Bygglov

För reg 
 
Bygg.2022.357 
2022-09-27 
 
Dom MMD om förbud mot eldning i pelletskamin, samt yttrande i mejl nedan 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 

Från: Hanna Karlsson <Hanna.Karlsson@upplands-bro.se>  
Skickat: den 27 september 2022 09:02 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Bygg.2022.357, installation av eldstad på BRUNNA 4:262 
 
Hej igen! 
 
Bifogat är ett praxisfall där just denna typ av lösning har förbjudits. 
 
Det kan såklart skilja sig från fall till fall om det uppstår en störning. Beroende på hur nära avståndet är till de närmaste grannarna, vilken typ av ventilationslösning grannen har, vilken sida av huset som utsläppet sker, om en grannfastighet ligger i 
linje med den vanligaste vindriktningen, från vilken höjd som utsläppet sker osv. Det är alltså flera faktorer som kan påverka om det finns en risk för att en störning uppstår.  
 
Även om en lösning har fungerat i flertalet fall så innebär det inte att det kan uppstå en störning. I ett sådant fall kan miljöenheten begränsa/förbjuda användningen av kaminen. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Hanna Karlsson 
Miljöinspektör 
 
Miljö- och livsmedelsenheten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-410 793 21 
hanna.karlsson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2015-05-28 

meddelad i 

Nacka Strand 

Mål nr M 5519-14 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 397970 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 20 08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:30-16:00 

- 
E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

KLAGANDE 

1. Chehreh Motamedi  

Litsbyvägen 84 

187 46 Täby 

  

2. Nick Rejimand 

samma adress som 1. 

  

MOTPARTER 

1. Hanna Komarek 

Litsbyvägen 86 

187 46 Täby 

  

2. Rudolf Komarek 

samma adress som 1. 

  

3. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

183 80 Täby 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 3 september 2014 i ärende nr 5051-

1203-2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Förbud att använda pelletskamin på fastigheten Täby Termiten 52 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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NACKA TINGSRÄTT DOM M 5519-14 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

BAKGRUND  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd förbjöd i ett beslut den 12 december 

2013 ägarna till fastigheten Täby Termiten 52, Chehreh Motamedi och Nick Reji-

mand, att från och med den 31 januari 2014 använda en pelletskamin på fastigheten. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som i ett beslut den 3 september 2014 av-

slog överklagandet.   

 

YRKANDEN M.M. 

Chehreh Motamedi och Nick Rejimand har överklagat länsstyrelsens beslut och, 

som det får förstås, yrkat i första hand att förbudet ska upphävas och i andra hand 

att de ska få elda två gånger i veckan några timmar per gång. Till stöd för sin talan 

har de anfört bl.a. följande. De har satsat på att skaffa ett miljövänligt alternativ till 

el. De ansökte om bygglov och angav i ansökan exakt vilken eldstad de hade tänkt 

sig och fick lov att utföra projektet. Efter grannens klagomål planterade de 

thujaväxter så att den rök som bildas i början av eldning inte skulle sprida sig mot 

grannen. De åtgärdade även felet med kaminen med hjälp av fackman. För att utföra 

projektet med pelletskamin fick de satsa pengar. Även miljö- och hälsoskydds-

nämnden kräver att de betalar en viss avgift som kommer att fastställas efter beslu-

tet.  

 

Ägarna till grannfastigheten, Hanna Komarek och Rudolf Komarek, har anfört bl.a. 

följande. En huvudsaklig uppvärmning med en rökalstrande kamin är rent generellt 

inte lämplig inom deras bostadsområde som består av tätt stående kedjehus. Husen 

är byggda med direktverkande elvärme. Utformning och inbördes placering mellan 

deras och grannens hus samt den vanligast förekommande vindriktningen västeri-

från medför att rök och lukt sprider sig snabbt till deras uteplats och gången mellan 

huset och garaget och kommer dessutom in i huset eftersom det har en ventilation 

av fläktstyrd frånluft, varvid uteluften sugs in genom ventiler ovanför fönstren. Den 

anläggning som deras granne har installerat är av en typ som släpper ut relativt kall 

rök bara ca 1,5 m över markytan och mindre än 2 m från deras tomtgräns. Den häck 

som grannen har planterat invid tomtgränsen har tyvärr ingen nämnvärd effekt för 

begränsning av rökspridningen. Med hänsyns till husens utformning, placering och 

2
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NACKA TINGSRÄTT DOM M 5519-14 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

den förhärskande vindriktningen bedömer de att inte ens en ordinarie skorsten 

skulle kunna garantera att besvär för grannar till följd av rök och/eller lukt inte 

skulle uppstå.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstått från att yttra sig i målet.  

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen prövar målet utifrån de upplysningar som lämnats om 

pelletskaminens nuvarande placering och utformning, dvs. utan skorsten. 

 

Särskilt med hänsyn till var utsläppspunkten är placerad delar mark- och miljödom-

stolen länsstyrelsens slutsats att nämnden haft fog för sitt beslut om förbud att an-

vända pelletskaminen. En begränsning av eldningstiderna på det sätt Chehreh Mo-

tamedi och Nick Rejimand föreslagit i överklagandet kan inte anses tillräcklig för 

att motverka olägenheterna för grannarna. Inte heller vad som i övrigt anförts i 

överklagandet föranleder någon annan bedömning. Överklagandet ska således av-

slås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 18 juni 2015. Prövningstillstånd krävs.  

 

  

Magnus Hjort    Gisela Köthnig 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet 

Gisela Köthnig.  

3
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NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2014-10-07
MÅLNR: M 5519-14
AKTBIL: 3

Bilaga 1

Postadress 

• Länsstyrelsen u stockhalm 

Enheten för överklaganden 
Susanna Grege 

BESLUT 

Datum 
2014-09-03 

Beteckning 
505 -1203-2014 

Nick Reijmand och Chreheh Motan edi 
Litsbyvägen 84 
187 46 Täby 

Överklagande av beslut om förbud att använda 
pelletskamin på fastigheten Termiten 52 i-Täby kommun 

BESLUT 

l (3) 

1\!;'\CI<A TINGSI~ATT 
Länsstyrelsen avslår överldagandet. 

Ink ZfJ14 -10- O f 

i\kt .. . :S)1. '?.'i~ 0.:: ~ .. ~ .. 
Aktbii.·J .. .... ..... .. ..... ...... .. 

BAKGRUND 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade den 12 december 2013, 
SRMH 2013-282.44, att med stöd av 2 kap. 2-3 §§ och 7 §, 9 kap. 3 § och 26 kap. 
9 § miljöbalken förbjuda Nick Reijmand och Chreheh Motarnedi att, från och med 
den 31 januari 20 14, använda pelletskaminen på fastigheten Termiten 52, 
Litsbyvägen 84. 

Nick Reijmand och Chreheh Motarnedi har överklagat beslutet. Till stöd för talan 
anför de bl. a. följande. Det kom ett förslag till beslut per email innan själva 
beslutet kom skriftligt. Om beslutet redan var taget kan man undra varfår 
kommunen tog in synpunkter. Pelletskaminen har KMP drag. KMP är en svensk 
patenterad och svensk tillverkad uppfinning som är miljövänlig. Kaminen och 
KMP draget fungerar som det ska och det har inte visat sig finnas något avvikande 
på själva kaminen eller draget. Många i grannskapet använder någon sorts öppen 
spis. Den enda som ldagar över användningen är en enda granne. Denne granne 
har varit hos andra grannar och uppmuntrat dem att de också ska klaga på detta 
och det har skapat dålig stämning i grannskapet. De andra grannarna störs inte. 
Beslutet grundas helt på grannens uppgifter om störningar och ingen hänsyn har 
tagits till våra fårklaringar. Vissa datum som grannen har störts av rök och lukt, 
t.ex. 24 oktober och två veckor framåt, har inte kaminen varit i bruk. Kaminen var· 

. ur funktion. Det var något fel i inmatningsenheten. Den dramatiken som grannen 
beskrev med sitt barnbarn var inte vå1t fel. Vi var inte hemma och kaminen var 
avstängd. Att det står en parkerad bil på tomten visar inte om någon är hemma 
eller inte och det angår ingen annan. Gram1ens bevakning känns väldigt olustig. I 
området har fler samma pelletskamin med K.MP drag. Grannen började klaga på 
kaminen ett år efter att den tagits i bruk. De har tydligen inte stö1is av den 
tidigare. Det h ar nämnts i beslutet att det utgår en viss avgift men beloppet 
framgår inte av beslutet. Varför ska vi betala avgift? Kommunen har redan tagit ut 
en avgift för att kunna installera kaminen. Sen kostar det när en annan enhet i 
samma kommun har bestämt att vi inte ska använda den. Det är motsägelsefullt att 
ge tillstånd och förbjuda på samma gång. Innan beslutet kom hade vi tänkt 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 

Besöksadress 

Hantverkargalan 29 
Telefon 

010-22310 00 
E-postlwebbplats 

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

104 22 STOCKHOLM 
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BESLUT 

Datum Beteckning 

2014-09-03 5051-1203-2014 

installera skorsten, vilket innebär en stor kostnad, men man vet inte om det löser 
problemet med grannen. Grannen har flera gånger sagt att hon inte vill att vi ska 
ha kamin överhuvudtaget. 

MOTIVERING 

Tillämpliga bestämmelser m. m. 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808), MB, får en tillsynsmyndighet meddela 
de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att MB samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. 

Enligt 2 kap. 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet for 
människors hälsa eller milj ön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § MB gäller Irraven i bl.a. 3 § i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

I 9 kap. 3 § MB anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfållig. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att med 
ringa och inte helt tillfällig avses att störningen bör vara av någon betydenhet och 
ska ha en viss varaktighet. Bedömningen av vad som utgör en olägenhet måste 
enligt förarbetena utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet 
och kan inte baseras på en ensldld persons reaktion i det enskilda fallet. Ä ven 
bedömningen av om en störning ska anses vara ringa är enligt förarbetena 
beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen, det ska dock tas 
hänsyn till personer som är något känsligare än normalt. (pro p. 1997/98:45, del2 
s. 109). 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har att pröva om miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft fog för 
sitt beslut att förbjuda Nick Rejimand och Chehreh Motarnedi att använda 
pelletskaminen för eldning. 

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
mottog i februari 2013 klagomål från Rudolf och Hanna Komarek angående 
störande rök från grannarnas pelletskamin på Litsbyvägen 84 i Täby. Kontoret 

2 (3) 
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BESLUT 

Datum Beteckning 

2014-09-03 5051-1203-2014 

genomfdrde en inspektion av kaminen den 6 mars 2013 och konstaterade att vid 
starten av pelletskaminen kändes !aaftig röklukt under några minuter. När 
kaminen var varm kunde ingen rök ses och det förekom en svagare röklukt. Nick 
Rejimand och Chehreh Motarnedi planterade en thujahäck vid tomtgräns och 
inmatningsdelen till kaminen byttes ut. I och med dessa nya förutsättningar 
gjordes en ny inspektion på fastigheten i maj 2013 och vid proveldning uppkom 
vid kallstarten röklukt under ca 30-40 sekunder och vid den efterföljande 
återstarten ca 30 sekunder. Röklukten var stark under startfasen och svagare 
senare. 

Området är ett tättbebyggt villaområde med mindre tomter. Ventilationen i husen 
är av typen fläktstyrd frånluft. Kaminen används frekvent under eldningssäsongen 
för uppvärmning. 

Krav på fårbud eller försiktighetsmått kan ställas om det förekommer en störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömningen av om en störning är ringa ska utgå 
från hur människor i allmänhet uppfattar störningen, hänsyn ska dock tas till 
exempelvis allergiker. Grannfamiljen har fort anteckningar över störningarna från 
april till november 2013. Störningstillfällena är många varje månad under 
eldningssäsongen. 

Länsstyrelsen menar att eldning med pellets ofta påverkar människor i den 
närmaste omgivningen. Lokalt kan störningarna vara stora. Nämnden har 
inspekterat platsen och proveldat i kaminen och länsstyrelsen finner inte skäl att 
frångå nämndens bedömning att röken utgör en olägenhet för människors hälsa. 
Eftersom det inte är orimligt att fårbjuda eldning med pellets i den här typen av 
tättbebyggda områden menar länsstyrelsen att nämnden har haft fog får sitt beslut. 
Vad Nick Reijmand och Chreheh Motarnedi anfört medför ingen annan 
bedönming. Överklagandet ska därför avslås. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga. 

~~ 
Lånsassessor 

Kopia till: 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Hanna och RudolfKomarek, Litsbyvägen 86, 187 46 Täby 

3 (3) 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2022-10-28    

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.2022.170, Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 
2:26 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ PBL. 

2. Villkor enligt 9 kap 39 § PBL: Antikvarisk medverkan krävs i samband 

med bygglovsansökan (framtagande av bygglovsritningar och 

beskrivningar) samt vid genomförandet av projektet. 

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

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

ingen avgift tas därför ut i ärendet.  

 

 Förhandsbesked:  0 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

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

Sammanfattning 

Sökande inkom den 18 april 2022 med en ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av tre stycken bostadshus. Förslaget har sedermera reviderats till att 

omfatta ett enbostadshus på befintlig fastighet Lennartsnäs 2:26. 

Enbostadshuset redovisas avses uppföras i 1,5 plan med mansardtak med en 

byggnadsarea om ca 200 m2. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

förhandsbesked i 9 kap. 17 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 

ger positivt förhandsbesked. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (9)  
2022-10-28    

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 18 april 2022 

 Projektbeskrivning som inkom den 18 april 2022 

 Antikvarisk förhandsbesdömning-konsekvensbedömning som inkom 
den 18 april 2022 

 Beskrivning befintlig bebyggelse som inkom den 18 april 2022 

 Översiktlig utredning VA som inkom den 18 april 2022 

 Analysrapport vatten som inkom den 10 maj 2022 

 Projektbeskrivning rev som inkom den 30 juni 2022 

 Situationsplan rev som inkom den 14 juli 2022 

 Marksektion som inkom den 30 juni 2022 

 Remissvar från Miljöenheten som inkom den 14 juni 2022 

 Remissvar från Översiktsplanerare som inkom den 13 juni 2022 

 Remissvar från Kommunekolog som inkom den 24 maj 2022 

 Remissvar från Kommunekolog som inkom den 9 augusti 2022 

 Remissvar kulturmiljöansvarig som inkom 17 oktober 2022 

 Grannyttrande med erinran som inkom den 1 november 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 18 april 2022 med en ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av tre stycken bostadshus. Förslaget har sedermera reviderats till att 

omfatta ett enbostadshus på befintlig fastighet Lennartsnäs 2:26. 

Enbostadshuset redovisas avses uppföras i 1,5 plan med mansardtak med en 

byggnadsarea om ca 200 m2. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid 

beslut om användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 

översiktsplan. Av 3 kap. 3 § PBL framgår att översiktsplanen inte är bindande. 

Den ska dock vara vägledande för beslut om användning av mark- och 

vattenområden. Översiktsplanen anger de stora dragen i fråga om 

markanvändningen och tar således inte ställning till detaljfrågor som 

exempelvis lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det år först i ett ärende om 

bl.a. förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 

enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens 

avgörande den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12). 

I gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen den 15 

december 2011, anges på s. 100, under rubriken "Lokalisering av nya enstaka 
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bostäder", bland annat det är viktigt att ny bebyggelse utformas och gestaltas 

med stor hänsyn till att landsbygdens nuvarande kvaliteter bevaras och även 

förstärks. En viktig karaktär för ny bebyggelse är placeringen i 

kulturlandskapet, där hänsyn tas till landskapets förutsättningar med öppet 

odlingslandskap, dalgångar, utblickar, åkerholmar, skogs- och brynzoner, 

strandskydd med mera En förebild för nya etableringar är hur befintlig 

bebyggelsestruktur i form av herresäten, mindre byar och gårdsstrukturer 

historiskt förhållit sig till dessa landskapselement. Boende på landet 

kännetecknas av gleshet mellan bostäderna och av väl tilltagna tomter och 

fastigheter. Nya bostäder bör därför lokaliseras på ett sätt som ansluter till den 

lokala traditionen och i det öppna odlingslandskapet är fastighetsstorlek av 

särskild betydelse. Större fastigheter är därtill nödvändigt för att en 

miljömässigt godtagbar dricksvattenförsörjning och avloppslösning i första 

hand ska kunna förläggas på den egna fastigheten.  

I gällande landsbygdsplan för Upplands-Bro kommun, FÖP 2016, antagen den 

14 juni 2017, anges på s. 88, under rubriken "Kulturmiljövärden och 

naturvärden i Upplands-Bro”, bland annat att det i miljöer med särskilda 

kultur- och naturvärden är viktigt att låta dessa bli en tillgång när man planerar 

att bygga nytt för till exempel verksamheter eller boende. Till att börja med 

måste man ställa sig frågan om natur- och kulturvärdena i området verkligen tål 

en ökad belastning. Orörda sammanhållna markområden och rörelsestråk ska 

bibehållas. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 

På sida 100 under rubriken ”Tomtens utformning och byggnadernas placering” 

framgår vidare ”utgå från äldre bebyggelsemönster och vägrummets karaktär 

när ni väljer om byggnaden ligger indragen från vägen eller nära vägen. 

Fastigheten ligger inom område som utpekats som riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, Görväln (AB 32) – 

Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd 

och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen. De många 

herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade landskapet med 

storskaliga åkrar och alléer. Odlingslandskapet med system av äldre vägar och 

jordbruksbebyggelse. 

Fastigheten ligger inom område för rörligt friluftsliv (Mälaren med öar och 

strandområden) enligt 4 kap. miljöbalken. 

Fastigheten ligger vidare inom lokalt kulturmiljöområde (Lennartsnäs ‐Öråker) 

enligt fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun, Rapport 

2000:10, upprättat av Stockholms Läns Museum på beställning av Upplands-

Bro kommun. Enligt Översiktsplan 2010 ska dokumentet användas som 

underlag vid avvägningar mot andra intressen vid planläggning samt 

lokaliserings- och bygglovsprövning. Enligt programmet rekommenderas bl.a. 

att vårda och bevara herrgårdsmiljöerna och det tillhörande storslagna öppna 

landskapet. 
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Av 3 kap 6 § miljöbalken framgår bland annat att områden som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden så långt 

möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. 

Kulturmiljö 

Sökande har inlämnat en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys 

upprättad av Per Nelsons Byggnadsvårdsbyrå AB. Av rapporten framgår 

sammanfattningsvis:  

Den sammanfattande bedömningen är att de tre byggnadernas lägen är 

topografiskt och rumsbildningsmässigt väl studerade. De föreslagna 

placeringarna följer naturligt till, och ansluter sig till, äldre vägsträckningar och 

har valts med kännedom om de historiska förutsättningarna på platsen. Den 

föreslagna placeringen av de tre bostadshusen i anslutning till 

herrgårdsbyggnaden och parkområdet, har enligt min bedömning placerats 

lämpligt ur ett kulturmiljöperspektiv där herrgårdsbyggnaden och parken inte 

påverkas negativt av de nya föreslagna bostadstillskotten. Då byggnaderna blir 

synliga i parkmiljön och från Lennartsnäs herrgårdsbyggnad, så är den 

arkitektoniska gestaltningen och uttrycket viktig att vidarestudera med 

avseende på takform, takkupor, fasadmaterial, fönsterutseende och färgsättning 

etc. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 3. 

Vatten och avlopp 

Vatten avses lösas via befintlig rörspettsbrunn som har kapacitet på 1,4 liter per 

sekund. Wc-avlopp avses ordnas genom nytt minireningsverk. 

Remisser 

Remiss har skickats till Miljöenheten, Översiktsplanerare, Kommunekolog, 

Kulturmiljöansvarig samt Avfallsenheten i Upplands-Bro kommun. 

Miljöenheten har i remissvar sammanfattningsvis framfört: Planerade hus 

ligger inte inom strandskyddsområde. Förutsatt att strandskyddsområdet inte 

privatiseras av trädgård eller liknande krävs ingen strandskyddsdispens. Vid 

telefonsamtal med sökande den 11 maj 2022 beskrev han att man inte kommer 

att privatisera strandskyddsområdet.  

Vi bedömer att befintlig rörspetsbrunn kan försörja även de nya bostäderna. 

Det beror dock på hur många bostäder som i dagsläget försörjs av den brunnen. 

Vi bedömer att avloppsfrågan går att lösa på platsen. För yttrandet i sin helhet, 

se bilaga 10. 

Översiktsplanerare har i remissvar sammanfattningsvis framfört:  

Området vid Lennartsnäs herrgård och säteri är utpekat som LIS-område i syfte 

att möjliggöra utveckling av bland annat bostäder och företagslokaler.  



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (9)  
2022-10-28    

 
 

Endast varsam komplettering av befintlig bebyggelse med stor hänsyn till 

befintliga natur- och kulturvärden kan komma i fråga.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 april 2014 §27 att ge kontoret i 

uppdrag att ta fram ett planprogram för fastigheten Lennartsnäs 2:2 (som då 

inkluderade fastigheten Lennartsnäs 2:26). Syftet med uppdraget var att 

undersöka om området är lämpligt att planlägga för ny bebyggelse och om det 

går att påvisa särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. 

Den 16 mars 2022 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet 

då förutsättningarna på platsen förändrats och sökande meddelat att de inte 

längre är intresserade av planläggning på grund av ny fastighetsreglering. 

 

Åtgärden är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, Görväln [AB 32]. 

Bärande uttryck för riksintresset är bland annat herrgårdarnas ensamma 

dominans över Görvälnfjärdens stränder med huvudbyggnaderna som vetter ut 

mot fjärden samt herrgårdsanläggningarnas byggnadsbestånd med herrgård, 

ekonomi- och arbetarbostäder, park, trädgårdar och alléer. Området 

Lennartsnäs är vidare utpekat som ett lokalt kulturmiljöintresse enligt 

kommunens översiktsplan, ÖP 2010. Enligt ställningstaganden i kommunens 

landsbygdsplan (FÖP 2016) ställs högre krav på utformning av ny bebyggelse i 

områden med särskilda kulturmiljövärden, och det ska även redovisas hur ny 

bebyggelse i områden med särskilda kulturmiljövärden tar hänsyn till värdena 

på platsen. Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser positivt på den 

antikvariariska förhandsbedömningen samt den beskrivning av befintlig 

bebyggelse som bilagts ansökan. Enheten anser att ärendet bör remitteras till 

kulturmiljöansvarig för synpunkter på hur den föreslagna bebyggelsen passar 

in i det känsliga kulturhistoriska landskapet. 

 

Fastigheten är belägen inom riksintresse för det rörliga friluftslivet längs 

Mälarens öar och stränder. Området är vidare utpekat som en grön värdekärna i 

den regionala grönkilen Görvälnkilen. De gröna värdekärnorna ingår i 

Stockholmsregionens gröna kilar och innehåller områden som har de högsta 

rekreations-, natur- eller kulturmiljövärdena. För vidare information om 

naturvärden se mail från kommunekolog Johan Björklind Möllegård den 24 

maj 2022. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 
 

Kommunekolog har i remissvar sammanfattningsvis framfört: 

Området där de nya tomterna är föreslagna utgörs av en engelsk park, med 

gamla grova ädellövträd (ek, lönn, lind mm). Jag bedömer naturvärdet till högt, 
mycket beroende på de gamla lövträden. Det går inte uteslutas att det finns 
kolonier av fladdermöss och häckande fåglar. Dessa arter är skyddade enligt 

artskyddsförordningen och dispens måste sökas hos Länsstyrelsen. 
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Eventuell schakt i området kan skada rötterna och därmed riskera att träden 

dör. För att säkerställa trädens överlevnad bör ingen schakt ske inom trädens 
droppzon.  

En dispens måste sökas om arter som är skyddade enligt artskyddförordningen 
kommer till skada. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 12-13. 

Kulturmiljöansvarig har i remissvar sammanfattningsvis framfört:  

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö och är därutöver beskrivet i 
kommunens rådande kulturmiljöprogram. Lennartsnäs omgivningar har ett 

högt kulturhistoriskt värde, både byggnader och omgivande mark och därför 
bör hänsyn till kulturmiljö särskilt beaktas. Enligt den framtagna antikvariska 
utredningen har byggnaden en lämplig placering ur ett kulturmiljöperspektiv. 

Herrgårdsbyggnaden och parken bedöms enligt utredningen inte påverkas 
negativt av den föreslagna bygganden. Vidare fastslår utredningen att den nya 

byggnaden kommer bli synliga i parkmiljön och från Lennartsnäs 
herrgårdsbyggnad, därför är den arkitektoniska gestaltningen och uttrycket 
viktig att vidarestudera. I avseende på takform, takkupor, fasadmaterial, 

fönsterutseende och färgsättning etc. Lennartsnäs kan tåla nya tillskott under 
förutsättning att de inte lokaliseras till herrgårdsanläggningarnas omedelbara 

närhet. Enligt den antikvariska förundersökningen är den tilltänkta byggnaden 
placerad med ett respektavstånd till huvudbyggnaden. Dock bör det finnas krav 
och villkor inför vidare process mot ett bygglov. För yttrandet i sin helhet, se 

bilaga 13. 

Yttranden 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

varför underrättelse till kända sakägare med flera enligt 9 kap. 25 § PBL sker 
under tiden 24 oktober 2022 t.o.m. 7 november 2022. Yttranden som 

inkommer under denna period kommer att visas upp för politikerna i Bygg- och 
miljönämnden inför beslut. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begår det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 

förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 

från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Av förarbetena till bestämmelsen motsvarande 9 kap. 17 § PBL i äldre plan- 
och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som är fortsatt relevanta i denna del, framgår 

att vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. 

närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 
1985/86:1 s. 285).  

  



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 7 (9)  
2022-10-28    

 
 

Att det är möjligt att bygga på en viss plats är således inte tillräckligt för att 

marken ska anses vara lämplig för bebyggelse (se t.ex. Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2013-12-13 i mål nr P 1666-13). 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressena om till exempel lämplig markanvändning som kommer till 
uttryck i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 1 kap. 3 § ÄPBL ingen bindande 

verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut 
om användning av mark- och vattenområden. Eftersom planen anger 

de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte ställning till 

detaljfrågor som till exempel lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är 
först i ett enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som avvägningen 

mellan enskilda och allmänna intressen enligt 1 kap. 5 § ÄPBL kan ske fullt ut. 
En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av 
den sökta åtgärden.  

Bedömning 

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av 

detaljplan ska enligt 9 kap. 31 § PBL bifallas om den sökta åtgärden uppfyller 
kraven i 2 kap. PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 kap. PBL, 
inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 8 kap. PBL. 

Bedömning görs att åtgärden inte föranleder detaljplanekrav utan markens 
lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om förhandsbesked. 
Förslaget bedöms stämma överens med riktlinjer i översiktsplanen. Förslaget 

bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för Lennartsnäs slott, 
parken, riksintresset för kulturmiljö eller den lokala kulturmiljön.VA-frågan 

bedöms kunna lösas på platsen. Det bedöms finnas utrymme för parkering på 
tomt eller i närheten av tomt. Det bedöms finnas möjlighet att hämta 
hushållsavfall från tomten. Platsen bedöms mot bakgrund av ovanstående 

lämplig för tillkommande byggnation. 

Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 17 § PBL är uppfyllda att Bygg- och Miljönämnden ger 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Antikvarisk 
medverkan krävs i samband med kommande bygglovsansökan (framtagande av 

bygglovsritningar och beskrivningar) samt vid genomförandet av projektet 
varför ett villkor enligt 9 kap. 39 § PBL införs i förslag till beslut. 

Upplysningar 
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Det går inte att utesluta att det finns kolonier av fladdermöss och häckande 

fåglar som är skyddade. Om åtgärden berör befintliga hålträd (t.ex. 
hackspettshål) eller medför permanent utebelysning så behöver en anmälan om 
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samråd göras till Länsstyrelsen i Stockholm (innebärande framtagande av 

utredning av konsult) för bedömning av om skyddsåtgärder är tillräckliga. 

Barnperspektiv 
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR). Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras 
slutsats att aktuell åtgärd är för barnets bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef  

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 18 april 2022 

2. Projektbeskrivning som inkom den 18 april 2022 
3. Antikvarisk förhandsbesdömning-konsekvensbedömning som inkom 

den 18 april 2022 
4. Beskrivning befintlig bebyggelse som inkom den 18 april 202 
5. Översiktlig utredning VA som inkom den 18 april 2022 

6. Analysrapport vatten som inkom den 10 maj 2022 
7. Projektbeskrivning rev som inkom den 30 juni 2022 

8. Situationsplan rev som inkom den 14 juli 2022 
9. Marksektion som inkom den 30 juni 2022 
10. Remissvar från Miljöenheten som inkom den 14 juni 2022 

11. Remissvar från Översiktsplanerare som inkom den 13 juni 2022 
12. Remissvar från Kommunekolog som inkom den 24 maj 2022  

13. Remissvar från Kommunekolog som inkom den 9 augusti 2022 
14. Remissvar kulturmiljöansvarig som inkom den 17 oktober 2022 
15. Grannyttrande med erinran som inkom den 1 november 2022 

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. 
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 Lennartsnäs 2:2

 Lennartsnäs 2:9

 Lennartsnäs 2:20

 Lennartsnäs 2:19

 Boende i Bostadsrättsföreningen Lennartsnäs Slott 1, 19693 Kungsängen
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Förhandsbesked tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

210 Förhandsbesked

E-tjänst

Ärende BYGG.2022.170

Fastighet

LENNARTSNÄS 2:26 10526909

Lennartsnäs Annexet 1

19693 Kungsängen

Sida 1 / 3BYGG.2022.170
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PER NELSON  
BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB 
 

   
Lennartsnäs foto maj 2019 
 
Antikvarisk förhandsbedömning - konsekvensbedömning 
Avseende förslag på placering av tre nya byggnader vid Lennartsnäs i Kungsängen. 
 
Fastighet: Lennartsnäs, Kungsängen, Stockholms Län. 

Bakgrund 
Undertecknad har anlitad som byggnadsantikvarisk konsult genom Lars Taflin för en 
förhandsbedömning avseende förslag till tre nya bostadsbyggnader inom och i anslutning till 
Lennartsnäs huvudbyggnad med park och tomtområden. Denna handling utgör en beskrivning 
och bedömning över de föreslagna husplaceringarna ur ett kulturmiljöperspektiv. Ett 
platsmöte med inventering och parkstudier och lägesstudier har ägt rum 2022-02-14. 
 
Tidigare utredningar 
En antikvarisk utredning ur kulturmiljöperspektiv med utlåtande angående tomtavstyckning 
för Lennartsnäs bostadsrättsförening har tidigare upprättats 2019-07-02 av undertecknad, där 
befintliga byggnader, parkmiljöer inventerades. 
 
Kulturhistoriskt värde  
Lennartsnäs huvudbyggnad har ett högt kulturhistoriskt värde, både byggnad och omgivande 
mark. Byggnadshistoriskt värde, upplevelsevärde samt höga naturvärden. En sammanfattande 
historik över Lennartsnäs återfinns i medföljande bilaga. 
 
Syfte med konsekvensbedömning 
Den antikvariska konsekvensbedömningens syfte är att så tydligt som möjligt redogöra för de 
kulturhistoriska och fysiska konsekvenser föreslagna nya byggnader medför för parkens 
kulturvärde i ett tidigt skede utifrån här angivna mått och volymer med föreslagen placering. 
Handlingen utgör en antikvarisk kvalitetssäkring inför det fortsatta arbetet med 
arkitektritningar och materialbeskrivningar. Ett antikvariskt medskick görs även inför fortsatta 
studier i slutet av denna PM. 
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Bedömning av ny bostadsbebyggelse ur kulturmiljöperspektiv 
I nedanstående fem punkter kommenterats de tre bostadsbyggnadernas placering ur ett 
känslighets- och tålighetsperspektiv. 
 
1. Respektavstånd till huvudbyggnad 
De tre byggnaderna har placerats med ett respektavstånd till Lennartsnäs huvudbyggnad 
(slottet), både vad gäller avstånd och placering plan-estetiskt och rumsbildningsmässigt med 
utgångspunkt från presenterad storlek och volym. 
 
2. Påverkan på parklandskap, (äldre parkarkitektur, stigar, alléer, grusade ytor, träd etc.) 
Placeringarna av de tre byggnaderna har tagit hänsyn till, dels befintligt parkutseendet som 
finns idag och dels till de stigar och stråk som finns på äldre kartor och som i en framtid kan 
återupptas och restaureras, se parkkarta från 1947 nedan med byggnadernas placering 
redovisad. 
 
3. Siktlinjer, synlighet 
Byggnaderna kommer bli synliga från slottsbyggnaderna i varierande grad från slottets 
entrésida mot parken, i högre grad i vinterfallet då de höga träden och annan växtlighet står 
avlövade -mer inbäddat under sommarfallet. Avstånden är däremot rätt stora och de 
föreslagna byggnaderna kommer inte till sin närhet eller volym uppfattas som 
annexbyggnader till slottet eller som en tillhörande direkt del av herrgårdsanläggningen. 
   
4. Lämplig byggnadsvolym, 
Den ungefärliga storleken och utsträckning av byggnaderna har redovisats till;  
Hus 1 ca 20x10 m, och Hus 2 och Hus 3 ca 15x10m. och byggnader uppförda i 1.5 plan. 
 
5. Lämplig utformning, material och färgsättning. 
Arkitektoniskt uttryck har ännu inte formaliserats eller redovisats på ritning. Den arkitek-
toniska utformningen är en viktig fråga att vidarestudera. Vilket uttryck byggnaderna bör ges 
i fråga om ”grad av anpassning” och inordnande till angränsande bebyggelseuttryck, kontra 
”grad av modernt uttryck-byggnadsteknik”. Detta är föremål för vidarestudier. Av diskussion 
med ägaren finns en önskan till stor lyhördhet och ”besläktning” till platsens befintliga 
byggnadsbestånd och historia. De byggnader som idag finns i parken i anslutning till slottet 
är små byggnader med olika tidsuttryck och färgsättning, kopplade till dess historiska 
funktioner från olika tider. Grannbebyggelsen uttryck är även viktig att ta hänsyn till. 
Se även se foton bilaga 2. 
 
Antikvarisk förhandsbedömning, nya bostadshus 
Den sammanfattande bedömningen är att de tre byggnadernas lägen är topografiskt och rums-
bildningsmässigt väl studerade. De föreslagna placeringarna följer naturligt till, och ansluter 
sig till, äldre vägsträckningar och har valts med kännedom om de historiska förutsättningarna 
på platsen. Den föreslagna placeringen av de tre bostadshusen i anslutning till herrgårdsbygg-
naden och parkområdet, har enligt min bedömning placerats lämpligt ur ett kulturmiljöper-
spektiv där herrgårdsbyggnaden och parken inte påverkas negativt av de nya föreslagna 
bostadstillskotten. Då byggnaderna blir synliga i parkmiljön och från Lennartsnäs herrgårds-
byggnad, så är den arkitektoniska gestaltningen och uttrycket viktig att vidarestudera med 
avseende på takform, takkupor, fasadmaterial, fönsterutseende och färgsättning etc. 
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Avstyckningskarta från 1947 som visar Lennartsnäs parkanläggning med allé och slingrande stigar samt 
gulmarkerade byggnader med olika funktioner.Vid vattnet finns båthus och brygganläggning. Den röda 
cirkelmarkeringen avser föreslaget läge för en ny bostadbyggnad i 1,5 plan med måtten 20x10meter.De båda 
blåa cirkelmarkeringen avser föreslaget läge för två ny bostadsbyggnader i 1,5 plan med måtten 15x10 meter. 
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Lantmäteriets karta med skalstock, där befintliga byggnader och tomtgränser framgår. Attt jämföras med kartan 
på föregående sida från 1947. Den röda cirkelmarkeringen avser föreslaget läge för en ny bostadbyggnad i 1,5 
plan med måtten 20x10 meter. De båda blåa cirkelmarkeringen avser föreslaget läge för två ny bostadsbyggnad 
i 1,5 plan med måtten 15x10 meter. 
 



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : 3. Antikvariskforhandsbedomningkonsekvensbedomning_527840

 

 
 Lennartsnäs. PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB, SOLÖ FURUSUNDSVÄGEN 189 76193 NORRTÄLJE Tel. 0709-166088       
5           

 

5  

 
Röd siktlinje mot Lennartsnäs huvudbyggnad, från föreslagen plats för Hus 1. 
 

 
Röd siktlinje mot vegetationen ned mot Mälaren med närliggande garagebyggnad från  
föreslagen plats för Hus 1. 
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Blå siktlinje mot Lennartsnäs huvudbyggnad, från föreslagen plats för Hus 2 och Hus 3. 
 

 
Blå siktlinje mot närmaste grannbebyggelse, från föreslagen plats för Hus 2 och Hus 3. 
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Antikvariskt medskick inför fortsatta studier av arkitektoniskt uttryck för de tre 
bostadshusen samt vård av park. 
 

1. För avläsbarheten av parken och kulturmiljön med träd och stigar, alléer och mittaxel 
är det viktigt att inte fysiska hinder i form av okänsliga staket/stängsel och 
gränsmarkeringar tillkommer som försvårar avläsbarheten av parkens ursprungliga 
större sammanhängande utbredning och till sin organiska form. Idag finns vissa 
element som äldre grindstolpar från grindar och igenvuxna stigare och vägar som 
med fördel kan rekonstrueras och därmed förstärka och tydliggöra viktiga element 
och inslag i parken, och anslutas naturligt till ny föreslagen bebyggelse. 
 

2. Ingående befintliga byggnader som redovisas i bilderna i bilaga 2, skall vårdas och 
underhållas. Dessa utgör och bidrar med sina tydliga och differentierade funktioner i 
tidstypisk parkarkitektur viktiga historiska inslag i parkmiljön för avläsbarheten och 
förståelsen av den. 

 
3. Vidare bör en vårdplan för ingående träd och alléer och planteringar upprättas, så att 

en samordnad skötsel kan vidmakthållas för park och omgivning i anslutning till 
Lennartsnäs huvudbyggnad. 
 

4. I de fortsatta studierna av föreslagna bostadshus behöver ritningar och beskrivningar 
tas fram och bedömas och konsekvensbeskrivas för att kunna göra en slutlig 
antikvarisk bedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2022-03-30 

 
Per Nelson 
Byggnadsantikvarie SPBA 
MEDLEM I SVERIGES PRAKTISERANDE BYGGNADSANTIKVARIER SPBA. 
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Bilaga1. Historik 
 
Sammanfattande historik 
Godset bildades ursprungligen av två gårdar, Källvik och Hambra som var kronogods, och 
som på medeltiden tillhörde Vadstena kloster. År 1573 byttes egendomen till frälsesäteri. I 
1641 års jordebok anges att släkten Körning var ägare genom Anders Körning. Hans änka 
bytte 1647 bort gården till fältmarskalken Lennart Torstenson som gjorde Hambra till 
sitt säteri. 

Säteriet ärvdes sedan av hans son greve Anders Torstenson. Godset fick på 1690-talet efter 
Anders Torstenson namnet Lennartsnäs efter hans fars förnamn Lennart. Lennartsnäs 
tillhörde sedan den Torstensonska släkten till 1758. Egendomen köptes då av köpmannen 
Henrik König och 1769 av ceremonimästaren Gustaf Wachschlager. Under hans tid började 
nuvarande huvudbyggnad att uppföras (enligt en inskription över porten 1787) men bygget 
lämnades ofullbordat och färdigställdes först 1832. Godset såldes 1831 till greve Pehr Gustaf 
af Ugglas. Under hans tid färdigställdes Lennartsnäs corps de logi. Egendomen köptes 1948 
av friherre Oscar af Ugglas och stannade inom släkten till 1985 då den redan från 1947 från 
Lennartsnäs gods avstyckade huvudbyggnaden Lennartsnäs 2:2 såldes. Byggnaden nås från 
norr via en trädplanterad cirka 450 meter lång rak allé. Den stora manbyggnaden i 
nyklassicistisk stil har rektangulär plan, är tre våningar hög och har tretton fönsteraxlar på 
långsidorna samt fyra på kortsidorna. Östra fasaden vänder sig mot en mindre park och 
Mälarfjärden Görväln. Huvudportalen är anordnad mot väster och smyckas av en 
blomstergirlang med Wachschlagers vapensköld i mitten. Över den östra portalen finns en 
inskription: ”Grundlagdt MDCCLXXXVII” (1787). 

Möjligtvis ingår delar av ett brunnet 1600-talshus i bottenvåningen. Den genomgående 
entréhallen med sina vackra valvkupor kan vara ett 1600-talsrum. I interiören märks bland 
annat Stora salongen med fem fönster. Rummet var huvudsakligen inrett i empirstil. 

År 2016 övertog en bostadsrättsförening huvudbyggnaden bestående av sex befintliga 
lägenheter i varierande skick och fördelat på tre våningsplan.  

 
Beskrivning över park och mark 
Lennartsnäs ligger vid västra sidan av mälarfjärden Görväln. Byggnaden nås från norr via en 
trädplanterad cirka 450 meter lång rak allé. Utmed dess västra sida finns växthusanläggningar 
och rester av en äppelträdgård samt syrenhäckar i avskärmande formationer från de tidigare 
odlingsytorna. En senare anlagd tennisplan ligger även här. Den stora friliggande 
mangårdsbyggnaden i nyklassicistisk stil har rektangulär plan, är tre våningar hög och har 
tretton fönsteraxlar på långsidorna samt fyra på kortsidorna. Östra långfasaden, vänder sig 
mot en mindre park och mälarfjärden Görväln med vidsträckt utsikt över eget vattnet och 
fiskevatten. Vid stranden finns en brygganläggning och ett båthus. Åt väster och söder om 
byggnaden är marken gräsbevuxen med stora höga glest planterade vackra träd, rester och 
spår av en tidigare mer anlagd engelsk park, se tomtkarta. Närmast slottsentrén åt väster är 
gårdsplanen grusbelagd. Inom närområdet finns även mindre byggnader i den parkliknande 
tomten som haft olika funktioner genom åren, såsom lusthusanläggning med murterrass-
eringar, lekstuga, jaktbod, pumphus till bevattningsanläggning etc. Se vidare fotografier med 
bildtexter i efterföljande bilaga 2. 
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Bilaga 2. Befintliga byggnader i parken vid Lennartsnäs 
 

 
Vid den nordvästra delen av tomtgränsen finns en lusthusanläggning med stensatta terrasser och trappor i  
kalksten, troligen uppförd under 1930-talet.  
 

  
Utmed och innanför den västra och södra tomtgränsen vid slottet finns en liten jaktbyggnad  
(ett slakthus) bevarad. 
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På den västra sidan i parken finns en liten äldre lekstuga uppförd som en miniatyrvilla med brutet tak  
och fina snickeridetaljer, troligen uppförd på 1920–30-talet. 
 

 
Utmed allén på den öppna ängen åt öster ned mot sjön, finns två st. pumphus, varav ett äldre med tegeltäckt 
tälttak, och vid sjön ett båthus, samtliga rödfärgade träbyggnationer. 
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Båthuset vid sjön. 
 

 
Det nyrenoverade Badhuset för herrbad och dambad, med restaurerad brygganläggning 



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : 4. BeskrivningbefintligbebyggelseLennartsnas_527841



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : 5. OversiktligutredningVAblankett_527839



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : 6. Analysrapportvatten_531042

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SS-019579-02

EUSEUP-00041753
Í%R%^Â!I~VOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

MONMAH001

Norrvatten AB 

 Görvälnverkets Laboratorium

Vattenverksvägen 20

175 47 JÄRFÄLLA

Kundnummer: SL8912382

Provbeskrivning:

177-2017-10241094Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

Telefonnr

5

Lars Taflin

2017-10-23 17:20

0850525450
Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2017-10-24 16:50

Utskriftsdatum: 2017-11-07

Provmärkning: Lennartsnäs 2:2

Provtagningsplats: Vatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml7Odlingsbara mikroorganismer 22°C b)ISO 6222

/100 ml20Koliforma bakterier 35°C b)SS EN-ISO 9308-2:2014

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

IngenLukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

IngenLukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU3.1Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l29Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.2Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l410Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m87Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l45Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l62Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l0.70Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

mg O2/l3.3COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.055Ammonium a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.043Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l1.9Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l0.44Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod

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-003v47
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°dH24Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l29Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l8.9Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l140Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l260Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l18Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l220Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l15Aluminium Al (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l< 1.0Antimon Sb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l0.23Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l0.050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l< 0.020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l5.2Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

µg/l< 0.20Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l7.4Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

µg/l< 0.50Selen Se (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

µg/l52Uran U (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

Kemisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

p g a uran (h).

Uran kan förekomma naturligt i grundvatten. Rekommenderad åtgärdsgräns 30 µg/l. Att dricka vatten med hög halt av uran kan 

påverka njurarnas funktion.

pga turbiditeten

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten . Hög turbiditet kan även bero på förekomst av 

järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

p g a kalciumhalten (t).

p g a totalhårdheten (t).

Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Kalcium- och 

magnesiumjoner kan orsaka skador på textilier i samband med tvätt.

Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Anmärkningar: h = hälsomässig, t = teknisk

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Hur tolkar jag resultatet?

Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: 

www.eurofins.se/tjanster/miljo-vatten/dricksvatten/brunnsvatten

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

b)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

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-003v47



118 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 - BMN 22/0009-5 BYGG.2022.170, Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, LENNARTSNÄS 2:26 : 6. Analysrapportvatten_531042

AR-17-SS-019579-02

Í%R%^Â!I~VOÎ

EUSEUP-00041753

Kopia till:

Peter Ekerfelt  (Peter.Ekerfelt@norrvatten.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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-003v47
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DOKUMENTTYP 1 (1)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

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

2022-06-13 ADM.2022.405

Bygglovsavdelningen

LENNARTSNÄS 2:26

Intern remiss avseende förhandsbesked för nybyggnad
av bostadshus
Er beteckning BYGG.2022.170

Ärendebeskrivning

Den 10 maj 2022 skickade bygglovsenheten intern remiss till miljö- och livsmedelsenheten
med avseende på strandskydd och vatten- och avloppsfrågan.

Miljö- och livsmedelsenhetens synpunkter

Strandskydd

De planerade bostadshusen ligger inte inom strandskyddsområdet. Förutsatt att
strandskyddsområdet inte privatiseras av trädgård eller liknande krävs ingen
strandskyddsdispens. Vid telefonsamtal med sökande den 11 maj 2022 beskrev han att man
inte kommer att privatisera strandskyddsområdet.

Enligt kartan "Situationsplan VA" ligger husen mycket nära gränsen för strandskyddsområdet.
Om inte gränsen tydligt markeras med till exempel staket eller häck finns risk att trädgården
brer ut sig i strandskyddsområdet.

Lantmäteriet kan ha synpunkter på avstyckningen om den sträcker sig in i
strandskyddsområdet.

Vatten

Sökande har uppgett att bostäderna kommer försörjas med en befintlig rörspetsbrunn som har
en kapacitet på 1,4 liter per sekund. Vi bedömer att den kan försörja även de nya bostäderna.
Det beror dock på hur många bostäder som i dagsläget försörjs av den brunnen.

Avlopp

Vi bedömer att avloppsfrågan går att lösa på platsen.
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  YTTRANDE 1 (3)  

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

2022-06-03 
 

  BYGG.2022.170 

  

 
 

 

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 Lennartnäs 2:26 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsenheten avseende en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
tre bostadshus på fastigheten Lennartsnäs 2:26.  

Som underlag för yttrandet har enheten för samhällsutvecklingsprojekt mottagit 
situationsplan, projektbeskrivning, ansökan, situationsplan VA, situationsplan 
med nya fastighetsgränser, översiktlig utredning VA, antikvariarisk 
förhandsbedömning – konsekvensbeskrivning samt beskrivning av befintlig 
bebyggelse Lennartsnäs.  

Yttrande  
Förslaget avser tre nya bostadsbyggnader i anslutning till Lennartsnäs herrgård 
och dess historiska parkmiljö.  

LIS 
Lennartsnäs är utpekat som LIS-område i den fördjupade översiktsplanen för 
landsbygden, FÖP 2016. LIS-områden är områden i strandnära lägen som 
kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling. Dispens från 
strandskyddet bör därför kunna ges om en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Åtgärder får dock inte 
begränsa tillgången till strandområden för allmänheten eller försämra 
livsvillkor för djur- och växtliv vid strandområdet.1  

Området vid Lennartsnäs herrgård och säteri är utpekat som LIS-område i syfte 
att möjliggöra utveckling av bland annat bostäder och företagslokaler. Endast 
varsam komplettering av befintlig bebyggelse med stor hänsyn till befintliga 
natur- och kulturvärden kan komma i fråga.2 

Strandskydd 
Länsstyrelsen beslutade 2018 att stora delar av kommunens strandområden ska 
omfattas av utvidgat strandskydd mellan 100 och 300 meter. Beslutet 
överklagades och inväntar vidare hantering. Beslutet gäller, enligt 7 kap. 14 § 
tredje stycket miljöbalken, omedelbart även om det överklagas, såvida inte 
regeringen efter ett överklagande föreskriver annat3. 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2022-06-03   

 
 

Tomterna för de föreslagna husen ligger inom strandskyddet. Hus 1 tangerar 
det generella strandskyddet, medan hus 2 och hus 3 ligger inom område med 
utvidgat strandskydd.  

Även om det finns stöd i den fördjupade översiktsplanen för att lämna dispens 
från strandskyddet inom LIS-områden så ser enheten för 
samhällsutvecklingsprojekt att risken för att Länsstyrelsen upphäver beslutet är 
stor. Länsstyrelsen har tidigare upphävt Upplands-Bro kommuns beslut att 
medge strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten Lennartsnäs 2:24. 

Länsstyrelsen och Upplands-Bro kommun har inte samma bild beträffande 
kommunens utpekade LIS-områden, vilket framgår av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 
2016. Där framförde Länsstyrelsen bland annat att kommunen inte bör redovisa 
LIS-områden i områden som omfattas av utvidgat strandskydd och/eller inom 
utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken5.  

Planuppdrag 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 april 2014 §27 att ge kontoret i 
uppdrag att ta fram ett planprogram för fastigheten Lennartsnäs 2:2 (som då 
inkluderade fastigheten Lennartsnäs 2:26). Syftet med uppdraget var att 
undersöka om området är lämpligt att planlägga för ny bebyggelse och om det 
går att påvisa särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.  

Den 16 mars 2022 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta planarbetet 
då förutsättningarna på platsen förändrats och sökande meddelat att de inte 
längre är intresserade av planläggning på grund av ny fastighetsreglering.  

Kulturmiljö  
Det omgivande landskapet består av mosaikartat odlingslandskap, vilket bland 
annat kännetecknas av herrgårdspräglade landskap med stora sammanhängande 
odlingsmarker samt alléer och stora lövträdsbestånd i anslutning till 
herrgårdarna6. 

Åtgärden är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, Görväln [AB 32]. 
Bärande uttryck för riksintresset är bland annat herrgårdarnas ensamma 
dominans över Görvälnfjärdens stränder med huvudbyggnaderna som vetter ut 
mot fjärden samt herrgårdsanläggningarnas byggnadsbestånd med herrgård, 
ekonomi- och arbetarbostäder, park, trädgårdar och alléer. Området 
Lennartsnäs är vidare utpekat som ett lokalt kulturmiljöintresse enligt 
kommunens översiktsplan, ÖP 20107.  

Enligt ställningstaganden i kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) ställs 
högre krav på utformning av ny bebyggelse i områden med särskilda 
kulturmiljövärden, och det ska även redovisas hur ny bebyggelse i områden 
med särskilda kulturmiljövärden tar hänsyn till värdena på platsen8.  
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Enheten för samhällsutvecklingsprojekt ser positivt på den antikvariariska 
förhandsbedömningen samt den beskrivning av befintlig bebyggelse som 
bilagts ansökan. Enheten anser att ärendet bör remitteras till 
kulturmiljöansvarig för synpunkter på hur den föreslagna bebyggelsen passar 
in i det känsliga kulturhistoriska landskapet.  

Natur och friluftsliv  
Fastigheten är belägen inom riksintresse för det rörliga friluftslivet längs 
Mälarens öar och stränder. Området är vidare utpekat som en grön värdekärna i 
den regionala grönkilen Görvälnkilen. De gröna värdekärnorna ingår i 
Stockholmsregionens gröna kilar och innehåller områden som har de högsta 
rekreations-, natur- eller kulturmiljövärdena9. 

För vidare information om naturvärden se mail från kommunekolog Johan 
Björklind Möllegård den 24 maj 2022.  

 

 

 

 

/Enheten för samhällsutvecklingsprojekt  

 

 

 
 

1Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Vad är LIS?, sid. 56 
2Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Strandskyddsdispens, sid. 59 
3 Beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, Länsstyrelsen Stockholm 2018-
11-13. Dnr. 511-53095-2017 
4 Prövning av Upplands-Bro kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten 
Lennartsnäs 2:2, Länsstyrelsen Stockholm 2014-02-27. Dnr. 526-34127-2013 
5Utställningsutlåtande – Landsbygdsplan, FÖP 2016  
3.3.2 Strandskydd och LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), sid. 23-25   
6Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Landskapsanalys, sid. 91-92  
Mosaikartat odlingslandskap, sid.95  
7 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010  
Riksintresse kulturmiljövård – Görväln, sid. 50 
Lokala intressen – 30. Lennartsnäs, Öråker, Tuna, Skälby, Frölunda, sid. 53  
8 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Kulturmiljövärden och naturvärden i Upplands-Bro, sid. 88 
9Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
Grön värdekärna, sid. 75 
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Hany Touman

Från: Johan Björklind Möllegård
Skickat: den 24 maj 2022 11:28
Till: Hany Touman; Johanna Forsberg Malmsten
Ämne: Sv: Remiss Översiktsplanerare/Kommunekolog SUP BYGG.2022.170

Hej! 
 
Området där de ny tomterna är föreslagna utgörs av en engelsk park, med gamla grova ädellövträd (ek, lönn, lind mm). Jag bedömer naturvärdet till högt, mycket beroende på de gamla lövträden. Det går inte uteslutas att det finns kolonier av 
fladdermöss och häckande fåglar. Dessa arter är skyddade enligt artskyddsförordningen och dispens måste sökas hos Länsstyrelsen. Eventuell schakt i området kan skada rötterna och därmed riskera att träden dör. För att säkerställa trädens 
överlevnad bör ingen schakt ske inom trädens droppzon.  
 
----------------------------------------------- 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Johan Björklind Möllegård 
Kommunekolog 
 
Enheten mark och naturförvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 692 13 
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se  
 

 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 10 maj 2022 12:32 
Till: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>; Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se> 
Ämne: Remiss Översiktsplanerare/Kommunekolog SUP BYGG.2022.170 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.170 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.170  
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus  
Fastighet: LENNARTSNÄS 2:26  

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

 Lokaliseringsprövning och förenlighet med översiktsplan (detaljplanekrav?) 
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 Naturvärden 

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 2022-05-24. 

Bilagor 
Handlingar från Castor 

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.170 
Mottagare: [johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se];[johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se ]; 
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Hany Touman

Från: Johan Björklind Möllegård
Skickat: den 9 augusti 2022 16:05
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Remiss reviderat förslag till kommunekolog BYGG.2022.170

Hej Hany! 
 
Sökande har reviderat sin ansökan till ett bostadshus. Gäller dina synpunkter även här (är detta område inom parken?)?  

Ja 

Behöver dispens sökas? 

En dispens måste sökas om arter som är skyddade enligt artskyddförordningen kommer till skada.  
 
----------------------------------------------- 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Johan Björklind Möllegård 
Kommunekolog 
 
Enheten mark och naturförvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 692 13 
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se  
 

 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 15 juli 2022 10:42 
Till: Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se> 
Ämne: Remiss reviderat förslag till kommunekolog BYGG.2022.170 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.170 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.170  
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus  
Fastighet: LENNARTSNÄS 2:26  
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Ärendet 
Hej Johan, 

Sökande har reviderat sin ansökan till ett bostadshus. Gäller dina synpunkter även här (är detta område inom parken?)? Behöver dispens sökas? 

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2022-08-12. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.170 
Mottagare: [johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se ] 
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    1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-10-14   BYGG.2022.170 

  

 
 

 

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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Yttrande. Lennartsnäs 2:26 
På begäran lämnas yttrande beträffande förhandsbesked för nybyggnad av ett 

nytt bostadshus (tidigare tre) på Lennartsnäs 2:26. Fastigheten ligger inom 

riksintresse för kulturmiljö och är därutöver beskrivet i kommunens rådande 

kulturmiljöprogram. Lennartsnäs omgivningar har ett högt kulturhistoriskt 

värde, både byggnader och omgivande mark och därför bör hänsyn till 

kulturmiljö särskilt beaktas.  

 

Enligt den framtagna antikvariska utredningen har byggnaden en lämplig 

placering ur ett kulturmiljöperspektiv. Herrgårdsbyggnaden och parken bedöms 

enligt utredningen inte påverkas negativt av den föreslagna bygganden. Vidare 

fastslår utredningen att den nya byggnaden kommer bli synliga i parkmiljön 

och från Lennartsnäs herrgårdsbyggnad, därför är den arkitektoniska 

gestaltningen och uttrycket viktig att vidarestudera. I avseende på takform, 

takkupor, fasadmaterial, fönsterutseende och färgsättning etc  

 

Lennartsnäs kan tåla nya tillskott under förutsättning att de inte lokaliseras till 

herrgårdsanläggningarnas omedelbara närhet. Enligt den antikvariska 

förundersökningen är den tilltänkta byggnaden placerad med ett respektavstånd 

till huvudbyggnaden. Dock bör det finnas krav och villkor inför vidare process 

mot ett bygglov.  

 

• Påverkan på parken. Byggnaden ska ta hänsyn till parken. Stigar, alléer 

träd etc bör värnas. Tidigare stråk kan med fördel återupptas och 

restaureras.  

• Anpassad utformning. Den nya byggnaden bör ha en lämplig storlek 

samt i övrigt vara anpassad i sitt arkitektoniska uttryck till sin 

omgivning.  

• Vidare antikvarisk medverkan. I de fortsatta arbetet med att ta fram 

ritningar och beskrivningar så bör detta göras i samråd med antikvarie.  
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Hany Touman

Från: LT <gt3rturbo@gmail.com>
Skickat: den 9 november 2022 15:54
Till: Bygg- och miljönämnden; Hans Åberg
Ämne: Re: Grannhörande Bygg 2022.170

Hej,

Den tis 1 nov. 2022 kl 22:09 skrev Bygg och miljönämnden <Bygg ochmiljonamnden@upplands bro.se>:

Hej,

Har tagit del av inkommet grannyttrande och har inget att invända mot erinran avseende den föreslagna västra utfarten varför denna bortfaller. Vidare har undertecknad
talat med Samhällsbyggnadskontoret och dess avfallsenhet vilka inte har några invändningar mot att avfallskärl placeras vid den södra utfarten.

Mvh

Lars Taflin

Översänder inkommet grannyttrande med erinran. Vänligen inkom med ev. bemötande senast den 9 nov 2022.

Vänligen

 

Hany Touman

Tf Bygglovschef

Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

08-518 322 01

hany.touman@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se

 

Upplands-Bro, kommunen som ger plats!

Från: Hans Åberg <hans.aberg@lennartsnas.se>
Skickat: den 31 oktober 2022 08:18
Till: Bygg och miljönämnden <Bygg ochmiljonamnden@upplands bro.se>
Ämne: Grannhörande Bygg 2022.170

Vänligen mottag vårt svar på ovannämnda ärende.

Mvh/Hans

Hans Åberg

 



2

mob: +46708482101

mail: hans.aberg@lennartsnas.se

 

FörvaltningsAB Lennartsnäs

c/o Caroline af Ugglas/Hans Åberg

Docksta 1, Lennartsnäs

196 93 Kungsängen

www.lennartsnäs.se



119 BYGG.2022.268, Förlängning av tidsbegränsat bygglov som längst tom 2031-12-31 (Nybyggnad av padelhall BYGG.2020.453), VIBY 19:78 - BMN 22/0009-6 BYGG.2022.268, Förlängning av tidsbegränsat bygglov som längst tom 2031-12-31 (Nybyggnad av padelhall BYGG.2020.453), VIBY 19:78 : BYGG.2022.268, Förlängning av tidsbegränsat bygglov som längst tom 2031-12-31 (Nybyggnad av padelhall BYGG.2020.453), VIBY 19:78

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

      

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.2022.268, Förlängning av tidsbegränsat 
bygglov som längst tom 2031-12-31 
(Nybyggnad av padelhall BYGG.2020.453), 
VIBY 19:78 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om förlängning av 

tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

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

Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift 

tas därför ut i ärendet.  

 

 Avslag tidsbegränsat bygglov:  7 500 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 inkom den 10 juni 2022 med en ansökan om förlängning av 

tidsbegränsat bygglov som längst tom 2031-12-31 (Nybyggnad av padelhall 

BYGG.2020.453).  

Bygglovsenheten bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL och föreslår därför att Bygg- och 

Miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat lov. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-10-28   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 10 juni 2022 

 Begäran om prövning i nämnd som inkom den 15 september 2022 

 BMN-beslut § 27, 25 februari 2021 med tillhörande beslutsunderlag i 
BYGG.2020.453 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 10 juni 2022 med en ansökan om förlängning av 

tidsbegränsat bygglov som längst tom 2031-12-31 (Nybyggnad av padelhall 

BYGG.2020.453).  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 7206 från 1977. Enligt detaljplanen får 

byggnad för industriändamål uppföras. Byggnaden får uppta högst 50 % 

byggnadsarea av fastighetens area med största byggnadshöjd 9,0 meter. 

Punktprickad mark får inte bebyggas. BS 39 § tillämpas som bestämmelse i 

planen. 

Yttranden och remisser 

Underrättelse till kända sakägare med flera enligt 9 kap. 25 § PBL sker som 

längst tom den 7 november 2022. Eventuella yttranden som inkommer kommer 

att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras sökande som får möjlighet att yttra sig i 

ärendet inför Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 november 2022. 

Yttrande som inkommer senast den 9 november 2022 kommer att presenteras 

för Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

Utformning och skäl till beslut 

Vad säger lagen? 

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett permanent bygglov ska kunna 
ges framgår av 9 kap. 30 § PBL. Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för 

att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges framgår av 9 kap. 33 § PBL. Av 
avsnittet i lagen framgår att en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 

alla förutsättningar enligt 9:30 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 

förlängas med högst fem år i taget. 

Vad säger rättspraxis? 

En grundläggande förutsättning enligt rättspraxis för att tidsbegränsat bygglov 

ska kunna ges är att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-10-28   

 
 

Detta innebär att den sökande behöver visa att behovet är tillfälligt. Det kan 

exempelvis göras genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall 

kan dock behovet vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en 

tillfällig lösning. I sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk 

lösning på hur behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, 

exempelvis att behovet ska tillgodoses på en annan plats. 

Bedömning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2031-12-31 för 

padelhall (isolerad tälthall). Byggnaden bedöms inte uppfylla utformningskrav 

i 8 kap. 1 § PBL. Utformning och placering av byggnaden bedöms vidare 

olämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan och är därmed oförenligt med 

2 kap. 6 § 1p PBL. 

Förslaget strider vidare mot detaljplanen i det att det inte är fråga om byggnad 

för industriändamål, att högst tillåtna byggnadsarea överskrids (ca 1 829 m2 

istället för högst tillåtna 1 737 m2  (projektion med bredd om ca 0,72 m på 

omsesidor i snedställd yttervägg har bedömts utgöra mätvärd utkragande del), 

att del av byggnad placeras på punktprickad mark som inte får bebyggas, att 

byggnad placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter - särskilda skäl för 

tillämpning av undantag i BS 39 § bedöms saknas (ca 0,72 m på omsesidor i 

snedställd yttervägg har bedömts utgöra mätvärd utkragande del från vilket 

mätning utförts). Avvikelsen bedöms inte utgöra en liten avvikelse förenlig 

med detaljplanens syfte. Förutsättningarna för permanent bygglov är således 

inte uppfyllda. Därmed är den första förutsättningen för ett tidsbegränsat 

bygglov uppfyllt.  

Efter genomgång av ansökan dras dock slutsats att det inte har framkommit att 

det finns ett tillfälligt behov av åtgärden. Förutsättningarna för tidsbegränsat 

bygglov enligt lag och rättspraxis bedöms därför inte uppfyllda. 

Vidare konstateras att tidsbegränsat bygglov tidigare beviljats av Bygg- och 

miljönämnden § 27 den 25 februari 2021 som längst tom den 31 december 

2024. Startbesked meddelades den 23 juni 2021. Slutbesked meddelades den 6 

december 2021. Verksamheten har tagits i bruk. Det är alltså fråga om en 

förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för en befintlig verksamhet. En 

förlängning av ett tidsbegränsat bygglov får ges i högst 5 år. Även i detta 

avseende bedöms förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov enligt lag och 

rättspraxis inte uppfyllda. 

Bygglovsavdelningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att Bygg- och 

miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

padelhall (isolerad tälthall) med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 

(PBL).  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-10-28   

 
 

Barnperspektiv 

Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR).  

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 
 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef  

 Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 10 juni 2022 

2. Begäran om prövning i nämnd som inkom den 15 september 2022 

3. BMN-beslut § 27, 25 februari 2021 med tillhörande beslutsunderlag i 

BYGG.2020.453 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Ansökan om bygglov 

Sid 1 (6) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Ansökan avser* 
Bygglov 

Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum …………………. 

Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m. ………………. 

Villkorsbesked 

Marklov Rivningslov 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m. …………………………….……. 

Ändring av bygglov, diarienummer …………………. 

Fastighetens adress*  Postort* 

Ombyggnad 
Åtgärd-/er* 

Rivning Nybyggnad Tillbyggnad 

Inredande av ytterligare bostad/lokal 

Ändrad användning Från: ……………………………………………………………... Till: …………………………………………………………... 

Annat, se anvisningar (förtydligas under ”Beskrivning av projektet”) 

Tidplan 

Utvändig ändring Ändring av marknivån 

Areauppgifter m.m. 

Byggnad/anläggning* 
Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus, antal lgh. ……………………………. 

Fritidshus med en eller två bostäder 

Studentbostadshus 

Mur 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

Brygga 

Plank 

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Industri- eller lagerbyggnad 

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ………………………………..………………...….. 

Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

Puts Plåt Trä Tegel Betong Glas 

Takbeläggning 
Skiffer Plåt Papp Lertegel Betong Koppar 

Fönster 
Plast En-/tvåglas Trä Isolerglas Treglas 

Fönsterbågar 
Lättmetall 

Annat: 

………………...……… 

………………...……… 

………………………… 

Kulör 

…………..…………… 

………………..……… 

………………………… 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Dagvatten 

* = Obligatorisk uppgift

Datum för planerad byggstart* Planerad byggtid, månader* 

Byggnadsarea, m  Bostadsarea, m  Bruttoarea, m  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

-

VIBY 19:78

Kraftvägen 52

19637

Kungsängen

✔
2031-12-31

✔
BYGG.2020.453

1750
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Sid 2 (6) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Bilagor 

Kontrollplan/rivningsplan Planritningar Situationsplan Bevis om färdigställandeskydd 

Ritning på plank/mur Fasadritningar Sektionsritningar Foton 

Teknisk beskrivning Sakkunnigutlåtande Anmälan om kontrollansvarig 

Beskrivning av projektet 

Uppvärmning
Uppvärmningssätt 

Grund 
Grundläggningssätt 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn 

E-postadress Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Vi står inför att göra investeringar för att göra upplevelsen än bättre för våra gäster. För att göra 
dessa för oss betydande investeringar behöver vi säkerställa långsiktigheten för verksamhetens 
existens. Därmed önskar vi erhålla förlängt bygglov enligt ansökan.

Eftersom slutbesked erhölls så sent som i december 2021 så ska alla underlag som önskas 
finnas hos er.

Padelaktiebolaget Kraftvägen 

559305-0858

Storgatan 4

41124 

Göteborg

0707957430

henrik@jhbfastighet.se

Henrik 

Nilsson 

0707957430

henrik@jhbfastighet.se
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Sid 3 (6) 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Byggherre (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Personnummer 

Utdelningsadress 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Eventuell medsökande 
Förnamn Postnummer 

Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

VIBY 19:78 C/o Lloyd Lidbeck

Axelångbagaresgata 13

34138

Ljungby

lloyd@npaplast.se

Derik 

Lidbeck 

0704455003

derik@npaplast.se
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Sid 4 (6) 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Kommunikation 
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

Ja Nej 
Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

Ja Nej 

Information 
PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrifter 
Datum och medsökandens underskrift* Datum och sökandens underskrift* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 

Fakturareferens 

Kontrollansvarig

Personnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) 

E-postadress 

Postnummer 

Behörighetsnivå 

Certifieringsorgan 

Certifieringen gäller t.o.m. 

Förnamn 

Postort Efternamn 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Utdelningsadress 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔ ✔

Henrik Nilsson 
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Sid 5 (6) 

Anvisningar och förklaringar 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet. 

Sökanden: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas. 

Fastighetsägare: Den som är lagfaren och taxerad ägare. 

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan. 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska 
värde. 

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende 
eller kulturhistoriska värde. 

Rivningsorsak: T.ex. nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter m.m. 

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet. 

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser. 

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet. 

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt. 

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria. 

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus. 

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande. 

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare 
fallet med gemensam ingång från det fria. 

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende. 

Flerbostadshus (hyreshus): Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även samman-
byggda tvåbostadshus. 

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola. 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat 
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är 
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Sid 6 (6) 

Areabegrepp 

Byggnadsarea 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive  utkragande bygg-
nadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 
mark. (Carport ingår i byggnadsarean.) 

Bruttoarea 

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begräns-
ning. (Det är summan av bruttoarean i byggnadens våningsplan  
som ska anges.) 

Tillkommande bruttoarea 

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av vind) räknas 
bara tillkommande area. 

Bostadsarea (boarea) 

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begrän-
sad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning. Det är summan av bostadsarean i byggnadens 
lägenhet som ska anges. För specialbostäder anges enbart summan 
av arean i de enskilda lägenheterna. 

En mer omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS 21054:2009. Även kommunens byggnadsnämnd kan 
hjälpa till med tolkning av ovanstående. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hantering av personuppgifter: 

-

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hany Touman

Från: Henrik Nilsson <henrik@jhbfastighet.se>
Skickat: den 15 september 2022 11:37
Till: Hany Touman
Ämne: Re: Återkoppling efter telefonsamtal BYGG.2022.268

Hej Hany,  
 
Du kan jobba på med detta och ta upp det i nämnden så snart som det var möjligt enligt ök. 
 
Allt gott 
 
Med vänlig hälsning, 
Henrik Nilsson 
+46 707957430 
http://www.jhbfastighet.se 
Storgatan 4, 411 24  Göteborg 

 
 

12 juli 2022 kl. 10:44 skrev Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>: 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.268 

  

Skrivelse 
Diarienummer: BYGG.2022.268  
Ärendet avser: Tidsbegränsat bygglov för ändring av bygglov (2020.453) 

Fastighet VIBY 19:78  

Ärendet 
Hej Magnus, 

Har nu tittat närmre på denna fråga och landat i att det tidsbegränsade bygglovet i BYGG.20202.453 är giltigt i 5 år. Vår bedömning i detta ärende är likt i BYGG.2020.453 att tidsbegränsat bygglov inte kan tillstyrkas. 
Vänligen be sökande bekräfta skriftligt om beslut önskas i nämnd så skriver jag fram en tjänsteskrivelse till Bygg- och miljönämnden till hösten. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

  
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon växel: 08-581 690 00 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 
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Ärende hos kommunen: BYGG.2022.268 

Mottagare: Padelaktiebolaget Kraftvägen [henrik@jhbfastighet.se];Derik Lidbeck[derik@npaplast.se];[magnus@advokaternamoh.se]; 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

   BMN 22/0009  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.493, Bygglov för planerade 
åtgärder och bygglov i efterhand för utförda 
åtgärder, HÄRNEVI 1:41, Härnevi skolväg 17 

Förslag till beslut 

1. Avslå bygglov för åtgärd 1, 4a, 4b, 5, del av 6 (ändrad användning) 

enligt förteckning på fasadritning/plan- och sektionsritning samt 

markschakt invid byggnad med stöd av 9 kap. 30 § PBL.  

2. Bevilja bygglov för åtgärd för åtgärd 2, 3, del av 6 (2+2 fönster i 

sockel), 7 enligt förteckning på fasadritning/plan- och sektionsritning 

med stöd av 9 kap. 30 § PBL.   

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

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

ingen avgift tas därför ut i ärendet.  

 

Bygglov:    0 kr 

Startbesked:   Debiteras senare 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 42 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

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

Sammanfattning 

Sökande inkom den 14 december 2021 med en ansökan om bygglov för 

planerade åtgärder (se beteckning 1-3 på fasadritning/plan- och sektionsritning) 

och bygglov i efterhand för utförda åtgärder (se beteckning 4-7 på 

fasadritning/plan- och sektionsritning).  
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-10-28 BMN 22/0009 

 
 

Ansökan om lov har skickats in under pågående prövning av frågan om 

rättelseföreläggande i ärende TILLSYN.2020.33. Aktuell lovansökan 

handläggs därför parallellt med frågan om rättelseföreläggande i 

TILLSYN.2020.33. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 § PBL för åtgärd 1, 4a, 4b, 5, del av 6 (ändrad användning) 

och därtill hörande markschakt invid byggnad och föreslår därför att Bygg- och 

Miljönämnden avslår bygglov i dessa delar. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för bygglov 

i 9 kap 30 § PBL för åtgärd 2, 3, del av 6 (2+2 fönster i sockel), 7 och föreslår 

därför att Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov i dessa delar. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 14 december 2021 

 Svar granskningsyttrande som inkom den 25 februari 2022 

 Handlingsförteckning som inkom den 25 februari 2022 

 Situationsplan som inkom den 25 februari 2022 

 Fasadritning som inkom den 25 februari 2022 

 Plan- och sektionsritning som inkom den 25 februari 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 14 december 2021 med en ansökan om bygglov för 

planerade åtgärder (se beteckning 1-3 på fasadritning) och bygglov i efterhand 

för utförda åtgärder (se beteckning 4-7 på fasadritning). Ansökan om lov 

skickades in samtidigt som ett yttrande över tjänsteskrivelse i 

TILLSYN.2020.33 lämnades in som avser bland annat frågan om 

rättelseföreläggande. Aktuell lovansökan handläggs därför parallellt med 

frågan om rättelseföreläggande i TILLSYN.2020.33. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 från 1968. Enligt detaljplan får på 

fastigheten uppföras bostad genom fristående hus (beteckning F) i högst två 

våningar. Vind får inte inredas. Byggnadshöjd får uppgå till högst 7,6 meter. 

Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. 

 Yttranden och remisser 

Underrättelse till kända sakägare med flera enligt 9 kap. 25 § PBL sker som 

längst tom den 31 oktober 2022. Eventuella yttranden som inkommer kommer 

att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför beslut. 
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Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-10-28 BMN 22/0009 

 
 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras sökande som får möjlighet att yttra sig i 

ärendet inför Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 november 2022. 

Yttrande som inkommer senast den 9 november 2022 kommer att presenteras 

för Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Av 9 kap. 30 § första stycket PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 

inom ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen  

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Av 9 kap. 30 § andra stycket PBL framgår att om åtgärden är en sådan ändring 

av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b (det i byggnaden inreds någon 

ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 

industri) eller c (byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 

annat sätt), ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller 

krav i första stycket 1. 

 

Av 9 kap. 31b § PBL framgår att bygglov trots 30 § första stycket 2, får ges för 

en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Av 9 kap. 31c § PBL framgår att bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges 

för en åtgärd som avviker från detaljplanen efter det att genomförandetiden för 

en detaljplan har gått ut fom åtgärden 

   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
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2022-10-28 BMN 22/0009 

 
 

   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Rättspraxis 

En byggnadsnämnd är skyldig att fatta beslut i ärende som avser bygglov i 

efterhand för vidtagna åtgärder senast i samband med att ett föreläggande 

utfärdas (jfr lagkommentar till 11 kap. 20 § plan- och bygglagen, Juno, samt 

rättsfallen RÅ 1995 ref. 36, RÅ 1997 not 179 och Mark- och 

miljööverdomstolens domar den 28 juni 2012 i mål nr P 2386-12, den 8 januari 

2013 i mål nr P 5909-12 och P 5910-12, den 30 augusti 2013 i mål nr P 10174-

12 samt den 15 april 2016 i mål nr P 11688-15). 

I samtliga fall där Mark- och miljööverdomstolen har tillmätt sådana 

myndighetsanvisningar betydelse för tolkningen av planbestämmelsen F 

(fristående hus) som uteslutit flerbostadshus har det även funnits konkret stöd i 

planhandlingarna för att avsikten varit att endast en- eller tvåbostadshus skulle 

få uppföras (se rättsfallen MÖD 2020:41-44) 

Olovliga ändringar som är orsak till planstridigt utgångsläge: 

Byggnader som är uppförda olovligt kan också vara orsak till planstridigt 

utgångsläge. I en dom prövade Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, bygglov 

för tillbyggnad av en olovligt uppförd komplementbyggnad. MÖD ansåg att 

bygglov inte kunde ges för tillbyggnaden utan att bygglov prövades för hela 

byggnaden. Det innebär att planenligt utgångsläge i ett sådant fall inte ska 

prövas eftersom hela byggnaden inklusive tillbyggnaden ska prövas som en 

nybyggnad. (MÖD 2019-01-15 mål nr P 3634-18/2019:1)  

Urklipp Boverket.se avsnitt Undantag planenligt utgångsläge, 2022-10-17 

Ärendet 

Aktuell ansökan avser enligt sökandes förteckning på fasadritning/plan- och 

sektionsritning bygglov för åtgärd 1: att förstora fönster i lgh 0901, åtgärd 2: 

fönster i trapphus utan tvärpost lika original, åtgärd 3: ommålning av sockel 

inkl. täckplåt, åtgärd 4a: dörr i läge för fönster lgh 0902, åtgärd 4b: dörr i läge 

för fönster lgh 0903, åtgärd 5: ändrad användning  lgh 0903, kök och wc/d i 

tidigare tvättstuga, åtgärd 6: tidigare förråd ihopslaget med lgh 0903 och 2+2 

nya fönster i sockel , åtgärd 7: påbyggd sockel ovan mark. Ansökan om lov har 

skickats in under pågående prövning av frågan om rättelseföreläggande i 

ärende TILLSYN.2020.33. Aktuell lovansökan handläggs därför parallellt med 

frågan om rättelseföreläggande i TILLSYN.2020.33 enligt ovan nämnda 

rättspraxis. Av tjäsnteskrivelse REV2 daterad den 17 oktober 2022 i 

TILLSYN.2020.33 framgår att preskription bedöms ha inträtt i fråga om 

markschakt invid byggnad, fönster i sutterängvåning samt tre bostäder i 

sutterängvåning. 
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Bedömning avseende åtgärd 1, 4a, 4b, 5, del av 6 (ändrad användning) enligt 

förteckning på fasadritning/plan- och sektionsritning: 

I aktuellt fall innebär tillämpning av ovan nämnda princip från MÖD 2019-01-

15 mål nr P 3634 att olovliga ändringarna för vilket bygglov saknas som är 

orsak till planstridigt utgångsläge inte ska prövas under kategori 

"byggnadsverket åtgärden avser" och huruvida det föreligger planenligt eller 

planstridigt utgångsläge enligt 9 kap. 30 § punkt 1 PBL och därtill hörande 

lättnader för enklare åtgärder såsom yttre ändringar och inredande av bostad 9 

kap. 30 § andras stycket PBL. De olovliga åtgärderna prövas under kategori 

"åtgärden" enligt 9 kap. 30 § punkt 2 PBL.  

Det bedöms i ärendet uppenbart att olovlig åtgärd genom markschakt invid 

byggnad och därtill inredande av tre bostäder i byggnadens sutterängvåning 

med fönster, altandörrar och förstoring av källarfönster till större fönster 

innebär att byggnaden får ytterligare en våning och därmed totalt tre våningar. 

Åtgärden strider därför mot detaljplanens bestämmelser om våningsantal och 

byggnadshöjd. Ett överskridande av byggnadens våningsantal med ytterligare 

en våning bedöms ensamt inte utgöra en liten avvikelse som kan godtas med 

stöd av 9 kap. 31b PBL. Undantag med stöd av 9 kap. 31c § PBL bedöms inte 

tillämpbart. Hinder för att ge bygglov för åtgärd 1, 4a, 4b, 5, 6 bedöms därför 

föreligga enligt 9 kap. 30 § punkt 2 PBL. Sammanfattningsvis bedöms 

förutsättningar för bygglov inte uppfyllda för åtgärd 1, 4a, 4b, 5, 6 och därtill 

hörande markschakt invid byggnad. Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- 

och miljönämnden avslår bygglov för dessa åtgärder. 

Bedömning avseende åtgärd 2, 3, del av 6 (2+2 fönster i sockel), 7 enligt 

förteckning på fasadritning/plan- och sektionsritning: 

Åtgärd 2, 3 och 7 bedöms förenliga med detaljplanen och hinder enligt 9 kap. 

30 § punkt 2 anses därför inte föreligga. Huruvida befintlig byggnad har 

planenligt eller planstridigt utgångsläge är oväsentligt mot bakgrund av 

skrivning i 9 kap. 30 § andra stycket PBL för dessa åtgärder som endast 

påverkar byggnadens yttre utseende. Vad beträffar övriga kriterier för bygglov 

i 9 kap. 30 § PBL kan följande dock nämnas beträffande åtgärd 7. Den utförda 

ändringen bedöms medföra att förvanskning av byggnaden har skett. 

Proportionalitetsprincipen enligt 2 kap. PBL innebär emellertid att det alltid 

ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de 

konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen. Vid 

tillämpning av proportionalitetsprincipen i detta fall dras slutsats att det är 

omotiverat att riva tilläggsisoleringen med hänsyn till att det finns ett stort 

byggnadsbestånd med liknande 1950-talhus. Sammanfattningsvis bedöms 

förutsättningar för bygglov uppfyllda för åtgärd 2, 3, 7 och Bygglovsenheten 

föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för dessa 

åtgärder. 
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Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-10-28 BMN 22/0009 

 
 

Barnperspektiv 
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid ändring av en byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR). 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 

 

Hany Touman 

 

Tf Bygglovschef  

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 14 december 2021 
2. Svar granskningsyttrande som inkom den 25 februari 2022 
3. Handlingsförteckning som inkom den 25 februari 2022 

4. Situationsplan som inkom den 25 februari 2022 
5. Fasadritning som inkom den 25 februari 2022 

6. Plan- och sektionsritning som inkom den 25 februari 2022 

Beslut sänds till 

Delges med rekommenderat brev: 

 Sökande 

 Nuvarande fastighetsägare Bostadsrättsföreningen Härnevi 41 (769636-

5449) 

 Tidigare fastighetsägare Fastighets AB Betongmuren (org.nr: 556995-

2889) 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

Härnevi 1:71 

Härnevi 1:68 

Härnevi 1:27 

Härnevi 28:1 

Härnevi 1:36 

Härnevi 1:35 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Bygglov e-tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

e-tjänst

Ärende BYGG.2021.493

Fastighet

HÄRNEVI 1:41 10341843

Härnevi skolväg 17

19730 Bro

Sida 1 / 5BYGG.2021.493

2021-12-14
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Initierare

Fakturamottagare

Johan  Hagelqvist BRF Härnevi 41

? Hagel Fastighetsutveckling AB, Hantverkargatan 5 C, 112 21 Stockholm

Telefon: 0720-584327

E-postadress: Johan.Hagelqvist@hfastighetsutveckling.se

Fastighetsägare

Bostadsrättsföreningen Härnevi 41 JURIDEKO FASTIGHETSPARTNER

 HANTVERKARGATAN 5C, 11221 STOCKHOLM

Kontrollansvarig

Mårten  Karlsson Projektstandard AB?

Projektstandard AB?, Kung Göstas väg 7A? , 645 33 STRÄNGNÄS

Telefon: 0730-553650

E-postadress: marten@projektstandard.se

Sökande

Torgny Nordin

NOCKEBYVÄGEN 86, 16775 BROMMA

Telefon:  0707 603604

E-postadress: torgny.nordin@barkk,se

Sida 2 / 5BYGG.2021.493
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Det är angett ovan

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2021-12-14

Fakturamottagare

Adress ℅ Hagel Fastighetsutveckling AB, Hantverkargatan 5 C

Efternamn Hagelqvist

E-postadress Johan.Hagelqvist@hfastighetsutveckling.se

Företag BRF Härnevi 41

Förnamn Johan

Ort Stockholm

Personnummer

Postnummer 112 21

Referens Torgny Nordin

Telefonnummer 0720-584327

Sida 3 / 5BYGG.2021.493
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Kontrollansvarig

Adress Projektstandard AB , Kung Göstas väg 7A 

Behörighetsnivå - Normal

Certifieringsnummer RISE Certifiering SC 0009-17

Efternamn Karlsson

E-postadress marten@projektstandard.se

Företag Projektstandard AB 

Förnamn Mårten

Gilltig t.o.m 2023-09-05

Ort STRÄNGNÄS

Personnummer

Postnummer 645 33

Telefonnummer 0730-553650

Typ av byggnad

Flerbostadshus

Antal bostäder 11

Bostadsrätt

Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

NCS S 2005-Y20R

Puts

Fönsterkarmar

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

vit

Trä

Sida 4 / 5BYGG.2021.493
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Ärende avser

Bygglov byggnad

Utvändig ändring

Utvändig ändring - Ändring

från

1.

Fönster i sockel

2.

Fönster i trapphus

3.

Sockel under och ovan mark runt om hela huset

Utvändig ändring - Ändring till 1. Fönster i sockel byts, ersätts i två fall av terrassdörr, fyra nya

mindre fönster utförs, ett bef fönster förstoras.

2.

Fönster i trapphus byts till utförande utan tvärpost lika

ursprungligt

3.

Sockeln tilläggsisoleras ovan o under mark och avtäcks med

plåtbleck. Sockeln målas i gråbrun kulör nära kulör före

tilläggsisolering. Plåtbleck målas i samma kulör.

Sida 5 / 5BYGG.2021.493
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Svar till  
Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering, Härnevi 1:41 

Diarienummer: BYGG.2021.493 

Inledning 
Det är för prövningen viktigt att det av rubriken ”Ärendet avser” framgår vad bygglovsansökan 
omfattar. Nu anges ”Bygglov för yttre ändring av flerbostadshus samt inredande av bostad i 
byggnadens plan 1”. Det är inte en korrekt beskrivning av vad ingiven bygglovsansökan avser. 
Det är inte möjligt för kommunen att pröva mer eller annat än vad som anges i bygglovsansökan.  
För att det ska bli extra tydligt och inte finnas några missförstånd så får sökanden därför hänvisa 
till ritningarna i bygglovsansökan, där de åtgärder listas som omfattas av ansökan, se tex A102. 
Då vissa åtgärder gäller ansökan i efterhand och vissa avser planerade åtgärder har inlämnade 
handlingar uppdaterats och förtydligats vad gäller detta och även i text angivet var åtgärderna är 
positionerade. I samband med detta har positionerna omnumrerats (uppdaterad version av 
ritningarna i ansökan bifogas samt uppdaterad handlingsförteckning). Nedan upprepas 
förteckningen från ritning. 
 
Förteckning av i ansökan berörda delar 
Ansökan för planerade åtgärder: 
1. Lov söks för att förstora fönster i lgh 0901, södra gaveln. För att erhålla sekundär 

utrymningsmöjlighet. 
2. Lov söks för fönster i trapphus mellan plan 3 och vind byts till fönster utan tvärpost lika 

original. 
3. Lov söks för ommålning av sockel inkl täckplåt i kulör nära sockelkulör före 

tilläggsisolering enligt punkt 7 nedan. 
Ansökan i efterhand för utförda åtgärder: 
4a. Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0902 på långsida mot väster. 
4b. Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0903 på långsida mot väster. 
5. Lov sökes för ändrad användning. Kök och WC/D i lgh 0903 flyttad till läge för tidigare 

tvättstuga. (Ny tvättstuga i rum där kök till lgh 0903 var inrymd med bergvärmepump är 
godkänd i bygglov för renovering av fasader mm i plan 2 och 3) 

6. Lov sökes för ändrad användning. Utrymme i källare som varit förråd är hopslaget med lgh 
0903 och 2 + 2 st nya fönster har utförts i sockel som pendanger till fönster i sockel i 
byggnadens östra del.  

7. Lov sökes för påbyggd sockel ovan mark. Sockel och grund är dränerad och 
tilläggsisolerad runt hela huset, med ett avtäckande plåtbleck. Marknivåer återställda lika 
befintligt. (Utöver detta, är hela källargolvet. utbytt, dränerat och tilläggsisolerat.)  

 
Sökanden hemställer att texten efter ”Ärendet avser” justeras så att sådan text fullt ut svarar 
mot vad bygglovsansökan omfattar. Samtliga lägenheter är befintliga innan åtgärder påbörjats, 
någon ny bostad i plan 1 är inte aktuell. Det handlar om att göra dessa fullvärdiga som bostad, 
inget annat. På vår Handlingsförteckning är det sammanfattat med: ”Upprustning av källarvåning 
inkl fasadändring, byte av fönster i trapphus.” 
 
Svar på Granskningsyttrandet rörande ”Prövning mot gällande plan”. 
Texten i föreläggandet under ”Prövning mot gällande detaljplan” omfattar en fråga som inte 
omfattas av bygglovsansökan. Ingen åtgärd som omfattas av bygglovsansökan innefattar ett 
tillkommande våningsantal. I avsnittet ovan har klargjorts vad bygglovsansökan omfattar. Det 
som ska prövas i förevarande bygglovsärende ska inte sammanblandas med vad som prövas i 
tillsynsärendet TILLSYN.2020.22. Det innebär att det urschaktning som skedde för flera år 
sedan kring byggnaden och som medförde en tillkommande souterrängvåning med lägenheter 
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som utfördes av tidigare ägare hanteras i nämnda tillsynsärende (och inte i den här 
bygglovsprövningen). Sökanden har i tillsynsärendet redovisat att nämnda åtgärd är preskriberad 
i förhållande till tillsynsåtgärd. Urschaktningen synes ha gjorts för att dränera kring byggnaden 
för möjliggörande av det boende som skett på sätt som sökanden redovisat i tillsynsärendet. 
 
Sökanden önskar åter förtydliga att nämnden i förevarande bygglovsärende endast kan och ska 
pröva det som omfattas av bygglovsansökan. Sökanden önskar att sådan prövning görs.  
 
Svar på Begäran om komplettering 
Antikvarisk förundersökning 
Vi kompletterar ansökan med att bifoga det sakkunnigutlåtande som skickats in i tidigare 
bygglovsansökningar.  
Den upprättades för den bygglovsansökan som endast i delar gavs bygglov (Uppdelning av 
sammanslagna lägenheter i plan 2 till originalstorlek, åtgärder på fasad i plan 2 och 3 samt 
flyttning av tvättstuga).  
Utlåtandet behandlar samtliga delar i aktuell bygglovsansökan och ansökan följer till fullo de 
rekommendationer som görs i utlåtandet. Utlåtandet kan därför användas även i denna ansökan. 
 
Tidpunkt för omdisponering 
Omdisponering i plan 1, källarvåning, av gemensam tvättstuga och kök i lgh 0903 utfördes våren 
och sommaren 2020. Bygglov söks nu i efterhand fär denna omdisponering och har i 
uppdaterade ritningar beteckning 4 och 5, tidigare 3. 
Övriga delar av lgh 0903 och båda lgh 0901 och 0902 är sedan länge etablerade i källaren och 
berörs endast av ansökningar rörande fasadändringar i dessa lägenheter. 
 
 
Stockholm 2022-02-25 
 
för BRF Härnevi 41 tecknas med vänlig hälsning  
 
 
Torgny Nordin 
Arkitekt SAR/ MSA 
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HANDLINGSFÖRTECKNING 
ANTAL BLAD 

1 

BLAD NR 

1 

Barkk - byggnadskonst, arkitektur och konst AB 
John Ericssonsgatan 14 

112 22 Stockholm 
tel: 08- 231040, e-post: info@barkk.se 

UPPDRAG 

BRF Härnevi 41 – Upplands-Bro 
 

UPPDRAG NR 

73000-04 

Upprustning av källarvåning inkl 
fasadändring, byte av fönster i trapphus. 

SIGN 

TN 

Konsult 

A STATUS 

Bygglovshandling FASTIGHET 

Härnevi 1:41 
DATUM 

2021-12-10 
SENASTE REV 

2022-02-25 
      
  RITNINGSNUMMER BET   RITNINGENS INNEHÅLL  SKALA RITNINGSDATUM ÄNDRINGSDATUM 
      

 

 

 
A – RITNINGAR 

A-101  Sitplan. 1:400 2021-12-10 2022-02-24 
A-102  Plan och sektion 1:100 2021-12-10 2022-02-24 
A-103  Fasader 1:100 2021-12-10 2022-02-24 

 
 
A – DOKUMENT 

  Handlingsförteckning (denna)  2021-12-10 2022-02-24 
 
  Svar på granskningsyttrande och  2022-02.25 
  kompletteringsbegäran 
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SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

A101

Bygglovshandling
BRF Härnevi 41
Härnevi 1:41
Sit.plan
2021-12-10/Barkk/ME
Skala 1:400 (A3)

Situationsplan Skala 1:400

Berörd byggnadsdel

Generellt:
Nya fönster och fönsterdörrar utförs med 3-glas.

FÖRKLARINGAR

Areor berörda delar: plan 1

BTA  Bef  Tillkommande   AVGÅENDE
Huvudbyggnad 171,0  5,4 (sockel)  -

BOA         
Huvudbyggnad 95,7  26,1 (omarb lgh i KV) 12,5

 -

Se ritn
ing A 102-A 103

Uppdaterad efter kompletteringsbegäran
2022-02-24/ME

Förteckning av i ansökan berörda delar, se markeringar på A 102-103

Ansökan för planerade åtgärder:
1.
Lov söks för att förstora fönster i lgh 0901, södra gaveln. För att erhålla sekundär
utrymningsmöjlighet.
2.
Lov söks för fönster i trapphus mellan plan 3 och vind byts till fönster utan tvärpost lika
original.
3.
Lov söks för ommålning av sockel inkl täckplåt i kulör nära sockelkulör före
tilläggsisolering enligt punkt 7 nedan.

Ansökan i efterhand för utförda åtgärder:
4a.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0902 på långsida mot väster.
4b.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0903 på långsida mot väster.
5.
Lov sökes för ändrad användning. Kök och WC/D i lgh 0903 flyttad till läge för tidigare
tvättstuga. (Ny tvättstuga i rum där kök till lgh 0903 var inrymd med bergvärmepump är
godkänd i bygglov för renovering av fasader mm i plan 2 och 3)
6.
Lov sökes för ändrad användning. Utrymme i källare som varit förråd är hopslaget med
lgh 0903 och 2+2 st nya fönster har utförts i sockel som pendanger till fönster i sockel i
byggnadens östra del.
7.
Lov sökes för påbyggd sockel ovan mark. Sockel och grund är dränerad och
tilläggsisolerad runt hela huset med ett avtäckande plåtbleck. Marknivåer återställda lika
befintligt. (Utöver detta är hela källargolvet utbytt, dränerat och tilläggsisolerat.)
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Fasad mot öster Gavel mot norr

Fasad mot väster Gavel mot söder

Förteckning av i ansökan berörda delar

Ansökan för planerade åtgärder:
1.
Lov söks för att förstora fönster i lgh 0901, södra
gaveln. För att erhålla sekundär utrymningsmöjlighet.
2.
Lov söks för fönster i trapphus mellan plan 3 och vind
byts till fönster utan tvärpost lika original.
3.
Lov söks för ommålning av sockel inkl täckplåt i kulör
nära sockelkulör före tilläggsisolering enligt punkt 7
nedan.

Ansökan i efterhand för utförda åtgärder:
4a.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0902
på långsida mot väster.
4b.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0903
på långsida mot väster.
5.
Lov sökes för ändrad användning. Kök och WC/D i
lgh 0903 flyttad till läge för tidigare tvättstuga.
(Ny tvättstuga i rum där kök till lgh 0903 var inrymd
med bergvärmepump är godkänd i bygglov för
renovering av fasader mm i plan 2 och 3.)
6.
Lov sökes för ändrad användning. Utrymme i källare
som varit förråd är hopslaget med lgh 0903 och 2+2
st nya fönster har utförts i sockel som pendanger till
fönster i sockel i byggnadens östra del.
7.
Lov sökes för påbyggd sockel ovan mark. Sockel och
grund är dränerad och tilläggsisolerad runt hela huset
med ett avtäckande plåtbleck. Marknivåer återställda
lika befintligt. (Utöver detta är hela källargolvet utbytt,
dränerat och tilläggsisolerat.)

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

BRF Härnevi 41
Härnevi 1:41
Fasader
2021-12-10/Barkk/ME
Skala 1:100 (A3)

A103

Bygglovshandling

2

6

4a

4b

1

Berörd byggnadsdel

Se ritning A1.
FÖRKLARINGAR

INGÅR EJ I ANSÖKAN

63+7

3+7

3+7

3+7

Uppdaterad efter kompletteringsbegäran
2022-02-24/ME
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Plan 1 KV

LGH 0901 fd 1003
BOA 28 KVM

LGH 0902 fd 1002
BOA 35,7 KVM

LGH 0903 fd 1001
BOA 44,8 KVM

Tvätt/Teknik
Rum

WC/D

Rum/Kök

Kök

Rum

Rum

WC/DWC/D

K/FK/F

K/F

Kök

SK

TT

TM

VVB VP

ST

ELC

Rum

Terrass Terrass

A

Sektion A

2,
35

2,
59

2,
55

2,
49

1,
90

Plan 4
Vind

Plan 3
ÖV

Plan 2
BV

Plan 1
KV

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

N

Förteckning av i ansökan berörda delar

Ansökan för planerade åtgärder:
1.
Lov söks för att förstora fönster i lgh 0901, södra gaveln. För att erhålla sekundär utrymningsmöjlighet.
2.
Lov söks för fönster i trapphus mellan plan 3 och vind byts till fönster utan tvärpost lika original.
3.
Lov söks för ommålning av sockel inkl täckplåt i kulör nära sockelkulör före tilläggsisolering enligt punkt 7 nedan.

Ansökan i efterhand för utförda åtgärder:
4a.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0902 på långsida mot väster.
4b.
Lov sökes för dörr utförd i läge för fönster i lgh 0903 på långsida mot väster.
5.
Lov sökes för ändrad användning. Kök och WC/D i lgh 0903 flyttad till läge för tidigare
tvättstuga. (Ny tvättstuga i rum där kök till lgh 0903 var inrymd med bergvärmepump är
godkänd i bygglov för renovering av fasader mm i plan 2 och 3)
6.
Lov sökes för ändrad användning. Utrymme i källare som varit förråd är hopslaget med lgh 0903 och 2+2 st nya fönster har utförts i sockel som
pendanger till fönster i sockel i byggnadens östra del.
7.
Lov sökes för påbyggd sockel ovan mark. Sockel och grund är dränerad och tilläggsisolerad runt hela huset med ett avtäckande plåtbleck.
Marknivåer återställda lika befintligt. (Utöver detta är hela källargolvet utbytt, dränerat och tilläggsisolerat.)

BRF Härnevi 41
Härnevi 1:41
Plan och sektion
2021-12-10/Barkk/ME
Skala 1:100 (A3)

A102

Bygglovshandling

Berörd byggnadsdel

FÖRKLARINGAR

1

4a 4b

7

5+6

INGÅR EJ I ANSÖKAN

Ny byggnadsdel
Före detta kök och WC i lgh 0903 (med bergvärme i samma utrymme)
Avgår från lgh 0903.

Tillkommande yta i lgh 0903 i f.d.förråd och tvättstuga

5

3+7

Uppdaterad efter kompletteringsbegäran
2022-02-24/ME
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Stockholm den 8 november 2022

Upplands Bro
Samhällsbyggnadskontoret 
kommun@upplands-bro.se
hany.touman@upplands-bro.se

  

BYGG.2021.4.93
Yttrande över tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 angående bygglov för planerade 
åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 1:41 Härnevi skolväg 
17

Bostadsrättsföreningen Härnevi 41 får lämna följande yttrande.

Eftersom brandskyddsutlåtande föreligger om att lägenheten 0901 kan användas som 
bostadslägenhet (biläggs), och under förutsättning att kommunen accepterar det i 
rättelseärendet TILLSYN.2020.33, så återkallar föreningen bygglovsansökan i punkten 1
(större fönster), eftersom sådana fönster inte erfordras för nämnda användande.

Som ovan

Karin Hernvall



  
 

Bricon AB, org nr 556944-1875 
www.bricon.se 

Uppdrag: 6566
Datum: 2022-11-07

 

Intyg brand 
 

Härnevi 1:41, Upplands-Bro 
Lägenheter Bygglov lgh 0901 
 

Datum: 2022-11-07 
Uppdrag: 6566 
 

Datum för 
utförandekontroll: 

2022-11-03 

Omfattning: Intyget är gällande lägenhet 0901 på plan 1 KV. 

Syfte: Syftet är att kontrollera om brandskyddet är utfört i enlighet med vad 
som anges i brandskyddsbeskrivningen. 

Kontrollant: Jenny Magnusson, Bricon AB 

Underlag för 
kontrollen: 

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Bricon AB, daterad 2021-05-
06  

Kontrollen: Kontrollen är en stickprovskontroll avseende brandtekniska 
installationer i enlighet med BBR och brandskyddsbeskrivningen. 
Kontrollen omfattar en okulär kontroll av synliga delar vid besöket. 
Inbyggda delar har inte kontrollerats, detta skall ingå som 
egenkontroll för respektive entreprenör samt besiktigas i samband 
med ordinarie entreprenadbesiktningar. 

Bedömning 
Utifrån utförd kontroll på plats och upprättade intyg/egenkontroller bedöms lägenhet 0901 uppfylla 
relevanta krav på det byggnadstekniska brandskyddet enligt Kap 5 i BBR 29 (BFS 2011:6 med 
ändringar t.o.m. BFS 2020:4). 

________________________ 

Jenny Magnusson, Bricon AB 
E-post: jenny.magnusson@bricon.se 
Telefon: 070-260 97 78 
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Hany Touman

Från: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se>
Skickat: den 10 november 2022 18:13
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för 

utförda åtgärder HÄRNEVI 1:41 Härnevi skolväg 17)

Hej, 
Jag har stämt av din fråga med bolagets brandskyddskonsult och hon har svarat enligt nedan. 
 
Mvh 
Karin Hernvall 
 
-------------------- 
 
Hej, 
Underlag till BSB daterad 2021-05-06 är det A-underlag som fanns vid detta tillfälle och då var tanken att ett fönster 
i LGH 0901 skulle göras större och marknivå skulle ändras. I och med att detta nu ej kommer att utföras har jag varit 
på plats och ställt krav på åtgärder för att kunna använda befintligt fönster. Befintligt fönster har förstorats och 
upprätthåller nu fri höjd 51 cm och fri bredd 90 cm vilket medför en sammanlagd summa till 141 cm. Utvändigt så är 
marken nära fönster vilket medför att man inte riskerar att slå sig när man utrymmer. Eftersom avståndet upp till 
fönstrets underkant inifrån överstiger 1,2 m så har en fast plattform monterats under fönstret. Dessa förhållanden 
har jag godtagit utifrån att det är en liten lägenhet på 28 kvm och endast enstaka personer bedöms utnyttja fönstret 
som utrymningsväg.  
  
Vänligen  
Jenny Magnusson 
  

jenny.magnusson@bricon.se 

 

I 070-260 97 78
    

www.bricon.se 

 
--------------------- 
 
 
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 9 november 2022 16:54 
Till: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se> 
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 
1:41 Härnevi skolväg 17) 
  
Hej Karin, 
  
Ringde nyss men kom inte fram. 
Det jag inte får ihop är att brandskyddsbeskrivning dat 2021-05-06 som hänvisas till i intyg brand dat 2022-11-07 
föreskriver åtgärd 1 dvs. större fönster i lgh 0901 (se sid 6 och 18 i brandskyddsbeskrivning) och undrar då hur 
brandkonsult kommit fram till att brandskyddet är tillfyllest. 
Ring gärna vid tillfälle. Hörs. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Tf Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
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Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  
Från: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se>  
Skickat: den 9 november 2022 12:23 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 
1:41 Härnevi skolväg 17) 
  
Hej, 
Jag sökte dig precis. Välkommen att ringa igen. Jag sitter tyvärr i möte fram till kl. 16. Har du möjlighet att 
ringa mig efter kl. 16? 
 
Mvh 
Karin Hernvall  
08-696 95 80 
  
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 9 november 2022 12:12 
Till: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se> 
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 
1:41 Härnevi skolväg 17) 
  
Hej, 
  
Tack för det Karin.  
Har gått igenom brandskyddsbeskrivningen och ringde nyss för att fråga om en sak som jag inte får ihop inför 
torsdagens nämndberedning. 
Ring gärna tillbaka när du har möjlighet.  
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Tf Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  
Från: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se>  
Skickat: den 9 november 2022 11:13 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 
1:41 Härnevi skolväg 17) 
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Hej, 
Jag bilägger begärd handling. 
 
Mvh 
Karin Hernvall 
  
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 8 november 2022 13:35 
Till: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se> 
Ämne: Sv: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 
1:41 Härnevi skolväg 17) 
  
Hej Karin, 
  
Bekräftar mottaget och vidaresänt till Bygg- och miljönämnden. 
  
Övrigt: I intyg brand hänvisas till Brandskyddsbeskrivning upprättad av Bricon AB, daterad 2021-05-06. Jag kan inte 
hitta denna version i våra system. Vill ni bifoga den till Bygg- och miljönämnden? 
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Tf Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  
Från: Karin Hernvall <karin.hernvall@adv-aberg.se>  
Skickat: den 8 november 2022 11:14 
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>; Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: BYGG.2021.4.93 (bygglov för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder HÄRNEVI 1:41 
Härnevi skolväg 17) 
  
Hej, 
Vänligen se bilagda yttrande. 
  
Vänliga hälsningar, 
Karin Hernvall, Advokat och delägare 
08-696 95 80  /  0708-14 11 83 
 

 

Box 16295, 103 25 Stockholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE (REV 2) 1 (17)

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Hany Touman
Tf Bygglovschef
Bygglovsenheten
hany.touman@upplands-bro.se

2022-10-17 BMN

Bygg- och miljönämnden

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

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

TILLSYN.2022.33 Tillsyn om olovligt inredda er 
samt yttre ändringar HÄRNEVI 1:41 Härnevi 
skolväg 17
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15 markeras 
med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke)

Förslag till beslut
1 Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och

bygglagen att förelägga (
såsom ägare till fastigheten Härnevi 1:41, att vid vite om 100 000 kronor,
senast sex månader från det datum beslutet vunnit laga kraft, vidta rättelse
genom att ta bort 2 st. bostäder med lägenhetsnummer 1201 och 1202 på
plan 4 i byggnaden och återställa utrymmena på plan 4 till förråd enligt
följande: kök och hygienutrymme monteras ned i respektive bostad, med
detta avses att badrumsinredning (wc, handfat, kakel, skåp) och
köksinredning (fläkt, kakel, skåp, vitvaror) tas bort.

2 Bygg- och miljönämnden beslutar att
( ), såsom ägare till fastigheten Härnevi 1:41, förbjuds med
vite om 500 000 kronor, för varje gång förbudet överträds, att för
boendeändamål använda del av byggnad i form av 3 st. bostäder med
lägenhetsnummer 1201 och 1202 på plan 4 och 0901 på plan 1 i byggnaden
på fastigheten Härnevi 1:41, Härnevi skolväg 17 med stöd av 11 kap. 33
punkt 1 och 37 §§ plan- och bygglagen. Beslutet gäller omedelbart och till
dess något annat bestämts med stöd av 11 kap. 38 § plan- och bygglagen.
Bygg- och miljönämnden upphäver användningsförbudet när det är visat att
bostäderna med lägenhetsnummer 1201 och 1202 på plan 4 återställts till
förråd respektive när bostad med och lägenhetsnummer 0901 på plan 1
återställts till förråd eller driftsutrymme.

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Stockholms län i enlighet med 42 § Förvaltningslagen.

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni
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Datum 2 (17)

önskar med beslutet. Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den
till

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Sammanfattning
Åtgärder som strider mot PBL har utförts på fastigheten Härnevi 1:41. Bygg-
och miljönämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 25 mars 2021 att
avslå ansökan om bygglov i efterhand i BYGG.2020.458 och dessutom att ta ut
byggsanktionsavgift i TILLSYN.2020.33 för överträdelserna. Besluten har
vunnit laga kraft.

Enligt 11 kap. 20 PBL första och andra stycket framgår att byggnadsnämnden
får förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse
inom en viss tid (rättelseföreläggande) om det på en fastighet eller i fråga om
ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden får inte
besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från
överträdelsen.

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar om
rättelseföreläggande med stöd av 11 kap. 20 § PBL där det konstaterats att
mindre än 10 år förflutit från överträdelsen och där det saknas möjlighet att
bevilja bygglov i efterhand.

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda att
bostäder används för boendeändamål med stöd av 11 kap. 33 § punkt 1 PBL
där det konstaterats att bostäderna har brister som kan äventyra säkerheten för
dem som uppehåller sig i de aktuella delarna av byggnaden för
boendeändamål.

Underlag

· Anmälan som inkom den 1 oktober 2020
· Tillsynsrapport (med tillhörande bilaga yttrande från Brandkåren

Attunda dat 2020-10-28) daterad den 28 oktober 2020
· Skrivelse information och bedömning daterad den 20 november 2020
· Nybyggnadsritningar 1949 från ärende om rivning 1993 i DNR

1993/4122
· Kulturmiljöutredning utförd av WSP daterad den 13 december 2019
· Försäljningsprospekt som inkom den 9 december 2020 i

BYGG.2020.453
· Yttrande från Stockholms läns museum i BYGG.2016.208 daterat den 3

juli 2017 inkl. bilaga med fotografier
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Datum 3 (17)

· Ansökningsblankett i BYGG.2016.208 med redovisning av antalet er, 6 
st

· Anmälan om ombyggnad och ajourhållning av sregister daterad den 25 
september 2020

· Länsstyrelsens beslut i BYGG.2016.208
· Ordförandebeslut användningsförbud daterat den 12 november 2020
· Nämndbeslut § 33 avslag 25 mars 2021 i BYGG.2020.458
· Nämndbeslut §34 sanktion 25 mars 2021 i TILLSYN.2020.33
· Länsstyrelsens beslut i TILLSYN.2020.33 om upphävande av 

användningsförbud daterat den 5 november 2021
· Planritning från BYGG.2020.458 med lägenhetsnummer
· Situationsplan och sektionsritning från BYGG.2020.458
· Tjänsteskrivelse daterat den 27 september 2021
· Tjänsteskrivelse REV1 daterat den 15 november 2021
· Yttrande från Bostadsrättsföreningen Härnevi 41 över tjänsteskrivelse 

REV1 som inkom den 14 december 2021
· Intyg tidigare hyresgäst som inkom den 14 december 2021
· Information om folkbokgöring som inkom den 14 december 2021
· Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 59 från 5 oktober 2022
· Tjänsteskrivelse enheten Samhällsutvecklingsprojekt daterad 28 

februari 2022 med tillhörande beslutsunderlag
· Yttrande från fastighetsägare via ombud inkl. bilaga intyg brand
· lgh 0901 som inkom 2022-11-08

Ärendet
Bygglovsenheten tog den 1 oktober 2020 emot en anmälan om misstanke om 
olovligt inredda er i byggnad på fastigheten Härnevi 1:41, Härnevi Skolväg 17 
från Mät&GIS-enheten i Upplands-Bro kommun. Detta efter att Burak Onsari 
på Parla Projekt AB 25 september 2020 inkommit med ifylld blankett om 
ajourhållning av sregister flerbostadshus till Mät&GIS-enheten (diarienummer 
MÄTN.2020.236). I den ifyllda blanketten framgår att ombyggnad skett.

Platsbesök utfördes 2020-10-26 av Bygglovsenheten. Med på besöket var 
Ömer Parlayan (en av två firmatecknare) för Fastighets AB Betongmuren, 
dåvarande lagfaren ägare till fastigheten. Medverkade gjorde även 
representanter från Brandkåren Attunda för att stötta Bygglovsenheten i frågor 
avseende brandskydd. Under besöket uppdagades att ändringar i byggnaden 
har utförts och att byggnaden efter ändring har allvarliga brister avseende 
brandskydd, barnsäkerhet och ventilation vilket framgår av tillsynsrapport 
daterad 2020-10-28 med tillhörande bilaga yttrande från Brandkåren Attunda 
daterad 2020-10-28, se bilaga 2.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Bygg- och miljönämnden den 12 
november 2020 om användningsförbud mot användning av 13 st. av 13 st. 
bostadser i byggnaden med omedelbar verkan. Detta beslut upphävdes av 
Länsstyrelsen i Stockholms län den 5 november 2021, ärendebeteckning 403-
72838-2020.
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Datum 4 (17)

Brev med information om fortsatt hantering och begäran om förklaring
skickades ut till den dåvarande fastighetsägaren den 20 november 2020. Svar
på detta brev erhölls inte. Istället inkom den dåvarande fastighetsägaren med
ansökan om bygglov i efterhand den 9 december 2020 som hanterats i
BYGG.2020.458, se nedan.

Historik och tidigare ställningstaganden

Nedan redogörs i kronologisk ordning för ställningstaganden och utfall i
ärenden på aktuell fastighet mellan 1993 till 2021.

DNR 1993/4122: Ansökan om rivningslov för rivning av Fd
pensionärshemmet. Rivningslov beviljades av Bygg- och miljönämnden den 15
mars 1993, § 31. Av arkitektritningar i ärendet framgår att vind och källare
utgörs av förråd och installationsutrymmen, se bilaga 4.

BYGG.2008.354: Ansökan om förhandsbesked om bygglov för ändring av
flerbostadshus genom att inreda vinden med två er utan föregående
detaljplaneändring. Förvaltningen gjorde bedömning att inredning av vinden
med er inte kan betraktas som en mindre avvikelse från gällande detaljplan och
föreslog att ansökan skulle avslås. Bygg- och miljönämnden avslog ansökan
den 17 mars 2009, § 12.

BYGG.2016.208: Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus och
en mindre byggnad och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Av yttrande
från Stockholms läns museum daterat den 3 juli 2017 går att utläsa bl.a:
"Dåvarande Bro kommun lät uppföra flerbostadshuset på fastigheten Härnevi
1:41, efter ritningar daterade 1948 och 1949. År 1950 utfärdades slutintyg för
bygget. Ursprungligen hyste huset åtta enrumser, avsedda för pensionärer.
Sedan denna boendeform avvecklades på 1970-talet stod huset tomt en tid, för
att därpå användas för socialt boende. År 1986 övergick fastigheten i privat
ägo. En upprustning och modernisering till konventionellt hyreshus följde.
Bottenplanets fyra er sammanslogs till en enda, sammanhängande
bostadsvåning. I källaren nyinreddes bostadsrum. Vartefter byttes merparten av
husets lednings- och avloppstammar. Elsystemet förnyades. Efter nästa
ägarbyte 2010 iordningställdes källarvåningens nuvarande två er. Bostaden på
bottenvåningen delades upp. Dräneringsåtgärder genomfördes och grunden
isolerades. Yttertaket lades om 2012, samtidigt som nya hängrännor och
stuprör monterades."
Bygg- och miljönämnden beviljade den 17 augusti 2017, § 67, rivningslov för
rivning av flerbostadshus och en komplementbyggnad och meddelade bygglov
för nybyggnad av flerbostadshus med 30 st. er. Hyresgäster på den aktuella
fastigheten samt ägare till den intilliggande fastigheten Härnevi 1:68
överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen upphävde den 15 mars 2018 det
överklagade beslutet. Beslutet har vunnit laga kraft.
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Datum 5 (17)

BYGG.2019.236: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med
ytterligare bostadser. Bygglovsenheten meddelade sökande den 11 september
2019 att förutsättningarna för bygglov inte bedömdes uppfyllda. Detta
förtydligades vid möte med sökande och arkitekt den 2 oktober 2019. Sökande
ombads återkomma med besked om hur denne ville att ärendet skulle hanteras
vidare. Svar erhölls inte. Ärendet har fortfarande status pågående.

BYGG.2020.458: Parallellt med detta ärende har handlagts ett ärende om
bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadser på vind och i
sluttningsplan (samtliga bostadser i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre ändring av
flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid byggnad),
tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar.
Bygglovsenheten skrev fram ett tjänsteutlåtande med förslag till avslag för
sökta åtgärder till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 februari
2021. Vid nämndberedningen den 18 februari erhölls besked från nämnden att
ärendet återemitteras för att lyftas vid nämndsammanträdet den 25 mars 2021.
Det framkom därefter via e-post önskemål från nämnden att sanktionsavgift i
TILLSYN.2020.33 ska hanteras vid sammanträdet den 25 mars 2021.
Bygg- och miljönämnden valde vid nämndsammanträdet den 25 mars 2021 att
avslå ansökan om bygglov i efterhand för inredande av ytterligare bostadser på
vind och i sluttningsplan (samtliga bostadser i dessa plan dvs. totalt 5 st.), yttre
ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering av sockel, markschakt invid
byggnad), tillbyggnad av gårdsbyggnad, fristående altaner/plattformar. Vid
sammanträdet beslutades även att ta ut sanktionsavgift i TILLSYN.2020.33 för
överträdelserna. Besluten har vunnit laga kraft.

BYGG.2021.212: Parallellt med detta ärende har handlagts en
bygglovsansökan för ändringar i plan 2-BV, 3-ÖV samt trapphus (delvis i
efterhand). Bygglov beviljades den 19 maj 2021. Slutbesked meddelades den
14 oktober 2021 med följd att följande utrymmen fick tas i bruk: plan 1-
tvättstuga, 4st. er i plan 2- BV, 4st. er i plan 3-ÖV. Användningsförbud T § 2
meddelat 2020-11-12 TILLSYN.2020.33 avseende ovan nämnda utrymmen
upphävdes i samband med slutbeskedet.

BYGG.2021.493: Parallellt med detta ärende handläggs en bygglovsansökan
för planerade åtgärder och bygglov i efterhand för utförda åtgärder. Ansökan
inkom den 14 december 2021.

Fastighetsägare
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Datum 6 (17)

Planförhållanden

Detaljplan Fastigheten omfattas av detaljplan 6803 från
1968. Enligt detaljplan får på fastigheten
uppföras bostad genom fristående hus
(beteckning F) i högst två våningar. Vind får inte
inredas. Byggnadshöjd får uppgå till högst 7,6
meter. Med punktprickning betecknad mark får
inte bebyggas.

Bevarandeintressen Byggnaden är det första flerbostadshuset
som uppfördes i Bro och har ett högt
kulturhistoriskt värde (se bilaga 5
kulturmiljöutredning utförd av WSP sid. 28).

Byggnaden (ritningar från BYGG.2020.458) med bl.a. snr

Urklipp sektion med våningsplan från BYGG.2020.458
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Datum 7 (17)

Urklipp plan 4 med lägenhetsnummer från BYGG.2020.458

Urklipp plan 3 med lägenhetsnummer från BYGG.2020.458
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Datum 8 (17)

Urklipp plan 2 med lägenhetsnummer från BYGG.2020.458

Urklipp plan 1 med lägenhetsnummer från BYGG.2020.458
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Datum 9 (17)

Kommunicering och yttranden

Ursprunglig tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15 har kommunicerats med
nuvarande och dåvarande fastighetsägare. Nuvarande fastighetsägare,

inkom den 14 december 2021 med ett
yttrande (se bilaga 19).

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med nuvarande fastighetsägare som får
möjlighet att yttra sig i ärendet inför Bygg- och miljönämndens sammanträde
den 17 november 2022. Yttrande som inkommer senast den 9 november 2022
kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför beslut.

Denna reviderade tjänsteskrivelse kommuniceras även med tidigare
fastighetsägare som får möjlighet att yttra sig i ärendet inför Bygg- och
miljönämndens sammanträde den 17 november 2022. Yttrande som inkommer
senast den 9 november 2022 kommer att presenteras för Bygg- och
miljönämnden inför beslut.

Skäl till beslut

Rättsliga utgångspunkter
Enligt 9 kap 3b § PBL krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än
tillbyggnad, om ändringen innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 juli 1995, inskränktes
bygglovsplikten för inre ändringar till att omfatta sådana åtgärder som inte
enbart har betydelse för den tekniska kontrollen utan även kan ha inverkan på
behov och dimensionering av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen och
service m.m. Plan- och bygglagen m.m. [15 november 2021 Juno],
kommentaren till 9 kap. 2 § PBL).

Enligt 9 kap. 2 § 3c PBL krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än
tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad
eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt.

Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

Enligt 11 kap. 20 PBL första och andra stycket framgår att byggnadsnämnden
får förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse
inom en viss tid (rättelseföreläggande) om det på en fastighet eller i fråga om
ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden får inte
besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från
överträdelsen.
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Datum 10 (17)

Enligt bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket ÄPBL får byggnadsnämnden
inte besluta om ett rättelseföreläggande sedan det forflutit tio år från det att
åtgärden vidtogs. Denna bestämmelse har sin motsvarighet i nuvarande 11 kap.
20 § andra stycket PBL.

Ett föreläggande ska riktas till den som vid föreläggandetidpunkten är ägare av
den fastighet, byggnad eller anläggning som det är fråga om. Detta gäller även
om den åtgärd som föreläggandet avser, har vidtagits av tidigare ägare eller ev.
även av annan, t.ex. en hyresgäst på fastigheten. Om förevarande paragraf ska
tillämpas, måste alltså undersökas vem som är ägare.

Rättelseföreläggande får förenas med vite eller med bestämmelser om
utförande genom byggnadsnämndens försorg (se 11 kap. 27 § tredje stycket
respektive 37 § första stycket PBL)

Enligt 11 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av
byggnadsverket om
1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som

uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35

§.

Beslut om förbud får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § PBL.

Enligt 11 kap. 38 § gäller förbud enligt 11 kap. 33 § omedelbart, om något
annat inte bestäms.

Enligt 2 § viteslagen (1985:206), VitesL framgår att ett vitesföreläggande skall
vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer
(adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en
viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom
vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.
Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig
möjlighet att följa föreläggandet.
När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas
förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.
Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Enligt 3 § VitesL skall vite, när det föreläggs, fastställas till ett belopp som
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och
till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande
som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat
inte följer av 4 §.
Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas
för var och en av dem.
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Datum 11 (17)

Det tekniska egenskapskravet säkerhet i händelse av brand återfinns överst i
regelhierarkin i 8 kap. 4 § första stycket 2 PBL.

I 3 kap 8 § plan- och byggförordningen preciceras att ett byggnadsverk för att
uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första
stycket 2 plan- och bygglagen ska vara projekterat och utfört på ett sätt som
innebär att
1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd

tid,
2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket

begränsas,
3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,
4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller

räddas på annat sätt, och
5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.

Av föreskrift i 5:31 Boverkets byggregler BBR som gäller vid nybyggnad
framgår att byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till
tillfredsställande utrymning vid brand. Med tillfredsställande utrymning avses
att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande
byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller
dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.

Av föreskrift i BBR 5:321 första stycket framgår att om inget annat anges i
avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med
tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Av föreskrift i BBR 5:322 framgår att dörr direkt till säker plats får vara den
enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för 1. utrymmen i
verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning kan anses vara
tillfredsställande och där ett begränsat antal personer förväntas vistas. 2.
mindre lokaler och bostäder i verksamhetsklass 2A, 3, 4 och 5B som är lätt
överblickbara och där ett begränsat antal personer förväntas vistas.

Av föreskrift i BBR 5:323 framgår att fönster för utrymning ska utformas så att
utrymning kan ske på betryggande sätt. Av det allmänna rådet kopplat till
föreskriften framgår bl.a. att fönster avsedda för utrymning bör ha en fri
öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. Summan av
bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter.

Av föreskrift i BBR 5:81 framgår att byggnader vid ändring ska uppfylla de
krav på brandskydd som anges i avsnitt 5:1–5:7. Kraven får dock tillgodoses på
annat sätt än vad som anges där om motsvarande säkerhetsnivå ändå uppnås.
Avsteg från säkerhetsnivån får göras om det finns synnerliga skäl med hänsyn
till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Regler om hur
avsteg får göras finns i avsnitt 1:22 och i avsnitt 5:81–5:87. Avsteg får aldrig
medföra en oacceptabel risk för människors säkerhet.
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Datum 12 (17)

Bedömning
På 1950-talet uppförde Upplands-Bro kommun ett pensionärshem i fyra plan:
plan 1: källare med tvätt, förråd och driftsutrymmen, plan 2-3: 8st. ettor jämt
fördelade på våningsplanen och plan 4: förrådsutrymmen.
År 1996 såldes fastigheten till privatperson och har sedermera kvarstått i privat
ägo. Det saknas bygglov för att inreda bostad i källare och vind. Det inte finns
förutsättningar att ge lov för åtgärderna i efterhand vilket tidigare prövats i
BYGG.2020.458 samt nu prövas i BYGG.2021.493. Det finns vidare inte
någon påbörjad detaljplan som medger åtgärderna.

Har preskription inträtt för inredande av bostäder på plan 4?
Bygglovsenheten blev år 2020 varse att 2 st. bostäder med lägenhetsnummer
1201 och 1202 inretts på plan 4 där det tidigare varit förråd enligt
nybyggnadsritningar från 1949. Bygglov saknas för dessa bostäder.

Frågan är då dels om det har har inretts någon ytterligare bostad på plan 4, dels
vid vilken tidpunkt detta i så fall har skett.

Det saknas en definition av vad som utgör en bostad i plan- och
bygglagstiftningen. Vägledning kan hämtas från Boverkets byggregler, i vilka
det anges att en bostad ska inredas och utrustas för att uppfylla de krav som
gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och att det i en bostad ska
finnas inredning och utrustning för matlagning. (Se MÖD P 6690-20) Vid
platsbesök år 2020 har Bygglovsenheten konstaterat att erna på plan 4
innehåller bostadsrum, duschrum med wc och komplett kök. Det var också år
2020 som ifylld blankett om ajourhållning av sregister för flerbostadshus där
det framgår att ombyggnad skett och nya er tillkommit inlämnades till
kommunen. Det bedöms därmed konstaterat att bygglovspliktiga bostäder har
inretts på plan 4.

Vad beträffar tidpunkten för när detta har skett noteras att er på plan 4 inte
nämns i försäljningsprospekt från Rosengren & Co AB daterat 2014 framtaget i
samband med försäljning av fastigheten (bilaga 6). Bostäder på plan 4 nämns
vidare inte i inventering av byggnaden år 2017 utförd av bebyggelseantikvarie
från Stockholms Läns museum i BYGG.2016.208 (bilaga 7). Vidare framgår
av fotografier tillhörande inventering utförd av Stockholms Läns museum att
det inte fanns några takfönster i yttertaket ovan erna år 2017. Bygglovsenheten
finner mot bakgrund av dessa uppgifter utrett att de bygglovspliktiga
åtgärderna har vidtagits inom den tioåriga preskriptionsfristen enligt 11 kap. 20
§ PBL och att förutsättningar för rättelseföreläggande därmed är uppfyllda.

Av yttrande som inkom från den 14
december 2021 framför föreningen att inledande kontakt med planavdelningen
tagits för att initiera en planändring för att att kunna inreda vinden och således
på sikt kunna göra erna planenliga och brukbara för boendeändamål.
Bygglovsenheten anser att det i vissa situationer kan vara ändamålsenligt att
avvakta med rättelseåtgärder om t.ex. ett nytt förslag till detaljplan arbetats
fram med antagande inom relativt snar framtid och som medför att åtgärder
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Datum 13 (17)

som är föremål för tillsyn kommer få en byggrätt, jmf MÖD 2012:52.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har emellertid den 5 oktober 2022
§ 59 beslutat att inte ge planbesked för Härnevi 1:41. Det bedöms mot
bakgrund av detta beslut inte finnas anledning att avakta med rättelseåtgärder.
Bygglovsenhetens bedömning är vidare åtgärderna för att åstadkomma rättelse
inte är för omfattande samt att vitesbeloppets storlek är rimligt.

Har preskription inträtt för inredande av bostäder på plan 1?
Bygglovsenheten blev år 2020 varse att tre st. er med
lägenhetsnummer 0901, 0902 och 0903 inretts på plan 1 där det tidigare varit
källare med tvätt, förråd och driftsutrymmen enligt nybyggnadsritningar från
1949. Bygglov saknas för dessa bostäder.

Frågan är då dels om det har har inretts någon ytterligare bostad på plan 1, dels
vid vilken tidpunkt detta i så fall har skett. Det saknas en definition av vad som
utgör en bostad i plan- och bygglagstiftningen. Vägledning kan hämtas från
Boverkets byggregler, i vilka det anges att en bostad ska inredas och utrustas
för att uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, och att det i en bostad ska finnas inredning och utrustning för matlagning.
(Se MÖD P 6690-20) Vid platsbesök år 2020 har Bygglovsenheten konstaterat
att erna på plan 1 innehåller bostadsrum, duschrum med wc och komplett kök.
Det var också år 2020 som ifylld blankett om ajourhållning av sregister för
flerbostadshus där det framgår att ombyggnad skett och nya ertillkommit
inlämnades till kommunen. Det bedöms därmed konstaterat att
bygglovspliktiga bostäder har inretts på plan 1.

Vad beträffar tidpunkten för när detta har skett noteras inledningsvis att det av
försäljningsprospekt från Rosengren & Co AB daterat 2014 framtaget i
samband med försäljning av fastigheten (bilaga 6) framgår att plan 1 innehåller
tre st. er. Av yttrande från Stockholms Läns museum 2017 i
BYGG.2016.208 (bilaga 7) framgår vidare att det redan efter att fastigheten
övergått i privat ägo inretts med bostadsrum i plan 1 och att två er
iordningsställts på plan 1 efter 2010.

har sedermera i yttrande som inkom den
14 december 2021 inkommit med ett intyg från som på heder
och samvete intygar b.l.a "Jag kan intyga att det från och med år 2009 har
funnits tre för bostadsändamål fullt brukbara er med 2, respektive 1, rum och
kök i Fastighetenssouterrängplan (husets sluttningsplan). De tre erna har
bebotts av mig och mina två grannar."

Bygglovsenheten som har besvibörda kan inte motbevisa dessa uppgifter och
har inte med tillräcklig styrka lyckats fastställa när överträdelsen ägt rum och
om mindre än 10 år förflutit. Anmälan lämnas därför utan åtgärd i dessa
avseenden.
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Datum 14 (17)

Har preskription inträtt för tilläggsisolering av sockel, ändrad utformning av
trapphusets översta fönster, markschakt, nya fönster och altandörrar?
Bygglovsenheten blev år 2020 varse att yttre ändringar utförts i form av
markschakt, tilläggsisolering av sockel, nytt fönster i trapphus övre del, nya
fönster och fönsterdörrar i sockel.

Frågan är då dels om det har har vidtagits bygglovspliktiga yttre ändringar, dels
vid vilken tidpunkt detta i så fall har skett.

Tilläggsisolering av sockel i vit kulör, bleck i sockel, nya altandörrar i sockel,
ändring av fönster i trapphusets översta plan till utförande med liggande post
bedöms avsevärt påverka byggnadens yttre utseende. Det bedöms därmed
konstaterat att bygglovspliktiga yttre ändringar som kräver bygglov enligt 9
kap. 2 § 3c PBL har utförts.

Vad beträffar tidpunkten för när detta har skett noteras vid jämförelse av
fotografier tagna i samband med inventering av byggnaden utförd av
bebyggelseantikvarie från Stockholms Läns museum år 2017 i
BYGG.2016.208 (bilaga 7) och tillsynsrapport 2020 att tilläggsisolering av
sockel, ändrad utformning av trapphusets översta fönster till utförande med
liggande post samt nya altandörrar har utförts efter 2017. Bygglovsenheten
finner mot bakgrund av dessa uppgifter utrett att de bygglovspliktiga
åtgärderna har vidtagits inom den tioåriga preskriptionsfristen enligt 11 kap. 20
§ PBL och att förutsättningar för rättelseföreläggande därmed är uppfyllda.

Vad beträffar markschakt och nya fönster i sockel har vid genomgång av
fotografier i prospekt från Rosengren & Co AB 2014 endast gått att dra slutsats
att detta är utfört innan 2014. Bygglovsenheten har däremot inte med
tillräcklig styrka lyckats fastställa när överträdelsen ägt rum och om mindre än
10 år från 2021 förflutit. Anmälan lämnas därför utan åtgärd i dessa avseenden.

Är förutsättningarna för användningsförbud uppfyllda
Länsstyrelsen i Stockholm upphävde den 5 november 2021 Bygg- och
miljönämndens beslut om förbud mot användning av 13 st. av 13 st.
bostadser i byggnaden från den 12 november 2020. Länsstyrelsen har i
sitt beslut bl.a. framfört att nämndens beslut inte uppfyller krav på klargörande
motivering enligt förvaltningslagens 32 §, att det finns fog för klagandens
användning att begränsa förbudet till att omfatta 3 av 13 bostäder men att
bedömning härom inte kan göras då beslutet saknar en redogörelse av
tillämpliga bestämmelser och föreskrifter samt att nämnden har att bemöta
klagandens invändning om att byggnaden är obebodd utifrån
proportionalitetsprincipen.

Mot bakgrund av att åtta st. bostäder i byggnadens plan 2 och 3 erhållit
slutbesked den 14 oktober 2021 kvarstår mot bakgrund av Länsstyrelsens
beslut den 5 november 2021 att pröva om förutsättningar och behov av
ingripande med användningsförbud enligt 11 kap. 33 § PBL föreligger
avseende de återstående fem st. Bostäderna i byggnaden.
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Av föreskrift i BBR 5:81 framgår att byggnader vid ändring ska uppfylla de
krav på brandskydd som anges i avsnitt 5:1–5:7 dvs. utgångspunkten är att det
är samma krav vid ändring som vid nybyggnad. Detta innebär att två st.
bostäder på plan 4 med lägenhetsnummer 1201 och 1202 och en st. bostäder på
plan 1 med lägenhetsnummer 0901 ska ha tillgång till två av varandra
oberoende utrymningsvägar enligt BBR 5:321. Detta uppfylls inte då
bostäderna endast har tillgång till en (1) utrymningsväg via trapphus.
Befintliga fönster är för små för att kunna nyttjas som alternativa
utrymningsvägar med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar och uppfyller
såldes inte krav på utformning av fönster för betryggande utrymning enligt
BBR 5:323, se yttrande från Brandkåren Attunda, bilaga 2.

Av BBR avsnitt 5:81 framgår dock att kraven får tillgodoses på annat sätt än
vad som anges i BBR 5:1-5:7 om motsvarande säkerhetsnivå som anges där
ändå uppnås. Motsvarande säkerhetsnivå som anges i föreskrift i BBR 5:321
bedöms inte uppnås med endast en (1) utrymningsväg från två st. bostäder på
plan 4 med lägenhetsnummer 1201 och 1202 och en st. bostad på plan 1 med
lägenhetsnummer 0901 som nås via trapphus i ett flerbostadshus då det saknas
en alternativ väg ut i händelse av att den primära utrymningsvägen är
blockerad av brand.

Möjlighet till avsteg från säkerhetsnivån i BBR avsnitt 5:1-5:7 får enligt BBR
5:8 göras om följande villkor är uppfyllda: l. synnerliga skäl föreligger, 2.
avsteget inte innebär oacceptabel risk för människors säkerhet. Avsteget i
aktuellt fall bedöms innebära oacceptabel risk för människors säkerhet varför
villkor för avsteg från säkerhetsnivån inte bedöms uppfyllda.

Efter genomgång ovan dras slutsats att 3 av 13 bostäder (dvs. två st.
bostäder på plan 4 med lägenhetsnummer 1201 och 1202 och en st. bostad på
plan 1 med lägenhetsnummer 0901) inte uppfyller krav i BBR 5:321 och i sin
tur 3 kap. 8 § PBF och 8 kap. 4 § 2 punkten PBL. Bostäderna bedöms därför
ha brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i de
aktuella delarna av byggnaden för boendeändamål.

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen
vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande.
Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär
proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan
nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för
motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).

Att byggnader som uppförs eller ändras i Sverige är säkra så att personer som
befinner sig i en byggnad vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt
bedöms utgöra ett starkt allmänt intresse. På Boverkets hemsida går att utläsa
att räddningstjänsten får ca 10 000 larm om brand i byggnader varje år samt att
det omkommer cirka 100 personer per år i bränder i Sverige. Det enskilda
intresset att nyttja bostäderna bedöms mot bakgrund härav svagt i förhållande
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till det allmänna intresset om säkra byggnader.

Vad beträffar klagandens invändning att fastigheten är obebodd kan nämnas att
Bygglovsenheten vid platsbesök på fastigheten i oktober 2020 noterat att
sovplats var iordningsställd i bostad med lägenhetlägenhetsnummer 1201 på
plan 4. Vidare har de färdigställda erna på plan 4 och plan 1 legat ute till
försäljning hos mäklare Husman Hagberg under 2020. Bostäderna kan vidare
av gemene man lätt uppfattas som vanliga färdigställda säkra er, särskilt nu när
slutbesked lämnats för de åtta erna på plan 2 och 3. Nyttan av ett
användningsförbud i aktuellt fall för att förhindra att erna används
bedöms därför inte mer omfattande än vad säkerheten kräver.

Barnperspektiv
Vad är barnens bästa?
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid ändring av en byggnad regleras i
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets
byggregler (BBR). 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

Bilagor

1. Anmälan som inkom den 1 oktober 2020
2. Tillsynsrapport (med tillhörande bilaga yttrande från Brandkåren Attunda

dat 2020-10-28) daterad den 28 oktober 2020
3. Skrivelse information och bedömning daterad den 20 november 2020
4. Nybyggnadsritningar 1949 från ärende om rivning 1993 i DNR 1993/4122
5. Kulturmiljöutredning utförd av WSP daterad den 13 december 2019
6. Försäljningsprospekt som inkom den 9 december 2020 i BYGG.2020.453
7. Yttrande från Stockholms läns museum i BYGG.2016.208 daterat den 3

juli 2017 inkl. bilaga med fotografier
8. Ansökningsblankett i BYGG.2016.208 med redovisning av antalet er, 6 st

Hany Touman

Tf Bygglovschef
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9. Anmälan om ombyggnad och ajourhållning av sregister daterad den 25 
september 2020

10. Länsstyrelsens beslut i BYGG.2016.208
11. Ordförandebeslut användningsförbud daterat den 12 november 2020
12. Nämndbeslut § 33 avslag 25 mars 2021 i BYGG.2020.458
13. Nämndbeslut §34 sanktion 25 mars 2021 i TILLSYN.2020.33
14. Länsstyrelsens beslut i TILLSYN.2020.33 om upphävande av 

användningsförbud daterat den 5 november 2021
15. Planritning från BYGG.2020.458 med lägenhetsnummer
16. Situationsplan och sektionsritning från BYGG.2020.458
17. Tjänsteskrivelse daterat den 27 september 2021
18. Tjänsteskrivelse REV1 daterat den 15 november 2021
19. Yttrande från Bostadsrättsföreningen Härnevi 41 över tjänsteskrivelse 

REV1 som inkom den 14 december 2021
20. Intyg tidigare hyresgäst som inkom den 14 december 2021
21. Information om folkbokföring som inkom den 14 december 2021
22. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 59 från 5 oktober 2022
23. Tjänsteskrivelse enheten Samhällsutvecklingsprojekt daterad 28 februari 

2022 med tillhörande beslutsunderlag
24. Yttrande från fastighetsägare via ombud inkl. bilaga intyg brand

lgh 0901 som inkom 2022-11-08
Beslut sänds till

Delges med rekommenderat brev:

·

·
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Samhällsbyggnadskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 
Tillsynshandläggare 
Bygglovsenheten 

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-05-09   

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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TILLSYN.2019.2, Tillsyn om altan över 
tomtgränsen samt olovligt uppförd tillbyggnad, 
BRUNNA 4:379, Polkettstigen 41 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga  
och  såsom ägare av altanen på fastigheten 
Brunna 4:379 och Brunna 5:1 att riva del av altanen som befinner sig på 
fastigheten Brunna 5:1,  Upplands-Bro kommun senast två 
månader efter att ägarna till altanen har tagit del av detta beslut. Del av altanen 
visas och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i 
bilaga 2. 

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för och 
 vardera för varje period om två månader som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 
Föreläggandet om rivning förenat med vite beslutas med stöd av 8 kap. 15 och 
16 §§, 10 kap. 2 § PBL samt 11 kap. 19, 20 och 37 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 19 och 20 §§ PBL inte följs, 
får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av del 
av altanen som befinner sig på fastigheten Brunna 5:1 ska genomföras på 
bekostnad av  och  och hur det ska ske. 

_______________________________________________________________ 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 
till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 
Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till  
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 
inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 
tog emot beslutet. 

Sammanfattning 
På en fastighet med ett radhus har det uppförts en tillbyggnad med altan. Del 
av altanen ligger 0,40 m utanför fastighetsgränsen och befinner sig därför på 
allmän mark.  
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Altanen utgör vidare en betydande olägenhet för trafiken respektive är 

hindrande om det behöver genomföras räddningsinsatser inom området. Till 

följd av detta behöver ägarna till altanen ta bort den del av altanen som ligger 

utanför deras fastighet. Eftersom ägarna hittills inte har velat göra rättelse och 

dessutom har uppgett att altanen inte skulle ligga utanför deras fastighet ska 

förläggandet förenas med vite samt med möjlighet att rättelse ska kunna ske på 

de enskildas bekostnad. 

Beslutsunderlag 

 Ortfoton år 2018-2021 

 Bilder från platsbesök 2021-05-26 

 Bygglovsritningar 2021-07-29 

 Fastighetsinmätning 2022-02-02 

 Förslag till beslut 2022-03-28 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 2022-03-31 

 Yttrande 2022-04-11 

 Bilaga till yttrande 2022-04-11 

 Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

Ärendet 

Byggnadsverksägarna 

 

 

 
Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs byggnadsverksägarna den 

28 mars 2022 via e-post och post. De enskilda yttrade sig den 31 mars och 

4 april 2022. 

 

Bakgrund 

Mellan april/maj 2018 och januari 2019 byggde ägarna till fastigheten 

Brunna 4:379,  och , en tillbyggnad med altan och 

staket på södra sidan av fastigheten. Byggnationen skedde utan att det hade 

sökts lov för den. 

Den 29 juli 2021 lämnar fastighetsägarna in en ansökan om bygglov för 

tillbyggnaden i efterhand, BYGG.2021.330. Av inlämnade ritningar till 

ansökan om bygglov till tillbyggnaden framgår att altanen skulle vara 6,23 m 

bred och sticka ut 2,40 m från tillbyggnaden samt befinna sig helt och hållet 

inom fastighetsgränsen Brunna 4:379, se bilaga 3. 

Den 2 februari 2022 genomförs på beställning av Bygglovsenheten en 

inmätning av tillbyggnaden och altanen, se bilaga 4.  
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Av inmätningen framgår att altanen har en faktisk längd om 3,28 m från 

tillbyggnaden söderut och sticker ut 0,40 m utanför fastighetsgränsen, varför en 

yta om cirka 0,4 x 6,2 m (cirka 2,5 kvm) av altanen befinner sig delvis på 

grannfastigheten, Brunna 5:1. Den sistnämnda fastigheten ägs av Upplands-Bro 

kommun. Den av kommunen gjorda inmätningen redogör samtidigt för de 

faktiska fastighetsgränserna medan fastighetsgränsen som visas i ortfoton inte 

är exakt. 

Fastigheterna Brunna 4:379 och Brunna 5:1 omfattas av detaljplan 7208. 

Fastigheten Brunna 4:379 är kvartersmark, medan Brunna 5:1 utgör allmän 

mark. 

Bygglovsenhetens bedömning 

Altanen utgör ett byggnadsverk och och  är dess 

ägare. 

Av 8 kap. 15 § PBL framgår att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så 

att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 

och för trafiken inte uppkommer. 

Av 8 kap. 16 § PBL framgår att det som gäller i fråga om vård och skötsel av 

en tomt enligt 8 kap. 15 § PBL ska i skälig utsträckning också tillämpas på 

allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. 

Bygglovsenheten bedömer att altanen som byggnadsverk är en anläggning och 

befinner sig på allmän mark. Altanen utgör därför en betydande olägenhet för 

det fall att räddningsinsatser med ambulans eller andra fordon behöver utföras. 

Även andra fordon kan möta betydande svårigheter att manövrera inom 

området runt altanen om del av altanen på Brunna 5:1 inte avlägsnas. 

Av 11 kap. 19 § PBL framgår att om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 

Eftersom och  hittills inte har avlägsnat den delen 

av altanen som befinner sig utanför deras fastighet behöver 

byggnadsverksägarna föreläggas att ta bort del av altanen med stöd av 

8 kap. 15 och 16 §§ PBL samt 11 kap. 19 § PBL. 

Av 10 kap. 2 § PBL framgår att om annat inte särskilt anges i denna lag eller i 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett 

byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte 

strider mot det lov som har getts för åtgärden, eller om åtgärden inte kräver lov, 

den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. 

Bygglovsenheten bedömer att altanen är ett byggnadsverk men att 

byggnadsverket inte kräver bygglov. Altanen som ägs av och 

 befinner sig utanför deras egen fastighet och delvis på 



122 TILLSYN.2019.2, Tillsyn om altan över tomtgränsen samt olovligt uppförd tillbyggnad, BRUNNA 4:379, Polkettstigen 41 - BMN 22/0003-10 TILLSYN.2019.2, Tillsyn om altan över tomtgränsen samt olovligt uppförd tillbyggnad, BRUNNA 4:379, Polkettstigen 41 : TILLSYN.2019.2, Tillsyn om altan över tomtgränsen samt olovligt uppförd tillbyggnad, BRUNNA 4:379, Polkettstigen 41

 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2022-05-09   

 
 

kvartersmark för allmänt ändamål, fastigheten Brunna 5:1. Altanens placering 

strider därför mot den detaljplan som gäller för området (jfr. Mark- och 

miljööverdomstolens avgöranden P 6657-13 och MÖD 2015:42). Eftersom 

altanen befinner sig delvis på allmänt tillgänglig mark respektive annans mark 

behöver den del av altanen som befinner sig på Brunna 5:1 tas bort. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Altanen på fastigheterna Brunna 4:379 och Brunna 5:1 har uppförts mellan 

april/maj 2018 och januari 2019, det vill säga mindre tid än tio år tillbaka 

varför kommunen får besluta om ett ingripande enligt 10 kap. 2 § PBL och 

11 kap. 20 § PBL. Den del av altanen som befinner sig på fastigheten 

Brunna 5:1 ska därför avlägsnas med stöd av dessa bestämmelser. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 19 och 

20 §§ PBL inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska 

genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Om och  väljer att inte ta bort den del av deras 

altan som befinner sig utanför deras fastighet, det vill säga den delen som 

befinner sig på Brunna 5:1, kan kommunen besluta att den del av altanen ska 

tas bort genom Bygg- och miljönämndens försorg och på bekostnad av 

och . 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 19 och 

20 §§ PBL får förenas med vite. 

och  har hittills bestridit att en del av deras altan 

befinner sig utanför deras fastighet. Vidare har de lämnat in handlingar i 

bygglovsansökan BYGG.2021.330 som utvisar att altanen skulle vara mindre 

än vad den faktiskt är samt att den befinner sig enbart på deras mark. Det får 

därför antas att ägarna till altanen inte kommer vidta rättelse utan att beslutet 

förenas med ett löpande vite. Bygglovsenheten bedömer att ett löpande vite om 

10 000 kr för fastighetsägarna vardera för varje period om två månader som 

inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två 

månader är skäligt. Vitesbeloppet har fastställts utifrån fastighetsägarnas 

ekonomiska förhållanden. 

Fastighetsägarnas yttranden 

Den 31 mars 2022 ringer  tillsynshandläggaren och berättar 

följande: Deras altan är cirka 20 cm från asfalten.  och har 

faktiskt inte sagt att de inte vill göra rättelse och ta bort altanen. Han begär 

dock förlängd tid tills 15 juli 2022 och frågade om beslutet kan tas då. 
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Handläggaren meddelar honom att beslutet tas upp för överläggning den 

2 juni 2022 och att detta utgör skälig tid för att göra rättelse.  

uppger att fastighetsägarna då kommer riva altanen efter beslutet har fattats och 

inom tiden de inte behöver betala vite. Han uppger vidare att han känner sig 

orättvist behandlad över att andra gör också överträdelser inom området men 

att det bara är hans familj som har gjort en överträdelse och som blir föremål 

för ett ingripande. 

Den 11 april 2022 lämnar fastighetsägarna in följande yttrande skriftligt: 

”Jag fick brev från Tomislav [bygglovshandläggare på Bygglovsenheten, anm. 

FR] beträffande om att det var någon som anmält mig gällande att min altan 

ligger på kommunens mark.  

Mitt svar på detta var att det inte kan stämma, därför att samma storlek på 

baksidan har sett likadan sedan 1974. Jag menade det funnits staket som 

sträckte sig lika långt fram sedan dess. Men när vi gjorde om altanen jag gick 

in mer än 20 till 30 cm (se bild nr 1. och 2. [i bilaga 8]). Gamla staketet 

sträckte sig ända fram till asfalten och till vänster stod det buskar i samma rad 

som staketet.  

Med tanke på detta så har alla radhus som ligger bredvid mig, haft samma nivå 

på sitt staket innan förnyelsen. Det vill därför säga att om man tittar in mot 

baksidan av våra hus, ifrån bilgatans sida, så ser man inte mitt radhus för att 

andras radhus sticker ut och skymmer mitt radhus (se bild nr 3,4). Därav låter 

det inte relevant att någon skulle ha klagat på vår baksida som i det här fallet då 

det inte är den som avviker mest.  

Som tidigare påpekat, så har andra gator och radhus altan och uteplatser som 

sticker ut mer än de på våran gata. För att vår gata är fortfarande bredare än de 

andra (se bilder 5, 6, 7, 8 som exempel). Sedan finns det bilder för hela Brunna 

som visar att där har nästan alla staket eller altan anslutet till asfalten.  

På brevet som jag fick från Samhällsbyggnadskontoret skrev Florian att min 

altan stör trafiken och räddningsinsatser och det kan inte jag instämma med. 

Detta med anledning för att samma läge funnits sedan 1974 och ingen har 

klagat tidigare om att det hindrat räddningstjänst eller annan trafik med 

anledning för att gatan är bred. På andra sidan gatan ligger det gräs, vilket då 

räddningstjänst kan utnyttja och köra över, så det är därför inte möjligt att detta 

ska vara ett problem för räddningstjänst (se bild nr 9). Jag ser därför inte att 

min altan skulle orsaka problem idag för trafik.  

Han skrev också att om den förflutit mer än tio år från överträdelsen så ska inte 

byggnadsnämnden besluta om ett föreläggande.  

Men den här, har funnits sedan 1974 som alla andra i området och det är ingen 

som har överklagat, och för 4 år sedan när jag förnyat altan har jag minskat och 

tog bort buskar som växt ut mot gatan.  
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Som dokumenterat på bilderna på höger sidan finns fortfarande en del av 

buskarna som växer lite och gräs på andra sidan altan (se bild 9). 

Vi önskar att ni tar i åtanke till att det inte bara är vi som bör drabbas av detta, i 

och med att det inte enbart är vi som har altan som sticker ut. Vi ber därför om 
överseende om att låta oss behålla vad vi har och inte låta oss känna sig 

orättvist behandlade gentemot våra grannar.” 
 

Bygglovsenhetens bemötande av det de enskilda har anfört 

Det framgår av ortfoton att i maj/juni 2018 fanns varken en altan eller staket på 

södra sidan av fastigheten. Att området tidigare har varit planterat med buskar 

eller haft staket ändrar inte bedömningen att altanen med staket som 

byggnadsverk har byggts mindre än tio år tillbaka. Fastighetsägarna har även 

vitsordat att aktuell altan och staket inte har funnits längre än tio år. Bygg- och 

miljönämnden kan därför fortfarande ingripa mot altanen. 

Att det sker andra eller liknande överträdelser på andra fastigheter eller annan 

allmän mark i närområdet ändrar inte Bygglovsenhetens bedömning att altanen 

på den aktuella fastigheten utgör en överträdelse och att det ska ske ett 

ingripande mot byggnadsverket i aktuellt skick. 

Bygglovsenheten håller även fast vid sin bedömning att altanen i dess aktuella 

skick utgör ett hinder för räddningsfordon och andra fordon att kunna säkert 

och ohindrat manövrera i området. Att – enligt fastighetsägarna – ingen 

tidigare har klagat på denna omständighet ändrar inte denna bedömning. 

Upplysningar 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om rättelseföreläggande i Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 2 juni 2022. Om och 

 gör rättelse senast vid detta datum kan ärendet avslutas utan att 

det besluts om ett sådant ingripande som framgår av detta förslag till beslut. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg 

Bygglovschef   Florian Reitmann 

    Tillsynshandläggare 
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Bilagor 

1. Ortfoton år 2018-2021 

2. Bilder från platsbesök 2021-05-26 

3. Bygglovsritningar 2021-07-29 

4. Fastighetsinmätning 2022-02-02 

5. Förslag till beslut 2022-03-28 

6. Tjänsteanteckning telefonsamtal 2022-03-31 

7. Yttrande 2022-04-11 

8. Bilaga till yttrande 2022-04-11 

Beslut sänds till med mottagningsbevis till 
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TILLSYN.2020.34, Klagomålsärende, ovårdad 
tomt och olovligt byggande, ALHOLMEN 1:43, 
Alholmen 93 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL att förelägga

som ägare till fastigheten Alholmen 1:43 och ägare till Byggnad A att

riva Byggnad A på fastigheten Alholmen 1:43 senast 6 månader efter

att detta beslut har fått laga kraft. Byggnad A visas och markeras i till 

beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i bilaga 2 s. 1-13.

Föreläggandet om att riva Byggnad A förenas med stöd av

11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 50 000 kr för

för varje påbörjad period om 6 månader som inleds utan att

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 6 månader.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar vidare med stöd av 11 kap. 20 § PBL

att förelägga  som ägare till fastigheten Alholmen 1:43 att

riva på samma fastighet den yttre delen av bryggan med 24,7 meter i 

längd/64,5 kvadratmeter i areal senast 6 månader efter att detta beslut

har fått laga kraft. Den yttre delen av bryggan visas och markeras i till 

beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i bilaga 2

s. 14-30. Föreläggandet om att riva den yttre delen av bryggan förenas

med stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 50 000 kr för

 för varje påbörjad period om 6 månader som inleds utan

att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 

6 månader.

3. Om detta föreläggande om rivning av Byggnad A eller den yttre delen

av bryggan enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-och

miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av

Byggnad A eller den yttre delen av bryggan ska genomföras på

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske.
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4.  förbjuds med stöd av 11 kap. 32 a § PBL 

att utan lov på nytt uppföra komplementbyggnader eller utöka bryggan 

på fastigheten Alholmen 1:43. Varje gång Bygg- och miljönämnden 

konstaterar att detta förbud inte följs ska  utge ett löpande 

vite om 50 000 kr för varje sådan uppförd komplementbyggnad som 

saknar tillstånd från kommunen.  ska också utge ett 

löpande vite om 50 000 kr varje gång Bygg- och miljönämnden 

konstaterar att bryggan på fastigheten har utökats utan tillstånd från 

kommunen. Förbudet gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart. 

5. Bygg- och miljönämnden beslutar att det inte har vidtagits någon åtgärd

av  som motiverar ett ingripande enligt 11 kap. PBL vad

gäller den anmälda altanen på fastigheten Alholmen 1:43.

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till  

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På en fastighet har det efter 2013 utan lov uppförts en byggnad på mark som 

inte får bebyggas. Byggnaden kan utifrån dess placering och utformning 

respektive form-, färg- och materialverkan inte ges bygglov i efterhand. 

Fastighetsägaren ska därför med vite föreläggas att riva byggnaden. 

På samma fastighet har det efter 2013 förlängts en brygga utan lov från cirka 

17,9 meter till cirka 42,6 meter. Detaljplanen medger dock att enbart mindre 

bryggor anläggs på fastigheten. Förlängningen av bryggan med 24,7 meter med 

en tillkommen area om cirka 64,5 kvadratmeter kan utifrån dess utformning 

inte ges bygglov i efterhand. Fastighetsägaren ska därför med vite föreläggas 

att riva den förlängda delen av bryggan. 

Fastighetsägaren ska även ges ett förbud att vid vite uppföra nya 

komplementbyggnader eller bygga ut bryggan på nytt. 

På fastigheten har det vidare anmälts en altan som har byggts på strandlinjen. 

Altanens utformning eller placering bryter dock inte mot någon regel, varför 

Bygg- och miljönämnden inte kan ingripa mot altanen. 
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Beslutsunderlag 

1. Ortfoton 2013-2022 

2. Bilder från platsbesök - 29 september 2021 

3. Protokoll från platsbesök - 29 september 2021 

4. Anmälan - 28 september 2020 

5. Förslag till beslut - 18 augusti 2022 

6. Meddelande - 20 augusti 2022 

7. Meddelande - 9 september 2022 

8. Tjänsteskrivelse - 31 oktober 2022 

Ärendet 

Fastighetsägare 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs fastighetsägaren den 

18 augusti 2022 tillsammans med underrättelse om förenklad delgivning i 

ärendet med post och e-post. Samma dag delgavs anmälaren samma 

information och handlingar via e-post. 

Bakgrund och förutsättningar 

Fastigheten Alholmen 1:43 omfattas av detaljplan 5101-F. 

På norra och östra sidan på fastigheten finns enligt detaljplanen mark som inte 

får bebyggas, så kallad ”punktprickad mark”. 

Öster om fastigheten finns vattenområde märkt med bestämmelsen Vb. Ett 

sådant vattenområde får enligt detaljplanen inte utfyllas eller överbyggas i 

annan mån än som erfordras för mindre bryggor eller dylikt. 

Den 28 september 2020 har Bygg- och miljönämnden tagit emot en anmälan 

om att i fastighetens nordvästra hörn har det utan bygglov uppförts ett hus på 

cirka 35 kvadratmeter kring en stor gran, se bilaga 4. Vidare skulle det ha 

byggts på fastighetens nordöstra hörn en altan över strandlinjen. 

Den 29 september 2021 gjorde Bygglovsenheten ett platsbesök, se bilderna och 

protokoll från tillsynsbesök i bilaga 2 och 3. 

Den 20 augusti 2022 uppger anmälaren att Byggnad A inne i granen började 

byggas långt efter 2013. Bygget började ca 2017 när  började hyra 

ut via Airbnb, se bilaga 5. 

Den 9 september 2022 uppger  att innan den förlängningen av 

bryggan kontaktade han kommunen angående behövligt tillstånd för att få 

bygga ut den, se bilaga 6. Kommunen skulle ha uppgett till honom att så länge 

det var en flytbrygga som inte var fast skulle det inte behövas något tillstånd. 
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Fastighetsägaren uppger vidare att bryggan inte heller går utanför hans 

tomtgräns. Enligt honom skulle grannarna inte haft något emot att han bygger 

Byggnad A. Byggnaden skulle enbart finnas tillfälligt för att inhysa dylika 

föremål istället för att föremålen ligger på tomten. 

Gällande rätt 

Frågan om bygglov i efterhand för Byggnad A och förlängning av bryggan 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. 

Av samma bestämmelse framgår att med byggnadsverk menas en byggnad 

eller annan anläggning. 

Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska i ärenden om bygglov och vid 

åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat vara lämplig för sitt ändamål 

och ha en god form-, färg- och materialverkan. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bland annat nybyggnad. 

Av 10 kap. 2 § PBL framgår att om annat inte särskilt anges i denna lag eller i 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett 

byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte 

strider mot det lov som har getts för åtgärden, eller om åtgärden inte kräver lov, 

den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för område 

Enligt 6 kap. 1 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF krävs det 

bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra hamnar 

för fritidsbåtar. 

Rättsfallen nedan tagna från Boverkets hemsida avser bygglovsplikten för 

bryggor, det vill säga hamnar för fritidsbåtar. Enligt Boverket kan dessa vara 

vägledande för bygglovsplikten för hamnar för fritidsbåtar. 

I ett rättsfall ansåg domstolen att en flytbrygga var en bygglovspliktig 

småbåtshamn. Den aktuella bryggan var 40 meter lång och 3 meter bred 

inklusive landfästet. Domstolen ansåg att den nya bryggan var så stor att den 

var att betrakta som en småbåtshamn. Det gällde oavsett om den befintliga 

bryggan hade funnits eller inte. (KR Stockholm 2007-05-28 mål nr 7744-05) 
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I en annan dom prövades en brygga som var 30 meter lång och hade plats för 

12 båtar. I omedelbar närhet till den tilltänkta bryggan fanns en befintlig 

brygga med cirka 8-10 båtplatser. Domstolen ansåg att två bryggor med cirka 

20 båtplatser var att se som en bygglovspliktig småbåtshamn. (KR Göteborg 

2009-10-08, mål nr 7941-08) 

En brygga som var 64 m2 ansågs i ett rättsfall vara en del av en 

bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var placerad i anslutning till en 

befintlig småbåtshamn. Domstolen konstaterade att den aktuella bryggan 

utgjorde en del av den befintliga småbåtshamnen och att bygglov krävdes för 

bryggan. (MÖD 2014-12-09 mål nr P 5880-14) 

Mark- och miljödomstolen ansåg att en brygga med plats för 9 båtar inte var en 

bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var 12,1 meter lång och 2,4 meter 

bred. (MMD Nacka 2014-07-08 mål nr P 3951-13) 

En befintlig brygga i en smal vik skulle förlängas med cirka 7 meter och skulle 

bli cirka 30 meter lång. Bryggan hade 15 båtplatser. Antalet båtplatser skulle 

inte utökas utan avsikten med förlängningen var att möjliggöra att större båtar 

skulle kunna lägga till vid bryggan. Bryggan var i första hand avsedd att 

erbjuda båtplats för fastighetsägare i området. Bryggan hade även gästplatser 

och tilläggsplats för taxibåtar. I anslutning till bryggan fanns ett markområde 

på 500 m2 för parkering i samband med transporter till och från bryggan. Med 

hänsyn till den storlek bryggan skulle få, den tilltänkta användningen och det 

dominerande inslag den skulle få i den smala viken ansåg domstolen att 

bryggan genom utökningen blev en bygglovspliktig småbåtshamn. 

(KR Stockholm 2001-06-18 mål nr 4120-2000) 

Frågan om föreläggande mot Byggnad A, förlängningen av bryggan och 

altan samt frågan om förbud 

Av 11 kap. 5 § PBL framgår att en tillsynsmyndighet ska pröva 

förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd 

enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 

en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 

meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom 

lagens tillämpningsområde. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer 

än tio år från överträdelsen. 
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Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande 11 kap. 20 § PBL inte 

följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Enligt 11 kap. 32 a § PBL får byggnadsnämnden i samband med ett 

föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL förbjuda att den olovliga åtgärden utförs 

på nytt, om den kräver bygglov. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL eller 

ett förbud enligt 11 kap. 32 a § PBL får förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att beslut om förbud enligt 11 kap. 32 a § PBL 

gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. 

Frågan om byggsanktionsavgift vid eventuell saknad av rivningslov 

Av 9 kap. 10 § första stycket 1 PBL framgår att det krävs rivningslov för att 

riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, 

om kommunen inte har bestämt något annat i planen. 

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får 

uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 

Av 10 kap. 3 § första stycket 1 PBL framgår att en åtgärd får inte påbörjas 

innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, 

marklov eller rivningslov. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon 

av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 

avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

16 kap. 12 § PBL. 

Av 9 kap. 15 § första stycket 2 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att 

trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en sådan rivning av en byggnad som 

kräver lov enligt 9 kap. 10 § PBL eller en åtgärd som avser en del av en sådan 

rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden 

eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 

10 kap. 24 § 6 PBL i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är när 

det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan 

liten byggnad, 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Frågan om bygglov i efterhand och rättelseföreläggande för Byggnad A 

Av ortfoton framgår att efter 2013 har det byggts i fastighetens nordvästra hörn 

en komplementbyggnad, Byggnad A. Byggnaden har uppförts utan bygglov, se 

bilaga 2 s. 1-13. Byggnad A har uppförts söder om grannfastighetens skjul. 
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Skjulet har byggts innan år 2013, se bilaga 1 s. 5 och foton från tillsynsbesök 

s. 9-10 i bilaga 2. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att Byggnad A är bygglovspliktig enligt 

9 kap. 2 § PBL men kan inte få bygglov i efterhand av följande skäl: 

Byggnaden har byggts på fastighetens norra sida delvis på mark som enligt 

detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. 

Byggnad A är med beaktande av 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL inte lämpligt 

utformad och placerad med hänsyn till bland annat landskapsbilden och 

intresset av en god helhetsverkan. Detta utifrån bland annat val av färger på 

byggnaden, takbeklädnad, fasadutformning, val och anordning av fönster och 

antal fönster, symmetrin, taköverhäng, placering av dörrar och utformning av 

takstol. 

Byggnaden utgör – vad den verkar som – en sammanställning av olika sorts 

nya och återanvända material och har sammantaget med beaktande av 

8 kap. 1 § PBL inte en god form-, färg- och materialverkan. Detta utifrån bland 

annat val av färger på byggnaden, takbeklädnad, fasadutformning, val av 

fönster och antal fönster, symmetrin, taköverhäng, placering av dörrar och 

utformning av takstol. 

Eftersom Byggnad A inte kan ges bygglov i efterhand ska byggnaden tas bort. 

Byggnaden har uppförts kortare tid än tio år, varför Bygg- och miljönämnden 

med stöd av 11 kap. 20 § PBL får förelägga fastighetsägaren att ta bort 

byggnaden.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att Byggnad A ska vara 

avlägsnad 6 månader efter att detta föreläggande har fått laga kraft. 

Mot bakgrund av att fastighetsägaren vägrar att göra rättelse samt eftersom det 

är angeläget att ta bort Byggnad A förenas föreläggandet med stöd av 

11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 50 000 kr för fastighetsägaren för 

varje påbörjad period om 6 månader som inleds utan att föreläggandet har 

efterlevts inom den föreskrivna tiden om 6 månader. 

På grund av snart inträdande preskription utgör detta föreläggande sannolikt 

det sista tillfället att ingripa mot Byggnad A. Hade det aktuella beslutet inte 

förenats med vite skulle Bygg- och miljönämnden sannolikt varit förhindrad att 

fatta ett nytt, med vite förenat föreläggande. 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-

och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av Byggnad A 

ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

Upplysningar om möjlighet till rättelse och krav på rivningslov 

Bygglovsenheten bedömer att det krävs rivningslov och startbesked för rivning 

av Byggnad A, se 9 kap. 10 § första stycket 1 och 10 kap. 3 § PBL. 
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Rivning av Byggnad A utan att ha fått startbesked efter att det har beviljats 

rivningslov innebär därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 

10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § första stycket 2 PBF. 

Angående byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid 

byggnader som saknade bygglov, se bl.a. avgörandena av Mark- och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer 

P 4932-20 samt Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 

28 mars 2018 i mål nummer P 5555-17. 

Frågan om bygglov i efterhand och rättelseföreläggande för den yttre 

delen av bryggan 

Av ortfoton framgår att 2013 fanns på fastighetens östra sida en brygga med 

cirka 17,9 meter i längd och en yta om cirka 25,5 kvadratmeter. Bryggan skulle 

kunna ha tjänat till maximalt 4-5 båtplatser. 

Av ortfoton framgår att efter 2013 har bryggan långt över fastighetsgränsen 

successivt utvidgats till att omfatta cirka 12 båtplatser eller till och med fler. 

Bygg- och miljönämnden kallar utvidgningen efter 2013 för ”den yttre delen av 

bryggan”. År 2015 fanns vid tidpunkten det aktuella flygfotot togs nio båtar 

förtöjda vid bryggan. 

Bryggans aktuella längd är cirka 42,6 meter och byggnadsverket har en area 

om cirka 92,3 kvadratmeter, se s. 11 i bilaga 1. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bryggan utgör enligt 1 kap. 4 § PBL en 

anläggning. 

Mot bakgrund av de av Boverket redogjorda rättsfallen bedömer Bygg- och 

miljönämnden att den aktuella bryggan utifrån dess längd, yta samt antal 

möjliga båtplatser är en bygglovspliktig hamn för fritidsbåtar enligt 

6 kap. 1 § 1 PBF. 

Bygg- och miljönämnden bedömer samtidigt att bygglov inte kan ges för 

bryggans aktuella utformning, eftersom detaljplanen avser att enbart mindre 

bryggor får uppföras. Detaljplanen uppger dock inte närmare hur en mindre 

brygga får utföras. 

Den äldre delen av bryggan har uppförts längre än tio år tillbaka och har i 

nästan samma utformning redan funnits år 2010. Bygg- och miljönämnden 

bedömer därför att bryggan i dess utformning år 2013 skulle vara en lämplig 

och tillåtlig brygga enligt detaljplanens reglering om att tillåta enbart mindre 

bryggor och samtidigt tillgodoser fastighetens behov. 

Vidare är de flesta andra uppförda bryggor inom detaljplaneområdet utformade 

att kunna användas för enbart maximalt 4-5 småbåtar, se bilaga 1 s. 15-16. 

Dessa bryggor har även liknande mått och utformning som bryggan som fanns 

år 2013 på fastigheten och tidigare. Andra, längre bryggor på ön tillgodoser 

samtidigt – vad kommunen bedömer – till skillnad från aktuell brygga flera 

fastigheters behov.  
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Fastighetens brygga utifrån dess aktuella utformning är således inte lämpligt 

utformad med hänsyn till bl.a. landskapsbilden och intresset av en god 

helhetsverkan om att enbart en mindre brygga får uppföras, se 2 kap. 6 § första 

stycket 1 PBL. Att den på fastigheten aktuella bryggan skulle till viss del 

utgöra flytbrygga ändrar inte denna bedömning. 

Fastighetsägaren har vidare inte lämnat in någon dokumentation om att 

kommunen skulle ha lämnat tillstånd till förlängningen eller att kommunen 

skulle ha meddelat att ett sådant tillstånd inte skulle behövas. 

Även för det fall att bryggan inte skulle varit bygglovspliktig så strider 

byggnadsverkets aktuella utformning enligt 10 kap. 2 § PBL mot detaljplanens 

syfte om att enbart mindre bryggor får anläggas inom detaljplaneområdet (jfr. 

Mark- och miljööverdomstolens avgöranden P 6657-13 och MÖD 2015:42). 

Mot bakgrund av att bryggan inte kan ges bygglov i efterhand samt att den 

yttre delen av bryggan strider mot detaljplanen så ska denna del av bryggan 

avlägsnas. Den yttre delen av bryggan som ska avlägsnas har en längd om cirka 

24,7 meter och en yta om cirka 64,5 kvadratmeter, se bilaga 1 s. 10 och bilaga 

2 s. 14-27. 

Den yttre delen av bryggan har uppförts kortare tid än tio år, varför Bygg- och 

miljönämnden med stöd av 11 kap. 20 § PBL får förelägga fastighetsägaren att 

ta bort den delen av byggnadsverket.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att den yttre delen av 

bryggan ska vara avlägsnad 6 månader efter att detta föreläggande har fått laga 

kraft. 

Mot bakgrund av att fastighetsägaren vägrar att göra rättelse samt eftersom det 

är angeläget att ta bort den yttre delen av bryggan förenas föreläggandet med 

stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 50 000 kr för 

fastighetsägaren för varje påbörjad period om 6 månader som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 6 månader.  

På grund av snart inträdande preskription utgör detta föreläggande sannolikt 

det sista tillfället att ingripa mot den yttre delen av bryggan. Hade det aktuella 

beslutet inte förenats med vite skulle Bygg- och miljönämnden sannolikt varit 

förhindrad att fatta ett nytt, med vite förenat föreläggande.  

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-

och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av den yttre 

delen av bryggan ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det 

ska ske. 

Frågan om förbud för uppförande på nytt av komplementbyggnader och 

att bygga ut bryggan 

Fastighetsägaren har uppgett att han vägrar göra rättelse. Han är dessutom av 

uppfattningen att både Byggnad A och den förlängda bryggan utgör 
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byggnadsverk som inte kräver bygglov och utgör därför inte överträdelser. 

Fastighetsägaren ska därför med stöd av 11 kap. 32 a § PBL ges ett förbud mot 

att utan lov på nytt uppföra komplementbyggnader eller utöka bryggan på 

fastigheten Alholmen 1:43. 

Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta förbud inte följs ska 

 utge ett löpande vite om 50 000 kr för varje sådan uppförd 

komplementbyggnad som saknar tillstånd från kommunen.  ska 

också utge ett löpande vite om 50 000 kr varje gång Bygg- och miljönämnden 

konstaterar att bryggan på fastigheten har utökats utan tillstånd från 

kommunen. Förbudet gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart. 

Frågan om den anmälda altanen 

I ärendet anmäldes på fastighetens nordöstra sida en altan som delvis har 

byggts på land och på vatten, se s. 31 i bilaga 2 och s. 2 i bilaga 4. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell altan varken kräver bygglov eller 

strider mot någon annan rättsregel. Altanen utgör inte heller en brygga eller är 

olovlig på annat sätt utifrån detaljplanebestämmelsen Vb. 

Bygg- och miljönämnden bedömer därför att det inte har vidtagits någon åtgärd 

av  som motiverar ett ingripande enligt 11 kap. PBL med 

anledning av den anmälda altanen på fastigheten. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman    

     

Tf Bygglovschef  Florian Reitmann 

     

   Tillsynshandläggare 

   

 

Bilagor 

1. Ortfoton 2013-2022 

2. Bilder från platsbesök - 29 september 2021 

3. Protokoll från platsbesök - 29 september 2021 

4. Anmälan - 28 september 2020 

5. Förslag till beslut - 18 augusti 2022 

6. Meddelande - 20 augusti 2022 

7. Meddelande - 9 september 2022 
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Beslut sänds till med förenklad delgivning till 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2022-10-28 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ADB.2022.14, Avtal om samarbete inom bygg- 
och miljönämndens myndighetsområde mellan 
Håbo kommun och Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna avtal om samarbete inom 

bygg- och miljönämndens myndighetsområde mellan Håbo kommun och 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna i 

myndighetsutövningen inom området bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden 

enligt plan- och byggnadslagstiftning (2010:900), i syfte att minska sårbarhet i 

potentiella jävssituationer. Avtalet avser säkerställa att parterna är överens om 

att Håbo och Upplands-Bro kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare, samt 

att reglera själva överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

 Avtal daterat 2022-09-19

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef 

Bilagor 

1. Avtal daterat 2022-09-19

Beslut sänds till 

 Håbo Kommun
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BYGG.2022.60, Förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:45, Nedergårdsvägen 9 

Ordförande och vice ordförandes förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93                   
Summa:  0 kr, då avgift redan uttagen 

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL:  

• Huvudbyggnad placeras på den övre 1/3 av avstyckningen.  
• Huvudbyggnad utförs i 1 plan, samt förses med sadeltak.  
• Vind får ej inredas.  
• Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 140 kvm.  
• Placering av garage enligt situationsplan 2022-03-27.  
• Största byggnadsarea för garage är 40 kvm.  
• Dov färgsättning på byggnader, med Falu rödfärg eller annan liknande färg.  
• Placering av avlopp enligt situationsplan 2022-03-27. 

______________________________________________________________
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. 

Ärendet 

Den 30 juni 2022 beslutade Bygg- och miljönämnden om förhandsbesked för 
avstyckning och nybyggnation på fastigheten Kvarnnibble 3:45. I den första 
beslutspunkten angavs dock att beslutet avsåg ”avstyckning av tomt”. Med anledning 
härav upphävde länsstyrelsen den 24 oktober 2022 nämndens beslut, eftersom 
avstyckningar inte är en bygglovspliktig åtgärd för vilken förhandsbesked kan ges 
enligt 9 kap. 17 § PBL. 
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Bygg- och miljönämnden ändrar därför formuleringen i den första beslutspunkten, 
liksom i ärendets rubrik, till ”nybyggnation av enbostadshus”. Av ansökan, 
tjänsteskrivelse och yttranden framgår att förhandsbeskedet avser nybyggnation. Ett 
positivt förhandsbesked är dock också nödvändigt för lantmäterimyndighetens beslut 
om avstyckning. 

Länsstyrelsen noterade även att villkorspunkten ” Styckning av fastigheten enligt 
situationsplan 2022-03-27” inte är ett sådant villkor som kan ställas med stöd av 9 kap. 
39 § 3 PBL. Villkorspunkten utgår därför. 

Då ärendet i sak ändå är detsamma som vid nämndens beslut den 30 juni skickas det 
inte nu på förnyat grannhörande till berörda grannar. 

Beslutsunderlag  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §74                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-53639-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02, med bilagor                                                  
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27                                                                 

Bygg- och miljönämnden  

   Börje Wredén 

   Ordförande 

Andreas Åström 

1:e vice ordförande 

 

Bilagor  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §74                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-53639-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02, med bilagor                                                                   

Beslut sänds till:  

Delges med delgivningskvitto:  
• Sökande  
• Fastighetsägare/na  
• Kvarnnibble 3:44  
• Kvarnnibble 3:3 

  

Kungörelse  
• Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska 
kunna vinna laga kraft.  

Meddelande om kungörelse  
• Kvarnnibble 2:52  
• Kvarnnibble 3:43 
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Postadress: Box 22067 

104 22 Stockholm 
Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm  

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter 

Klaganden 
Chanel Braddon och Jonathan Eng Stensson 
nedergardenbro@gmail.com 
 
Motpart 
Christian Lindblom 
clikfdab@gmail.com 

 

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomt på fastigheten Kvarnnibble 3:45 i 
Upplands-Bros kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 
kommuns beslut den 30 juni 2022, dnr BYGG.2022.60 §74. 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (nämnden) 
beslutade den 30 juni 2022 att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomt på fastigheten Kvarnnibble 3:45, dnr 
BYGG.2022.60, §74.  

Chanel Braddon och Jonathan Eng Stensson, ägare till 
grannfastigheten Kvarnnibble 3:3, har överklagat nämndens beslut och 
yrkar att länsstyrelsen ska upphäva nämndens beslut. 

Christian Lindblom, ägare till fastigheten Kvarnnibble 3:45, har av 
länsstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över överklagandet. Han har 
sammanfattningsvis anfört följande till stöd för sin talan. 

Oron för nederbörd saknar grund och kommer inte att negativt att 
inverka på vattenflöden och åkermark. Vattnet från fastigheterna 
absorberas till störts del av diken och återgår till det naturliga flödet 
innan det når åkers som ytvatten, och innebär därmed inte påverkan på 
åkern. 

 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
403-53639-2022  
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403-53639-2022  

 
 

Motivering till beslutet 
Nämndens beslutsmening har följande lydelse: 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för avstyckning 
av tomt med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93, Kf 
§ 93. Summa: 18 750 kr. 

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL: 

 Styckningen av fastigheten enligt situationsplan 2022-03-27. 
 Huvudbyggnad placeras på den övre 1/3 av avstyckningen. 
 Huvudbyggnaden utförs i 1 plan, samt förses med sadeltak. 
 Vind får ej inredas. 
 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 140 kvm. 
 Placering av garage enlig situationsplan 2022-03-27. 
 Största byggnadsarea för garage är 40 kvm. 
 Dov färgsättning på byggnader, med Falu rödfärg eller annan 

liknande färg. 
 Placering av avlopp enligt situationsplan 2022-03-27. 

 
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen, se 9 kap. 17 § PBL. 

Nämnden har i ärendet meddelat positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomt. Avstyckning av tomt är inte en bygglovspliktig 
åtgärd utan regleras i fastighetsbildningslagen (1979:988). Nämnden 
saknar därmed stöd att med 9 kap. 17 § PBL möjlighet att lämna 
förhandsbesked för avstyckning av tomt, jfr Justitieombudsmannens 
uttalande i JO 164-2003 angående ärende ” 2001-11-29, § 571”. 

Länsstyrelsen noterar även att ett av villkoren är att styckning av 
fastigheten ska göras enligt situationsplan. Ett förhandsbesked kan 
förenas med de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara 
förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande 
bygglovsprövningen, se 9 kap. 39 § 3 PBL. Ett villkor får dock inte avse 
förutsättningar som inte föreligger vid beslutstillfället om sökanden inte 
ensam råder över att dessa förutsättningar kommer till stånd. Sökanden 
måste alltså själv kunna uppfylla villkoret. Ett villkor som innebär att 
den aktuella fastigheten ska styckas av är inte ett lagligt villkor, eftersom 
sökanden inte själv kan uppfylla ett sådant, jfr Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 30 april 2015 i mål nr P 10164-14. 

Då nämndens beslut saknar lagligt grund ska det upphävas. 
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Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av jurist Sanna Guterstam Topor. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

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

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet 
två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att 
utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

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

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 53639-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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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. 
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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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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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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
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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
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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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BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnation av fem 
enbostadshus, HUSBY 1:12  

Ordförande och vice ordförandes förslag till beslut 
 
1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnation av 
fem enbostadshus med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93                   
Avgift: 0 kr, på grund av längre hanteringstid  

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL:  

• Uppförande av byggnader och övriga åtgärder ska ske med hänsyn till områdets 
karaktär och till riktlinjer för ny bebyggelse i FÖP landsbygden.  

4. Beslut om bygglov fattas av nämnden och ej på delegation. 
______________________________________________________________
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. 

Ärendet 

Den 30 juni 2022 beslutade Bygg- och miljönämnden om förhandsbesked för 
avstyckningar och nybyggnation på fastigheten Husby 1:12. I den första 
beslutspunkten angavs dock att beslutet avsåg ”avstyckning av tomter”. Med 
anledning härav upphävde länsstyrelsen den 24 oktober 2022 nämndens beslut, 
eftersom avstyckningar inte är en bygglovspliktig åtgärd för vilken förhandsbesked 
kan ges enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Bygg- och miljönämnden ändrar därför formuleringen i den första beslutspunkten, 
liksom i ärendets rubrik, till ”nybyggnation av fem enbostadshus”. Av ansökan, 
tjänsteskrivelse och yttranden framgår att förhandsbeskedet avser nybyggnation. Ett 
positivt förhandsbesked är dock också nödvändigt för lantmäterimyndighetens beslut 
om avstyckningar. 
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Då ärendet är i sak i alla avseenden detsamma som vid nämndens beslut den 30 juni 
skickas det inte nu på förnyat grannhörande till berörda grannar. 

Beslutsunderlag  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §72                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-41672-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09, med bilagor                                                       
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 

                                                                 

Bygg- och miljönämnden  

   Börje Wredén 

   Ordförande 

Andreas Åström 

1:e vice ordförande 

 

Bilagor  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §72                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-41672-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09, med bilagor                                                                   

 

Beslut sänds till:  

Delges med delgivningskvitto:  
• Sökande  
• Fastighetsägare/na  
• Husby 1:11  
• Husby 1:16  
• Husby 1:29  
• Husby 1:30  
• Husby 1:31  
• Husby 1:33  
• Husby 1:46  
• Husby 1:52  
• Husby 1:50 

  
Kungörelse  

• Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska                              
kunna vinna laga kraft.  
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Meddelande om kungörelse 

• Husby 1:19  
• Husby 1:2  
• Husby 1:20  
• Husby 1:21  
• Husby 1:24  
• Husby 1:25  
• Husby 1:28  
• Husby 1:29  
• Husby 1:32  
• Husby 1:38  
• Husby 1:39  
• Husby 1:41  
• Husby 1:47  
• Husby 1:48  
• Husby 1:51  
• Husby 2:1  
• Nygård 2:18 

 

 

 

 

 



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



6 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 - BMN 22/0009-15 BYGG.2022.43, Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, HUSBY 1:12, Husbyvägen 44 : 1. Beslutsunderlag_537175



1 (4) 
 

 
Postadress: Box 22067 

104 22 Stockholm 
Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm  

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter 

Klagandena 
Se sändlista 
 
Motpart 
Christina Norlander och Roger Norlander 
kicnor@gmail.com 

 

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomt på fastigheten Husby 1:12 i 
Upplands-Bros kommun 

Beslut 
1. Länsstyrelsen avvisar Roger Janssons överklagande. 

2. Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 
kommuns beslut den 30 juni 2022, dnr BYGG.2022.43 §72. 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (nämnden) 
beslutade den 30 juni 2022 att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomter på fastigheten Husby 1:12, dnr BYGG.2022.43 
§72.  

Roger Jansson, ägare till fastigheten Husby 2:2, Steve Wright, ägare 
till fastigheten Husby 1:51, Clay Thorman, ägare till fastigheten Husby 
1:49, Johnny Akerén, ägare till fastigheten Husby 1:40, Pernilla 
Printzell, ägare till fastigheten Husby 1:33, Elisa Lundahl, ägare till 
fastigheten Husby 1:41, Hans Gustafsson, ägare till fastigheten Husby 
1:39, Patric Roman och Elisabeth Roman, ägare till fastigheten Husby 
1:50, Jessica Ouahchi och Sami Ouahchi, ägare till fastigheten Husby 
1:31, Örjan Selander och Marie Ericsson, ägare till fastigheten Husby 
1:24, Krzysztof Rachwal och Natalia Rachwal, ägare till fastigheten 
Husby 1:25, Ali Akbarzadeh och Madeleine Nordgren, ägare till 
fastigheten Husby 1:30, Robert Claesson och Camilla Claesson, ägare 
till fastigheten Husby 1:29, Mauri Kuivamäki och Pirjo Kuivamäki, 
ägare till fastigheten Husby 1:26, Roy Jakobsen och Annelie 
Jakobsen, ägare till fastigheten Husby 1:27, Daniel Näslund och Malin 
Enqvist, ägare till fastigheten Husby 1:28, Inger Enarsson och Mikael 
Enarsson, ägare till fastigheten Husby 1:11, Jerry Eriksson och Inga-
Lill Eriksson, ägare till fastigheten Husby 1:46, Maria Westermarck 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
403-41672-2022  
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och Lars Bergqvist, ägare till fastigheten Husby 1:47, har överklagat 
beslutet. 

Christina Norlander och Roger Norlander, sökande och ägare av 
fastigheten Husby 1:12, har fått möjlighet att yttra sig över 
överklagandet och har sammanfattningsvis framför följande. 

Den 27 januari 2022 lämnades en ansökan in om att få stycka av fem 
fastigheter. Positivt förhandsbesked lämnades med vissa förbehåll. Det 
framgår inte av överklagandet vad som skulle kunna utgöra olägenheter 
för klagandena. 

Motivering till beslutet 

Klagorätt 
En kommunal nämnds beslut rörande bygglov får överklagas av den som 
beslutet angår, om det gått denne emot och beslutet kan överklagas, se 
13 kap. 8 § PBL samt 42 § förvaltningslagen (2017:900). 

Länsstyrelsen bedömer att fastigheten Husby 2:2 befinner sig på ett 
sådant pass långt avstånd från fastigheten Husby 1:12 att Roger Janssons 
inte kan anses berörd av nämndens beslut. Hans överklagande ska 
därmed avvisas. 

Förhandsbeskedet 
Nämndens beslutsmening har följande lydelse: 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för avstyckning 
av tomter med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93. Avgift: 
0 kr, på grund av längre hanteringstid. 

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL: 

 Uppförande av byggnader och övriga åtgärder ska ske med hänsyn 
till områdets karaktär och till riktlinjer för ny bebyggelse i FÖP 
landsbygden. 

4. Beslut om bygglov fattas av nämnden och ej på delegation. 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen, se 9 kap. 17 § PBL. 
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Nämnden har i ärendet meddelat positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomter. Avstyckning av tomter är inte en bygglovspliktig 
åtgärd utan regleras i fastighetsbildningslagen (1979:988). Nämnden 
saknar därmed stöd att med 9 kap. 17 § PBL möjlighet att lämna 
förhandsbesked för avstyckning av tomter, jfr Justitieombudsmannens 
uttalande i JO 164-2003 angående ärende ” 2001-11-29, § 571”. 

Då nämndens beslut saknar lagligt grund ska det upphävas. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av jurist Sanna Guterstam Topor. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Sändlista 
1. Roger Jansson, Husbyvägen 8, 197 91 Bro 
2. Steve Wright, Husbyvägen 62, 197 91 Bro 
3. Clay Thorman, Husbyvägen 58, 197 91 Bro 
4. Johnny Akerén, Husbyvägen 55, 197 91 Bro 
5. Pernilla Printzell, Husbyvägen 54, 197 91 Bro 
6. Elisa Lundahl, Husbyvägen 53, 197 91 Bro 
7. Hans Gustafsson, Husbyvägen 51, 197 91 Bro 
8. Patric Roman, Husbyvägen 46, 197 91 Bro 
9. Elisabeth Roman, Husbyvägen 46, 197 91 Bro 
10. Jessica Ouahchi, Husbyvägen 40, 197 91 Bro 
11. Sami Ouahchi, Husbyvägen 40, 197 91 Bro 
12. Örjan Selander, Husbyvägen 38, 197 91 Bro 
13. Marie Ericsson, Husbyvägen 38, 197 91 Bro 
14. Krzysztof Rachwal, Husbyvägen 36, 197 91 Bro 
15. Natalia Rachwal, Husbyvägen 36, 197 91 Bro 
16. Ali Akbarzadeh, Husbyvägen 34, 197 91 Bro 
17. Madeleine Nordgren, Husbyvägen 34, 197 91 Bro 
18. Robert Claesson, Husbyvägen 32, 197 91 Bro 
19. Camilla Claesson, Husbyvägen 32, 197 91 Bro 
20. Mauri Kuivamäki, Husbyvägen 30, 197 91 Bro 
21. Pirjo Kuivamäki, Husbyvägen 30, 197 91 Bro 
22. Roy Jakobsen, Husbyvägen 28, 197 91 Bro 
23. Annelie Jakobsen, Husbyvägen 28, 197 91 Bro 
24. Daniel Näslund, Husbyvägen 26, 197 91 Bro 
25. Malin Enqvist, Husbyvägen 26, 197 91 Bro 
26. Inger Enarsson, Husbyvägen 24, 197 91 Bro 
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27. Mikael Enarsson, Husbyvägen 24, 197 91 Bro 
28. Jerry Eriksson, Husbyvägen 22, 197 91 Bro 
29. Inga-Lill Eriksson, Husbyvägen 22, 197 91 Bro 
30. Maria Westermarck, Husbyvägen 20, 197 91 Bro 
31. Lars Bergqvist, Husbyvägen 20, 197 91 Bro 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

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

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet 
två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att 
utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

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

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 41672-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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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. 
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Datum Vår beteckning 5 (6)  
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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
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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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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. 
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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

RSK nr. 562 2349 

Dimensioner (ØxH:) 2000x1750 mm

Våtvolym 2,2 m

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-

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.

 slamavskiljare, reningsverk  
-

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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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 

 

 



UPPLANDS-BRO KOMMUN                                    Skrivelse av ordförande och vice ordförande 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
       2022-10-27   
 

 

 

 

BYGG.2022.57, Förhandsbesked för nybyggnation av fem 
enbostadshus, HUSBY 1:52  

Ordförande och vice ordförandes förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnation av 
fem enbostadshus med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93                   
Avgift: 0 kr, på grund av längre hanteringstid  

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL:  

• Uppförande av byggnader och övriga åtgärder ska ske med hänsyn till områdets 
karaktär och till riktlinjer för ny bebyggelse i FÖP landsbygden.  

4. Beslut om bygglov fattas av nämnden och ej på delegation. 
______________________________________________________________
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. 

Ärendet 

Den 30 juni 2022 beslutade Bygg- och miljönämnden om förhandsbesked för 
avstyckningar och nybyggnation på fastigheten Husby 1:52. I den första 
beslutspunkten angavs dock att beslutet avsåg ”avstyckning av tomter”. Med 
anledning härav upphävde länsstyrelsen den 24 oktober 2022 nämndens beslut, 
eftersom avstyckningar inte är en bygglovspliktig åtgärd för vilken förhandsbesked 
kan ges enligt 9 kap. 17 § PBL. 

Bygg- och miljönämnden ändrar därför formuleringen i den första beslutspunkten, 
liksom i ärendets rubrik, till ”nybyggnation av fem enbostadshus”. Av ansökan, 
tjänsteskrivelse och yttranden framgår att förhandsbeskedet avser nybyggnation. Ett 
positivt förhandsbesked är dock också nödvändigt för lantmäterimyndighetens beslut 
om avstyckningar. 
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Då ärendet är i sak i alla avseenden detsamma som vid nämndens beslut den 30 juni 
skickas det inte nu på förnyat grannhörande till berörda grannar. 

Beslutsunderlag  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §73                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-41610-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09, med bilagor                                                  
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27                                                                

Bygg- och miljönämnden  

   Börje Wredén 

   Ordförande 

Andreas Åström 

1:e vice ordförande 

 

Bilagor  

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-06-30 §73                                                                     
 Länsstyrelsen Stockholm beslut 2022-10-24 ärende 403-41610-2022                                              
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09, med bilagor                                                  
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27                                                               

Beslut sänds till:  

Delges med delgivningskvitto:  
• Sökande  
• Fastighetsägare/na  
• Husby 1:11  
• Husby 1:16  
• Husby 1:29  
• Husby 1:30  
• Husby 1:31  
• Husby 1:33  
• Husby 1:46  
• Husby 1:52  
• Husby 1:50 

  
Kungörelse  

• Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska                              
kunna vinna laga kraft.  

Meddelande om kungörelse 

• Husby 1:19  
• Husby 1:2  
• Husby 1:20  
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• Husby 1:21  
• Husby 1:24  
• Husby 1:25  
• Husby 1:28  
• Husby 1:29  
• Husby 1:32  
• Husby 1:38  
• Husby 1:39  
• Husby 1:41  
• Husby 1:47  
• Husby 1:48  
• Husby 1:51  
• Husby 2:1  
• Nygård 2:18 
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Postadress: Box 22067 

104 22 Stockholm 
Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm  

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter 

Klagandena 
Se sändlista 
 
Motpart 
Roni Ahlqvist 
Husbyvägen 28 
197 91 Bro 

 

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomter på fastigheten Husby 1:52 i 
Upplands-Bros kommun 

Beslut 
1. Länsstyrelsen avvisar Roger Janssons överklagande. 

2. Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 
kommuns beslut den 30 juni 2022, dnr BYGG.2022.57, §73. 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (nämnden) 
beslutade den 30 juni 2022 att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomter på fastigheten Husby 1:52, dnr BYGG.2022.57, 
§73.  

Roger Jansson, ägare till fastigheten Husby 2:2, Steve Wright, ägare 
till fastigheten Husby 1:51, Clay Thorman, ägare till fastigheten Husby 
1:49, Johnny Akerén, ägare till fastigheten Husby 1:40, Pernilla 
Printzell, ägare till fastigheten Husby 1:33, Elisa Lundahl, ägare till 
fastigheten Husby 1:41, Hans Gustafsson, ägare till fastigheten Husby 
1:39, Patric Roman och Elisabeth Roman, ägare till fastigheten Husby 
1:50, Jessica Ouahchi och Sami Ouahchi, ägare till fastigheten Husby 
1:31, Örjan Selander och Marie Ericsson, ägare till fastigheten Husby 
1:24, Krzysztof Rachwal och Natalia Rachwal, ägare till fastigheten 
Husby 1:25, Ali Akbarzadeh och Madeleine Nordgren, ägare till 
fastigheten Husby 1:30, Robert Claesson och Camilla Claesson, ägare 
till fastigheten Husby 1:29, Mauri Kuivamäki och Pirjo Kuivamäki, 
ägare till fastigheten Husby 1:26, Roy Jakobsen och Annelie 
Jakobsen, ägare till fastigheten Husby 1:27, Daniel Näslund och Malin 
Enqvist, ägare till fastigheten Husby 1:28, Inger Enarsson och Mikael 
Enarsson, ägare till fastigheten Husby 1:11, Jerry Eriksson och Inga-

 

Beslut  
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
403-41610-2022  
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Lill Eriksson, ägare till fastigheten Husby 1:46, Maria Westermarck 
och Lars Bergqvist, ägare till fastigheten Husby 1:47, har överklagat 
beslutet. 

Roni Ahlqvist, sökande och ägare till fastigheten Husby 1:52, har av 
länsstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över överklagandet men har inte 
hörts av. 

Motivering till beslutet 

Klagorätt 
En kommunal nämnds beslut rörande bygglov får överklagas av den som 
beslutet angår, om det gått denne emot och beslutet kan överklagas, se 
13 kap. 8 § PBL samt 42 § förvaltningslagen (2017:900). 

Länsstyrelsen bedömer att fastigheten Husby 2:2 befinner sig på ett 
sådant pass långt avstånd från fastigheten Husby 1:52 att Roger Jansson 
inte kan anses berörd av nämndens beslut. Hans överklagande ska 
därmed avvisas. 

Förhandsbeskedet 
Nämndens beslutsmening har följande lydelse: 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för avstyckning 
av tomter med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2021-06-09, § 93. Avgift: 
0 kr, på grund av längre hanteringstid. 

3. Villkor med stöd av 9 kap. 39 § punkt 3, PBL: 

 Uppförande av byggnader och övriga åtgärder ska ske med hänsyn 
till områdets karaktär och till riktlinjer för ny bebyggelse i FÖP 
landsbygden 

4. Beslut om bygglov fattas av nämnden och ej på delegation. 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen, se 9 kap. 17 § PBL. 

Nämnden har i ärendet meddelat positivt förhandsbesked för 
avstyckning av tomter. Avstyckning av tomter är inte en bygglovspliktig 
åtgärd utan regleras i fastighetsbildningslagen (1979:988). Nämnden 
saknar därmed stöd att med 9 kap. 17 § PBL möjlighet att lämna 
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förhandsbesked för avstyckning av tomter, jfr Justitieombudsmannens 
uttalande i JO 164-2003 angående ärende ” 2001-11-29, § 571”. 

Då nämndens beslut saknar lagligt grund ska det upphävas. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av jurist Sanna Guterstam Topor. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Sändlista 
1. Roger Jansson, Husbyvägen 8, 197 91 Bro 
2. Steve Wright, Husbyvägen 62, 197 91 Bro 
3. Clay Thorman, Husbyvägen 58, 197 91 Bro 
4. Johnny Akerén, Husbyvägen 55, 197 91 Bro 
5. Pernilla Printzell, Husbyvägen 54, 197 91 Bro 
6. Elisa Lundahl, Husbyvägen 53, 197 91 Bro 
7. Hans Gustafsson, Husbyvägen 51, 197 91 Bro 
8. Patric Roman, Husbyvägen 46, 197 91 Bro 
9. Elisabeth Roman, Husbyvägen 46, 197 91 Bro 
10. Jessica Ouahchi, Husbyvägen 40, 197 91 Bro 
11. Sami Ouahchi, Husbyvägen 40, 197 91 Bro 
12. Örjan Selander, Husbyvägen 38, 197 91 Bro 
13. Marie Ericsson, Husbyvägen 38, 197 91 Bro 
14. Krzysztof Rachwal, Husbyvägen 36, 197 91 Bro 
15. Natalia Rachwal, Husbyvägen 36, 197 91 Bro 
16. Ali Akbarzadeh, Husbyvägen 34, 197 91 Bro 
17. Madeleine Nordgren, Husbyvägen 34, 197 91 Bro 
18. Robert Claesson, Husbyvägen 32, 197 91 Bro 
19. Camilla Claesson, Husbyvägen 32, 197 91 Bro 
20. Mauri Kuivamäki, Husbyvägen 30, 197 91 Bro 
21. Pirjo Kuivamäki, Husbyvägen 30, 197 91 Bro 
22. Roy Jakobsen, Husbyvägen 28, 197 91 Bro 
23. Annelie Jakobsen, Husbyvägen 28, 197 91 Bro 
24. Daniel Näslund, Husbyvägen 26, 197 91 Bro 
25. Malin Enqvist, Husbyvägen 26, 197 91 Bro 
26. Inger Enarsson, Husbyvägen 24, 197 91 Bro 
27. Mikael Enarsson, Husbyvägen 24, 197 91 Bro 
28. Jerry Eriksson, Husbyvägen 22, 197 91 Bro 
29. Inga-Lill Eriksson, Husbyvägen 22, 197 91 Bro 
30. Maria Westermarck, Husbyvägen 20, 197 91 Bro 
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31. Lars Bergqvist, Husbyvägen 20, 197 91 Bro 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

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

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet 
två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att 
utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

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

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 41610-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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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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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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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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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  



Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:270
Västra Rydsvägen 101

2022-10-05 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §45: REGLIV.2022.212

Anmälan

2022-10-05 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §46: REG

LIV.2022.213

Anmälan

LEJONDAL 1:15
Lejondals allé 6

2022-10-06 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §47: REGLIV.2022.214

Anmälan

2022-10-06 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §48: ÅKLIV.2022.215

Årlig kontrolltid

EKHAMMAR 4:451
Västra Rydsvägen 136

2022-10-19 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §49: REGLIV.2022.221

Anmälan

SÄBYHOLM 5:30
Ida Erikssons väg 23

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §50: ÅKLIV.2022.226

Årlig kontrolltid

TJUSTA 7:2
Tjusta skolväg 2

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §51: ÅKLIV.2022.227

Årlig kontrolltid

2022-11-02 Sida 1 av 2



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 23:1
Hjortronvägen 59

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §52: ÅKLIV.2022.230

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104
Torget 2A

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §53: ÅKLIV.2022.234

Årlig kontrolltid

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §54: ÅKLIV.2022.235

Årlig kontrolltid

BRO-ÖNSTA 2:12
Högbytorpsvägen 6

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §55: ÅKLIV.2022.236

Årlig kontrolltid

EKHAMMAR 4:270
Västra Rydsvägen 101

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §56: ÅKLIV.2022.237

Årlig kontrolltid

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §57: ÅKLIV.2022.238

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 13

2022-11-02 Sida 2 av 2



Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LÖVSTA 1:42
Uniformsvägen 2

2022-09-22 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 150: BeviljatBYGG.2021.235

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus

FINNSTA 1:12
Finnstastigen 62

2022-09-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 151: BeviljatBYGG.2021.416

Anmälan för installation av stoltrapphiss

BROGÅRD 1:184
Adress saknas

2022-09-28 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 152: BeviljatBYGG.2022.153

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO-SKÄLLSTA 1:41
Tryckfärgsvägen 1

2022-09-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 153: BeviljatBYGG.2021.370

Bygglov för nybyggnad av lagerlokal

ÖRNÄS 1:18
Mätarvägen 22

2022-09-30 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 154: BeviljatBYGG.2021.76

Bygglov för tillbyggnad av industri med tillhörande parkeringsplatser

BROGÅRD 1:158

2022-10-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 155: BeviljatBYGG.2019.199

Bygglov och marklov för nybyggnad av 11  parhus

KORSÄNGEN 1:57
Sofielundsvägen 6

2022-10-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 156: BeviljatBYGG.2022.88

Anmälan för installation av stoltrapphiss

2022-11-02 Sida 1 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SKÄLBY 5:8
Lilla Klodalsvägen 5

2022-10-05 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 157: BeviljatBYGG.2021.454

Bygglov för ändrad användning av del av garage till gäststuga

SYLTA 8:11
Högnäsvägen  40

2022-10-05 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 158: BeviljatBYGG.2016.64

Bygglov och marklov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av garage på

NORRÄNGE 5:19
Gruvfogdevägen 7

2022-10-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 159: BeviljatBYGG.2022.176

Anmälan för installation av eldstad

KVARNNIBBLE 2:50
Killinge gårdsväg 1

2022-10-14 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 160: BeviljatBYGG.2019.335

Bygglov för nybyggnad av stödmur och marklov för höjning av marknivå

RYTTARBERGET 1:3
Sjöhagenvägen 4

2022-10-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 161: BeviljatBYGG.2022.194

Anmälan för installation av eldstad

BRO PRÄSTGÅRD 5:6
Snickarvägen 46

2022-10-19 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 162: BeviljatBYGG.2022.1

Bygglov för fasadändring av bostadshus

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7
Högbytorp

2022-10-20 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 163: BeviljatBYGG.2021.287

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

2022-11-02 Sida 2 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:212

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 164: BeviljatBYGG.2021.52

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:39
Lertagsvägen 7

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 165: BeviljatBYGG.2021.48

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:200

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 166: BeviljatBYGG.2021.49

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:204

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 167: BeviljatBYGG.2021.50

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:205
Lertagsvägen

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 168: BeviljatBYGG.2021.51

Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:151
Brobäcksvägen 31

2022-10-24 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 169: BeviljatBYGG.2022.230

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

Brogård 1:165

2022-10-25 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 170: BeviljatBYGG.2018.381

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:165)

2022-11-02 Sida 3 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:170

2022-10-26 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 171: BeviljatBYGG.2019.182

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,hus 6

ÅDÖ 1:92

2022-10-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 172: BeviljatBYGG.2019.78

Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

HÄRNEVI 10:36
Dagsverkarvägen 16

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 173: BeviljatBYGG.2020.455

Anmälan för inredning av vind

BJÖRKNÄS 1:30
Åkerbärsvägen 7

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 174: BeviljatBYGG.2021.450

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

FINNSTA 1:247
Ginstvägen 21

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 175: BeviljatBYGG.2022.224

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

HUSBY 1:41
Husbyvägen 53

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 176: BeviljatBYGG.2018.42

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten HUSBY 1:41, Husbyvägen 53

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266
Östervägen 1

2022-10-28 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 177: BeviljatBYGG.2022.188

Bygglov för ändrad användning från gym till butik

2022-11-02 Sida 4 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 6:79
Pelargonvägen 13

2022-10-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 179: BeviljatBYGG.2019.24

Anmälan för inredning av vind på enbostadshus

SYLTA 3:78
Sven Beckmans väg 65

2022-09-28 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 230: BeviljatBYGG.2022.348

Bygglov för installation av solceller

BRO-ÖNSTA 2:13
Håtunavägen 1A

2022-10-03 Marklov Bygglovsarkitekt, § 231: BeviljatBYGG.2022.300

Marklov för nybyggnad av gator, dammar, m.m.

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:148
Kungsvägen 8

2022-10-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 232: BeviljatBYGG.2022.369

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

ÖRNÄS 1:28
Mätarvägen 47

2022-10-04 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 233: BeviljatBYGG.2022.301

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

TIBBLE-VALLBY 1:36
Ekenäsvägen 5

2022-10-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 234:
Beviljat

BYGG.2022.275

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRUNNA 4:577
Hambovägen 12

2022-10-05 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 235: BeviljatBYGG.2022.320

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av garage

2022-11-02 Sida 5 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRÅKER 2:15
Öråkersvägen 8

2022-10-10 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 236: BeviljatBYGG.2022.372

Marklov och bygglov för anläggande av pool

BRO-SKÄLLSTA 9:1
Enköpingsvägen 37

2022-10-10 Avvisning Bygglovhandläggare, § 237: NekatBYGG.2022.309

Bygglov för nybyggnad av kontor/personalrum

VIBY 19:18
Mätarvägen 25A

2022-10-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 238: BeviljatBYGG.2022.373

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

EKHAMMAR 4:189
Kasmovägen 1

2022-10-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 239: BeviljatBYGG.2022.367

Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:605
Sandviksvägen 18B

2022-10-11 Avvisning Bygglovhandläggare, § 240: AvvisningBYGG.2022.277

Bygglov för nybyggnad av plank

GRANHAMMAR 2:5
Granhammar Norra Svedjesta 1

2022-10-12 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 241: BeviljatBYGG.2022.340

Bygglov för tillbyggnad av kontor

BRUNNA 4:353
Tangoslingan 1

2022-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 242: BeviljatBYGG.2022.343

Bygglov för fasadändring av bostadshus och installation av eldstad

2022-11-02 Sida 6 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:30
Björnbärsstigen 30

2022-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 243: BeviljatBYGG.2022.391

Bygglov för inglasning av balkong

EKHAMMAR 4:171
Ängsvägen 24

2022-10-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 244: AvskrivetBYGG.2022.359

Bygglov för inredning av ytterligare en bostad

BROGÅRD 1:167
Sparres väg 2

2022-10-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 245: BeviljatBYGG.2022.364

Bygglov för användning av lokal till kontor och frisörsalong

BROGÅRD 1:165
Sparres väg 1

2022-10-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 246: BeviljatBYGG.2022.363

Bygglov för användning av lokal till pizzeria och sushi

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470
Dansbanevägen 1

2022-10-19 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 247: BeviljatBYGG.2022.410

Tidsbegränsat bygglov tom 2026-06-01 för uppförande av byggskylt

FINNSTA 1:21
Vallmostigen 18

2022-10-20 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 248: NekatBYGG.2022.376

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

VIBY 19:66
Symmetrivägen 1

2022-10-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 249: BeviljatBYGG.2022.387

Bygglov för uppförande av transformatorstation

2022-11-02 Sida 7 av 8



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 1:13
Fjärilsstigen 4A

2022-10-20 Rivningslov Tf Bygglovschef, § 250: BeviljatBYGG.2022.404

Rivningslov för rivning av byggnad

EKEBY 2:3
Ringuddsslingan 7

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 251: BeviljatBYGG.2022.353

Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:397
Tibble torg 7

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 252: BeviljatBYGG.2022.392

Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:310
Kokillbacken 1

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 253: BeviljatBYGG.2022.408

Bygglov för fasad ändring(ändring av friskluftventil),  på flerbostadshus, 4 hus

EKEBY 2:170
Smedslingan 40

2022-10-24 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 254: BeviljatBYGG.2022.414

Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av bostadshus

FINNSTA 2:54
Buxbomsvägen 11

2022-10-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 255: BeviljatBYGG.2022.397

Bygglov för nybyggnad av växthus

Antal ärenden 55

2022-11-02 Sida 8 av 8



Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2022-09-22 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 127: AVGMIL.2022.427

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

LINDORMSNÄS 1:5
Smidövägen 1

2022-09-22 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 128: AVGMIL.2022.446

Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

BROGÅRD 1:88
Brogårdsvägen 3

2022-09-23 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 129: AVGNAT.2022.138

Tillsyn 2022

EKEBY 6:5
Trädgårdsodlarvägen 8

2022-09-23 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 130: AVGNAT.2019.426

Ansökan om strandskyddsdispens för tre bostadshus

EKHAMMAR 4:268
Älgvägen

2022-09-23 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 131: FÖRELMIL.2022.590

Anmälan om åtgärd med anledning av föroreningsskada

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:49
Gamla Landsvägen 13

2022-09-26 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 132: BEVMIL.2022.629

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

VIBY 19:80
Symmetrivägen 19

2022-09-28 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 133: BEVMIL.2022.644

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

2022-11-02 Sida 1 av 3



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KVARNNIBBLE 2:51
Kvarnnibble gårdsväg 11-17

2022-09-30 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 134: BEVMIL.2022.628

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

SÄBYHOLM 5:39
Rösaringvägen 10

2022-10-03 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 135: FÖRELHAL.2021.805

Klagomål på fukt, mögel och radon i flerbostadshus

ÅDÖ 1:11
Ådö Ekdalen 1

2022-10-04 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 136: BEVMIL.2022.654

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BRO-ÖNSTA 2:13
Håtunavägen 1A

2022-10-07 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 137: FÖRELAVL.2022.442

Anmälan om dagvattenanläggning, damm 2

BRO-ÖNSTA 2:13
Håtunavägen 1A

2022-10-10 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 138: FÖRELAVL.2022.443

Anmälan om dagvattenanläggning, damm 3

FRÖTUNA 2:4
Frötunavägen 3

2022-10-11 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 139: BAVL.2022.501

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

BROGÅRD 1:183
Sparres väg 27

2022-10-12 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 140:
BEV

MIL.2022.582

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, krossverksamhet

2022-11-02 Sida 2 av 3



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:43
Bergvägen 10

2022-10-13 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 141: BEVMIL.2022.662

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

FINNSTA 1:122
Mistelvägen 7

2022-10-21 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 142: BEVMIL.2022.687

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

HÄRNEVI 7:22
Lindhagabergsvägen 5

2022-10-21 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 143: BEVMIL.2022.642

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BROGÅRD 1:225
Tallbodavägen 22

2022-10-26 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 144: BEVMIL.2022.670

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

TIBBLE KYRKBY 1:51
Mariedalsvägen 13

2022-10-27 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 145: AVGAVL.2021.48

Klagomål på enskilt avlopp

BRO-RÅBY 3:131
Råbyvägen 12

2022-10-27 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 146: BEVMIL.2022.694

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

NORRÄNGE 3:1
Killinge byväg 2

2022-10-28 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 147: BEVMIL.2022.683

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

Antal ärenden 21

2022-11-02 Sida 3 av 3



Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:270

Västra Rydsvägen 101

2022-10-05 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §45: REGLIV.2022.212
Anmälan

2022-10-05 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §46: REG

LIV.2022.213

Anmälan

LEJONDAL 1:15

Lejondals allé 6

2022-10-06 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §47: REGLIV.2022.214
Anmälan

2022-10-06 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §48: ÅKLIV.2022.215
Årlig kontrolltid

EKHAMMAR 4:451

Västra Rydsvägen 136

2022-10-19 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §49: REGLIV.2022.221
Anmälan

SÄBYHOLM 5:30

Ida Erikssons väg 23

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §50: ÅKLIV.2022.226
Årlig kontrolltid

TJUSTA 7:2

Tjusta skolväg 2

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §51: ÅKLIV.2022.227
Årlig kontrolltid

2022-11-02 Sida 1 av 2



Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 23:1

Hjortronvägen 59

2022-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §52: ÅKLIV.2022.230
Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2A

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §53: ÅKLIV.2022.234
Årlig kontrolltid

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §54: ÅKLIV.2022.235
Årlig kontrolltid

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 6

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §55: ÅKLIV.2022.236
Årlig kontrolltid

EKHAMMAR 4:270

Västra Rydsvägen 101

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §56: ÅKLIV.2022.237
Årlig kontrolltid

2022-10-28 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §57: ÅKLIV.2022.238
Årlig kontrolltid

Antal ärenden 13

2022-11-02 Sida 2 av 2



Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LÖVSTA 1:42

Uniformsvägen 2

2022-09-22 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 150: BeviljatBYGG.2021.235
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus

FINNSTA 1:12

Finnstastigen 62

2022-09-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 151: BeviljatBYGG.2021.416
Anmälan för installation av stoltrapphiss

BROGÅRD 1:184

Adress saknas

2022-09-28 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 152: BeviljatBYGG.2022.153
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO-SKÄLLSTA 1:41

Tryckfärgsvägen 1

2022-09-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 153: BeviljatBYGG.2021.370
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal

ÖRNÄS 1:18

Mätarvägen 22

2022-09-30 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 154: BeviljatBYGG.2021.76
Bygglov för tillbyggnad av industri med tillhörande parkeringsplatser

BROGÅRD 1:158

2022-10-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 155: BeviljatBYGG.2019.199
Bygglov och marklov för nybyggnad av 11  parhus

KORSÄNGEN 1:57

Sofielundsvägen 6

2022-10-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 156: BeviljatBYGG.2022.88
Anmälan för installation av stoltrapphiss

2022-11-02 Sida 1 av 8



Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SKÄLBY 5:8

Lilla Klodalsvägen 5

2022-10-05 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 157: BeviljatBYGG.2021.454
Bygglov för ändrad användning av del av garage till gäststuga

SYLTA 8:11

Högnäsvägen  40

2022-10-05 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 158: BeviljatBYGG.2016.64
Bygglov och marklov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av garage på

NORRÄNGE 5:19

Gruvfogdevägen 7

2022-10-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 159: BeviljatBYGG.2022.176
Anmälan för installation av eldstad

KVARNNIBBLE 2:50

Killinge gårdsväg 1

2022-10-14 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 160: BeviljatBYGG.2019.335
Bygglov för nybyggnad av stödmur och marklov för höjning av marknivå

RYTTARBERGET 1:3

Sjöhagenvägen 4

2022-10-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 161: BeviljatBYGG.2022.194
Anmälan för installation av eldstad

BRO PRÄSTGÅRD 5:6

Snickarvägen 46

2022-10-19 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 162: BeviljatBYGG.2022.1
Bygglov för fasadändring av bostadshus

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorp

2022-10-20 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 163: BeviljatBYGG.2021.287
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

2022-11-02 Sida 2 av 8



Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:212

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 164: BeviljatBYGG.2021.52
Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:39

Lertagsvägen 7

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 165: BeviljatBYGG.2021.48
Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:200

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 166: BeviljatBYGG.2021.49
Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:204

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 167: BeviljatBYGG.2021.50
Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen

2022-10-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 168: BeviljatBYGG.2021.51
Marklov för anläggande av dagvattendammar

BROGÅRD 1:151

Brobäcksvägen 31

2022-10-24 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 169: BeviljatBYGG.2022.230
Tidsbegränsat bygglovtom 2032-05-23  för uppställning av bodar samt skyltning

Brogård 1:165

2022-10-25 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 170: BeviljatBYGG.2018.381
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:165)
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Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:170

2022-10-26 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 171: BeviljatBYGG.2019.182
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,hus 6

ÅDÖ 1:92

2022-10-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 172: BeviljatBYGG.2019.78
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

HÄRNEVI 10:36

Dagsverkarvägen 16

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 173: BeviljatBYGG.2020.455
Anmälan för inredning av vind

BJÖRKNÄS 1:30

Åkerbärsvägen 7

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 174: BeviljatBYGG.2021.450
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

FINNSTA 1:247

Ginstvägen 21

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 175: BeviljatBYGG.2022.224
Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

HUSBY 1:41

Husbyvägen 53

2022-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 176: BeviljatBYGG.2018.42
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten HUSBY 1:41, Husbyvägen 53

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

Östervägen 1

2022-10-28 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 177: BeviljatBYGG.2022.188
Bygglov för ändrad användning från gym till butik
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HÄRNEVI 6:79

Pelargonvägen 13

2022-10-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 179: BeviljatBYGG.2019.24
Anmälan för inredning av vind på enbostadshus

SYLTA 3:78

Sven Beckmans väg 65

2022-09-28 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 230: BeviljatBYGG.2022.348
Bygglov för installation av solceller

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2022-10-03 Marklov Bygglovsarkitekt, § 231: BeviljatBYGG.2022.300
Marklov för nybyggnad av gator, dammar, m.m.

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:148

Kungsvägen 8

2022-10-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 232: BeviljatBYGG.2022.369
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

ÖRNÄS 1:28

Mätarvägen 47

2022-10-04 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 233: BeviljatBYGG.2022.301
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

TIBBLE-VALLBY 1:36

Ekenäsvägen 5

2022-10-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 234:
Beviljat

BYGG.2022.275

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRUNNA 4:577

Hambovägen 12

2022-10-05 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 235: BeviljatBYGG.2022.320
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av garage
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ÖRÅKER 2:15

Öråkersvägen 8

2022-10-10 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 236: BeviljatBYGG.2022.372
Marklov och bygglov för anläggande av pool

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2022-10-10 Avvisning Bygglovhandläggare, § 237: NekatBYGG.2022.309
Bygglov för nybyggnad av kontor/personalrum

VIBY 19:18

Mätarvägen 25A

2022-10-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 238: BeviljatBYGG.2022.373
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

EKHAMMAR 4:189

Kasmovägen 1

2022-10-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 239: BeviljatBYGG.2022.367
Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:605

Sandviksvägen 18B

2022-10-11 Avvisning Bygglovhandläggare, § 240: AvvisningBYGG.2022.277
Bygglov för nybyggnad av plank

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Norra Svedjesta 1

2022-10-12 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 241: BeviljatBYGG.2022.340
Bygglov för tillbyggnad av kontor

BRUNNA 4:353

Tangoslingan 1

2022-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 242: BeviljatBYGG.2022.343
Bygglov för fasadändring av bostadshus och installation av eldstad
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:30

Björnbärsstigen 30

2022-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 243: BeviljatBYGG.2022.391
Bygglov för inglasning av balkong

EKHAMMAR 4:171

Ängsvägen 24

2022-10-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 244: AvskrivetBYGG.2022.359
Bygglov för inredning av ytterligare en bostad

BROGÅRD 1:167

Sparres väg 2

2022-10-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 245: BeviljatBYGG.2022.364
Bygglov för användning av lokal till kontor och frisörsalong

BROGÅRD 1:165

Sparres väg 1

2022-10-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 246: BeviljatBYGG.2022.363
Bygglov för användning av lokal till pizzeria och sushi

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

Dansbanevägen 1

2022-10-19 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 247: BeviljatBYGG.2022.410
Tidsbegränsat bygglov tom 2026-06-01 för uppförande av byggskylt

FINNSTA 1:21

Vallmostigen 18

2022-10-20 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 248: NekatBYGG.2022.376
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

VIBY 19:66

Symmetrivägen 1

2022-10-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 249: BeviljatBYGG.2022.387
Bygglov för uppförande av transformatorstation
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FINNSTA 1:13

Fjärilsstigen 4A

2022-10-20 Rivningslov Tf Bygglovschef, § 250: BeviljatBYGG.2022.404
Rivningslov för rivning av byggnad

EKEBY 2:3

Ringuddsslingan 7

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 251: BeviljatBYGG.2022.353
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:397

Tibble torg 7

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 252: BeviljatBYGG.2022.392
Bygglov för inglasning av balkong

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:310

Kokillbacken 1

2022-10-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 253: BeviljatBYGG.2022.408
Bygglov för fasad ändring(ändring av friskluftventil),  på flerbostadshus, 4 hus

EKEBY 2:170

Smedslingan 40

2022-10-24 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 254: BeviljatBYGG.2022.414
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av bostadshus

FINNSTA 2:54

Buxbomsvägen 11

2022-10-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 255: BeviljatBYGG.2022.397
Bygglov för nybyggnad av växthus

Antal ärenden 55
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-09-22 - 2022-10-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2022-09-22 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 127: AVGMIL.2022.427
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2022-09-22 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 128: AVGMIL.2022.446
Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 3

2022-09-23 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 129: AVGNAT.2022.138
Tillsyn 2022

EKEBY 6:5

Trädgårdsodlarvägen 8

2022-09-23 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 130: AVGNAT.2019.426
Ansökan om strandskyddsdispens för tre bostadshus

EKHAMMAR 4:268

Älgvägen

2022-09-23 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 131: FÖRELMIL.2022.590
Anmälan om åtgärd med anledning av föroreningsskada

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:49

Gamla Landsvägen 13

2022-09-26 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 132: BEVMIL.2022.629
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

VIBY 19:80

Symmetrivägen 19

2022-09-28 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 133: BEVMIL.2022.644
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning
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KVARNNIBBLE 2:51

Kvarnnibble gårdsväg 11-17

2022-09-30 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 134: BEVMIL.2022.628
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

SÄBYHOLM 5:39

Rösaringvägen 10

2022-10-03 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 135: FÖRELHAL.2021.805
Klagomål på fukt, mögel och radon i flerbostadshus

ÅDÖ 1:11

Ådö Ekdalen 1

2022-10-04 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 136: BEVMIL.2022.654
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2022-10-07 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 137: FÖRELAVL.2022.442
Anmälan om dagvattenanläggning, damm 2

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2022-10-10 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 138: FÖRELAVL.2022.443
Anmälan om dagvattenanläggning, damm 3

FRÖTUNA 2:4

Frötunavägen 3

2022-10-11 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 139: BAVL.2022.501
Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

BROGÅRD 1:183

Sparres väg 27

2022-10-12 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 140:
BEV

MIL.2022.582

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, krossverksamhet

2022-11-02 Sida 2 av 3



Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:43

Bergvägen 10

2022-10-13 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 141: BEVMIL.2022.662
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

FINNSTA 1:122

Mistelvägen 7

2022-10-21 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 142: BEVMIL.2022.687
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

HÄRNEVI 7:22

Lindhagabergsvägen 5

2022-10-21 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 143: BEVMIL.2022.642
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BROGÅRD 1:225

Tallbodavägen 22

2022-10-26 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 144: BEVMIL.2022.670
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

TIBBLE KYRKBY 1:51

Mariedalsvägen 13

2022-10-27 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 145: AVGAVL.2021.48
Klagomål på enskilt avlopp

BRO-RÅBY 3:131

Råbyvägen 12

2022-10-27 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 146: BEVMIL.2022.694
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

NORRÄNGE 3:1

Killinge byväg 2

2022-10-28 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 147: BEVMIL.2022.683
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

Antal ärenden 21
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