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TILLSYN.2022.22, Olovlig skyltning om att 
allmänheten avvisas från områden som är av 
betydelse för friluftslivet, BROGÅRD 1:88 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden förbjuder , med 

stöd av 5 och 12 §§ lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814), LGS att 2 veckor efter att 

han har delgetts detta beslut ha skyltar uppsatta på fastigheten 

Brogård 1:88 som avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar 

saknar erforderligt tillstånd från kommunen. 

2. Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att förbudet enligt 

punkt 1 inte följs ska med stöd av 12 § LGS utge ett 

löpande vite om 50 000 kr för varje uppsatt skylt som 

avvisar/utestänger allmänheten om skylten saknar tillstånd från 

kommunen. 

3. Besluten 1–2 ska med stöd av 12 § LGS gälla omedelbart även om de 

överklagas. Om förbudet enligt punkt 1 inte följs får enligt 12 § LGS 

Bygg- och miljönämnden avlägsna skyltar som avses med 

beslutspunkt 1 på fastighetsägarens bekostnad. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 
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Sammanfattning 

På en fastighet med golfbana sattes det upp nio skyltar som avvisar 
allmänheten från att beträda områden som är av betydelse för friluftslivet. 
Skyltarna behöver därför ha tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Skyltarna 

har dock satts upp utan att tillstånd har sökts. På grund av skyltarnas 
utformning, placering samt att de avhåller allmänheten från att beträda 
områden som är av betydelse för friluftslivet kan skyltarna inte heller få 

tillstånd i efterhand. Fastighetsägaren har därför fått ett förslag till beslut om att 
han ska föreläggas att avlägsna skyltarna från fastigheten. Några dagar efter att 

fastighetsägaren tagit emot förslaget har han tagit ner skyltarna. 

Fastighetsägaren motsätter sig dock fortsättningsvis kommunens bedömning 

om allmänhetens rätt att vistas på fastigheten och allemansrättens tillämplighet 

på golfbanan. 

På fastigheten har det redan 2019 olovligt satts upp skyltar som avvisar 

allmänheten från området, det vill säga innan de aktuella skyltarna har satts 

upp. Fastighetsägaren har uppgett att han vill ansöka om tillstånd för att sätta 

upp skyltar men har fortfarande inte lämnat in en sådan ansökan. Mot bakgrund 

av fastighetsägarens tidigare och aktuella agerande, att fastighetsägaren inte 

anser att han har gjort fel samt hans ovilja att lämna in en ansökan för skyltning 

finns det fara för att han kommer sätta upp nya, olovliga skyltar. 

Fastighetsägaren behöver därför förbjudas att sätta upp skyltar som 

avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt tillstånd 

från kommunen. 

Med anledning av att fastighetsägaren två gånger tidigare har satt upp olovliga 

skyltar, att han inte anser att han har gjort fel samt att han fortfarande vägrar att 

samarbeta med kommunen i denna fråga behöver förbudet förenas med vite. 

Vite behövs för att förhindra att fastighetsägaren sätter upp samma eller 

liknande skyltar på nytt. Vitesbeloppet har bestämts utifrån att det handlar om 

potentiellt många skyltar, att ett stort område berörs, fastighetsägarens ekonomi 

samt att det kan antas att en större mängd personer potentiellt drabbas av 

avvisningen. Förbudet med vite ska gälla omedelbart för att förhindra att 

fastighetsägaren under tiden för en eventuell överprövning på nytt sätter upp 

skyltar som avvisar allmänheten. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret daterat 2022-09-20 

 Anmälan 2022-06-09 

 Ortfoto 2021 

 Bilder från platsbesök 2022-06-30 

 Bilder från platsbesök 2022-07-05 

 Tillsynsrapport från platsbesök 2022-06-30 och 2022-07-05 

 Utdrag ur planbeskrivning för aktuell detaljplan 0315 

 Handlingar från tidigare ärende om avvisande skyltning Nat.2019.466 
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 Samtal med fastighetsägaren 2022-07-07 

 Förslag till beslut 2022-07-21 

 Yttrande från fastighetsägaren 2022-08-31 

 Tjänsteskrivelse 2022-09-20 

Ärendet 

Fastighetsägare 

 

 
Kommunicering och yttranden 

 har via telefon yttrat sig den 7 juli 2022. Förslag till beslut med 

tillhörande bilagor delgavs fastighetsägaren den 21 juli 2022 via e-post och 

post. Den 31 augusti 2022 inkom ett svar från fastighetsägaren genom ombud. 

 
Bakgrund 

Tidigare och aktuella skyltar 

I augusti 2019 upptäcktes det att det har satts upp skyltar på Brogård 1:88 där 

det påstås att ”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast 

beträdas av spelande personer”, se handlingarna i Nat.2019.466, bilaga 7. 

Skylten sattes upp där det i aktuellt ärende sattes upp skyltarna B1 och B2. 

Bygglovsenheten har inte någon kunskap om denna skylt därefter att den tagits 

bort. När Bygglovsenheten genomförde tillsyn på Brogård 1:88 den 13 

december 2021 har denna skylt eller liknande skyltar inte uppmärksammats. 

Den 9 juni 2022 inkom en anmälan med foto till Bygg- och miljönämnden om 

att det har satts upp skyltar på fastigheten som avvisar allmänheten samt att 

grindar skulle ha stängts, se bilaga 1. 

Den 30 juni och 5 juli 2022 genomförde Bygg- och miljönämnden 

tillsynsbesök på fastigheten, se foton och protokoll i bilagorna 3–5. Vid dessa 

tillfällen fotograferades vid platserna A, B, C och D nio skyltar, närmare 

benämnt A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1 och D2, se ortfotot i bilaga 1. 

Plats A befinner sig vid Brogårdsvägen och skyltarna A1 och A2 befinner sig 

norr om färisten/stängslet. På skylt A1 står ”Privat område” och på skylt A2 

står ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej 

beträdas under perioden 1/4-31-10. Allmänheten hänvisas till naturstigen och 

kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;10.96 och longitud 17;37;30.33 

Plats B befinner sig vid Brogårdsallén och skyltarna B1 och B2 befinner sig 

norr om färisten/stängslet. På skylt B1 står ”Privat område” och på skylt B2 

står ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej 

beträdas under perioden 1/4-31-10.  
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Allmänheten hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;22.55 och longitud 17;38;17.46 

Vid färisten vid plats B finns på grinden skylt B3. På skylt B3 står ”Av 

säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej beträdas 

under perioden 1/4-31-10. Allmänheten hänvisas till naturstigen och 

kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;21.24 och longitud 17;38;15.04 

Plats C befinner sig strax intill Brogårdsallén, söder om plats B, mellan färisten 

och Brogårds huvudbyggnad (Bro Hof slott). På skylt C1 visas att det skulle 

vara förbjudet att använda motorfordon eller att gå på vägen. På skylt C2 står 

”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas av 

spelande personer.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;56.69 och longitud 17;37;44.33 

Plats D befinner sig strax söder om Bro Hof slott med skyltarna D1 och D2. På 

skylt D1 står ”Privat område” och på skylt D2 står ”Obehöriga äger ej 

tillträde.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;40.016 och longitud 17;37;28.01 

Vid inspektion den 5 juli 2022 observerades också att grinden vid skylt B3 var 

stängd, medan den var öppen den 30 juni 2022. 

Den 7 juli 2022 kontaktade Bygglovsenheten fastighetsägaren via telefon, se 

bilaga 8. 

Den 21 juli 2022 skickade Bygglovsenheten till fastighetsägaren via mejl och 

post ett förslag till beslut med bilagor, se bilaga 9. 

Den 26 juli 2022 inkom ett svar med bilder från företrädaren från 

Bro Hof Golf AB om att skyltarna A1-D2 har tagits ner. 

Den 31 augusti 2022 inkom ett svar från fastighetsägaren genom ombud. 

Fastighetsägaren uppgav följande: ”Som en följd av kommunens hot om ett 

kraftigt och omedelbart gällande vitesföreläggande har de aktuella skyltarna 

monterats ner. Syftet med punkt 1 i vitesföreläggandet har därför förfallit. 

Fastighetsägaren delar dock inte kommunens uppfattning om att skyltarna inte 

är motiverade eller högst angelägna för att varna för en verklig fara. 

Fastighetsägaren tolkar vidare den aktuella detaljplanen annorlunda vad gäller 

allmänhetens rätt att vistas i området och allemansrättens tillämplighet på 

golfbanan. I syfte att få den tvistiga frågan rättsligt prövad avser 

fastighetsägaren att ansöka om tillstånd enligt 5 § lagen om gaturenhållning 

och skyltning. Även syftet med punkt 2 i det föreslagna vitesföreläggandet har 

därmed fallit. Eftersom något föreläggande inte behövs saknas skäl för 

byggnadsnämnden att meddela ett sådant enligt 12 § i lagen om 

gaturenhållning och skyltning.” 
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Aktuell detaljplan och andra regleringar för området 

Fastigheten omfattas av detaljplan 0315 som har fått laga kraft den 

17 september 2004. Enligt planbeskrivningen ska vägarna där skyltarna A1-D2 

står vara enskild väg, se bilaga 6. I planbeskrivningen, s. 12, 15, 16, 20, 23, 24 

och 30-32 uppges planområdets detaljer och betydelse för det rörliga 

friluftslivet. 

På s. 12, 15, 16, 20 och 23 redogörs för landskapets karaktär, placering av 

fornlämningar, huvudvägar och promenadvägar, landskapsrum och landmärken 

samt olika siktlinjer varifrån landskapet kan överblickas. På s. 20 står om 

planområdets betydelse: ”Det rörliga friluftslivet använder området ur två 

aspekter. Dels används området för promenader och dels av natur- och 

fågelskådare. De vanligaste promenadstråken är den långa allén ner till Slottet 

samt den östvästliga brukningsvägen och promenadvägen norrut till 

idrottsplatsen och Bro samhälle.” 

På s. 24 visas promenadvägar och stigar som benämns ”kulturpromenaden”. I 

områdets nordvästra och västra del finns en sådan väg längs med Assurs väg 

och som fortsätter i västkanten av planområdet tills den ansluter till 

Brogårdsallén norr om Fiskartorp. 

Söderut längs med Brogårdsallén, sedan fortsatt på Brogårdsvägen strax väster 

om slottsparken och Bro Hof slott och därefter ner mot Fiskartorp och 

Fiskudden med Ångbåtsbrygga/Gästbrygga går den andra ”kulturpromenaden” 

genom planområdet. Även det sistnämnda området i sydvästra delen av 

detaljplanen utgör intresseområde för kultur. Strax sydost om slottet ligger 

vidare ett ”naturområde med värdefull flora” märkt med ”N2”. Promenaden 

korsar också ”intresseområdet med kulturintressen inom vilket 

whiskydestilleri, konferens och golfcentrum ska tillkomma med hänsyn till 

detta”. Öster om Brogårdsallén befinner sig ett skogsområde vilket också är av 

intresse för kultur och där det finns ett flertal fornlämningar. 

I nordöstra delen av planområdet, mellan golfbanan (”D”) och ”övningsområde 

för golf” (”C”) går en naturstig. Väster om stigen går Brobäcken med ett litet 

skogsområde med en fornlämning. Strax öster om stigen finns ett skogsområde 

som också är ett intresseområde för kultur med fornlämning. 

Vid planområdets södra sida befinner sig vattenområdet Broviken som är en 

del av Broängarnas naturreservat. Större delen av naturreservatet och även 

delar utanför reservatet utgör Natura 2000-område. I stort sett hela kusten längs 

med Broviken ligger dessutom inom strandskyddat område. För anläggande av 

golfbanan har det getts dispens framför allt i västra delen av Mälarens kust på 

fastigheten, men strandskydd är inte upphävt inom området för golfbanan, se 

s. 32. 

Nästan hela fastigheten och planområdet utgör riksintresse för rörligt friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808). 
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I planbeskrivningen, s. 30–31, redogörs för områdets betydelse för friluftslivet. 

Även mot bakgrund av planerad exploatering så poängterar planbeskrivningen 

att fokus för detaljplanen ligger på att garantera och förstärka för allmänheten 

full tillgänglighet till området. 

Gällande rätt 

I ärendet är lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning, LGS tillämplig. 

I lagens 5 § anges att skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 

område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan 

tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är 

uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är 

behörig av något annat skäl. 

Av 12 § framgår att kommunen får besluta om de förelägganden och förbud 

som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med 

stöd av lagen ska efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite 

sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta 

åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut 

ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Av förarbetena till den tidigare naturvårdslagen i samband med bestämmelsens 

införande framgår att det är en välkänd företeelse att privata förbudsskyltar i 

ökande omfattning sätts upp i syfte att avhålla allmänheten från att beträda 

mark där allemansrätten råder. Ett tillstånd för att sätta upp en sådan skylt 

måste därför inhämtas från nämnden. Tillstånd bör dock inte fordras om det är 

uppenbart att allemansrätten är utesluten inom området – till exempel om detta 

utgörs av tomtmark eller plantering – eller om skylten i annat fall är behörig. 

Som exempel härpå kan nämnas att skylten varnar för verklig fara eller 

uppsatts enligt beslut av myndighet. I tveksamma fall måste 

byggnadsnämndens tillstånd inhämtas (prop. 1974:166 s. 5 och 98). 

Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:152) gäller allemansrätten på hela 

golfbanan och större delarna av planområdet. 

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida (lydelse 12 juli 2022) under rubriken 

”Vandring och skidåkning” angående detta förhållande: ”Allemansrätten gäller 

under förutsättning att du inte orsakar skada eller besvär. Därför går det inte att 

hävda att allemansrätten gäller på en golfbana. Åtminstone inte när spel pågår 

och inte på green (det finklippta området närmast hålet). Där är gräsytan så 

pass känslig att den kan skadas. Även vintertid kan greenen ta skada av 

skidåkning och vandring. Därför måste avspärrningar respekteras. På 

banområden utanför green och tee (utslagsplats) är det i allmänhet tillåtet att 

vara när det inte pågår spel.” 
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Svenska Golfförbundet skriver på sin hemsida under rubrikerna ”För klubben-

Juridik, skatt och försäkring-Miljöfrågor-1.1.1. Allemansrätten” (lydelse 

12 juli 2022, uppdaterat 17 december 2018) följande: 

”Som golfbaneägare får man sannolikt acceptera att människor vistas på 

golfbanan så länge det inte innebär en olägenhet för golfverksamheten. 

Olägenheten kan bestå i att planteringar och odlingar förstörs eller att pågående 

spel avbryts/störs. I praktiken torde detta innebära att man som golfbaneägare 

kan kräva att allmänheten inte uppehåller sig på banan på ett sätt som stör 

spelet eller som innebär att greener med mera förstörs. 

Slutsatsen är därmed att allemansrätten inte gäller på banan när spel pågår 

(green, tee, fairway) och att de delar av golfbanan som är mindre känsliga för 

förslitning, det vill säga andra områden än tee och green, bör vara tillåtna att 

vistas på när spel inte pågår. På ruff, där inget direkt spel pågår, gäller 

allemansrätten sannolikt fullt ut även när spel pågår. Det är spelarens ansvar att 

uppträda hövligt gentemot utnyttjare av allemansrätten – detta gäller även om 

spelaren störs i viss mån. 

Utöver själva golfbanan finns vanligen också klubbhus och förråd i anslutning 

till golfbanor. I direkt anslutning till dessa hus torde föreligga begränsningar 

för allmänhetens vistelse genom att dessa områden utgör tomtplats. Tomtplats 

är det privata område runt ett hus som allmänheten inte får vistas på utan att 

göra olaga intrång. 

Underrättspraxis för strandskyddsdispensärenden indikerar att 

tomtplatsbegreppet är något snävare för mark i anslutning till byggnader som 

inte utgör privatbostad. Därmed får golfbaneinnehavaren sannolikt acceptera 

att allemansrätten utövas närmare klubbhus med mera än som skulle ha gällt 

för ett bostadshus.” 

Bygglovsenhetens bedömning 

Skyltarnas utformning och innebörd 

Av Bygg- och miljönämndens aktuella tillsynsbesök framgår att 

fastighetsägaren hade satt upp ett flertal skyltar med delvis olika budskap. 

Skyltarna A1, B1 och D1 uppger att på fastigheten Brogård 1:88 finns ”Privat 

område” vilket ger intrycket att allmänheten inte får vistas på fastigheten. Skylt 

C1 uppger att trafik med motorfordon och inte heller gångtrafik får förekomma 

i området. Skylt D2 uppger att ”Obehöriga äger ej tillträde” och ska läsas ihop 

med skylt D1 som uppger att det handlar om privat område med avsikten att 

allmänheten utestängs. 

Skylt C2 uppger ”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast 

beträdas av spelande personer”. Skylten är inte uppenbart beroende av skylt C1 

men ska läsas ihop med skylt C1 så att det blir ännu tydligare att allmänheten 

avvisas från att gå längs med Brogårdsallén, på andra enskilda vägar,  
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på golfbanans vägar mellan de olika hålen eller inom områden som används för 

golfspel. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A1, B1, C1, C2, D1 och D2 

utifrån deras placering och budskap är ägnade att uppfattas som att allmänheten 

permanent avvisas från större delar av fastigheten och fastighetens vägar 

inklusive det området som utgör golfbanan. Detta gäller alla tider om dygnet 

och oberoende av årstid. 

På skyltarna A2, B2 och B3 står: ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess 

vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4 - 31/10. Allmänheten 

hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.” 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A2, B2 och B3 utifrån deras 

placering och budskap är ägnade att uppfattas som att allmänheten under sju 

månader av året avvisas från större delar av fastigheten. Skyltarna gäller alltså 

golfbanan, Brogårdsallén och andra delar av fastigheten som skulle kunna 

tillräknas golfbanan, men också golfbanans vägar samt naturområden som 

befinner sig inom och eller i närheten av golfbanan. Eftersom A1 befinner sig 

vid Brogårdsvägen, och denna gata också utgör en allé, kan allmänheten 

dessutom få uppfattningen att den avvisas även från denna väg. 

Områdets betydelse för friluftslivet 

Bygg- och miljönämnden bedömer att nästan hela området på fastigheten 

Brogård 1:88 idag är allemansrättsligt tillgängligt trots att skyltarna har 

placerats intill enskilda vägar.  

Utifrån fastighetens aktuella planbeskrivning så ska även efter anläggning av 

golfbana och under pågående golfverksamhet allmänheten ha full tillgång till 

området. Detta gäller särskilt för ”kulturpromenaden” och dess anslutande 

delar längs med Brogårdsallén samt Brogårdsvägen strax väster om 

slottsparken och slottet ner mot Fiskartorp och Fiskudden med 

Ångbåtsbrygga/Gästbrygga. 

I planområdet ligger även ett flertal naturområden med fornlämningar strax 

söder om slottet och öster om Brogårdsallén som ska vara tillgängliga för 

allmänheten. 

I nordöstra delen av planområdet, mellan golfbanan (”D”) och ”övningsområde 

för golf” (”C”) går en naturstig. Strax öster om denna stig finns ett 

skogsområde som också den är ett intresseområde för friluftslivet. Bygg- och 

miljönämnden bedömer även att området kring Brobäcken och skogsområdet 

strax öster om bäcken med fornlämning är av betydelse och intresse för 

allmänheten.  

Utöver detta är ”intresseområdet med kulturintressen inom vilket 

whiskydestilleri, konferens och golfcentrum ska tillkomma med hänsyn till 

detta” av betydelse för friluftslivet.  
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Andra områden som är av betydelse för friluftslivet är vid planområdets södra 

sida vattenområdet Broviken som omfattas delvis av Broängarnas naturreservat 

respektive utgör Natura 2000-område. Omständigheten att det har getts dispens 

från strandskydd för anläggande av golfbana längs med vissa delar av Broviken 

ändrar inte denna bedömning. 

Eftersom nästan hela fastigheten och planområdet utgör riksintresse för rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) så ska även detta vägas in i 

bedömningen att området ska anses vara av betydelse för friluftslivet. 

Som Naturvårdsverket och Svenska golfförbundet skriver så kan den som 

anordnar golfspel kräva att allmänheten inte uppehåller sig på banan på ett sätt 

som stör spelet eller som innebär att greener med mera förstörs. Allemansrätten 

gäller på banan om inte spel pågår vid de särskilda områdena green, tee och 

fairway samt de delar av golfbanan som är mindre känsliga för förslitning. 

Vistelse på andra områden än tee och green bör därför vara tillåten när spel inte 

pågår. På ruff, där inget direkt spel pågår, gäller allemansrätten sannolikt fullt 

ut även när spel pågår. Det är spelarens ansvar att uppträda hövligt gentemot 

utnyttjare av allemansrätten – detta gäller även om spelaren störs i viss mån. 

Svenska golfförbundet skriver vidare att i direkt anslutning till klubbhus – i 

aktuellt fall Bro Hof slott och andra byggnader och byggnadsverk – torde 

föreligga begränsningar för allmänhetens vistelse genom att dessa områden 

utgör tomtplats. Underrättspraxis för strandskyddsdispensärenden indikerar 

dock att tomtplatsbegreppet är något snävare för mark i anslutning till 

byggnader som inte utgör privatbostad. Därmed får golfbaneinnehavaren 

sannolikt acceptera att allemansrätten utövas närmare klubbhus än vad som 

skulle ha gällt för ett bostadshus. 

Bygg- och miljönämnden bedömer mot denna bakgrund att det på själva 

golfbanan kan finnas vissa begränsningar för allmänheten att nyttja känsligare 

områden som tee och green om dessa områden riskerar att skadas. Under tiden 

spelet pågår kan det dessutom vara möjligt att allemansrätten inte gäller för 

områdena tee, green och fairway. Efter en enskild bedömning ska även 

allemansrätten kunna begränsas i närheten av byggnader och byggnadsverk 

som utgör del av verksamheten på golfbanan. 

Sammantaget gäller dock allemansrätten på fastigheten året runt på enskilda 

vägar, vägar mellan hålen, i närheten av byggnader och byggnadsverk samt på 

andra områden på själva golfbanan som inte utgör tee och green, i det här fallet 

exempelvis naturområden. Att allmänhetens tillträde till golfbanan och dess 

vägar kan uppfattas som eller innebära störningar för golfverksamheten ändrar 

inte denna bedömning. Även omständigheten att utomstående personer kan 

skadas under pågående golfspel utgör inte en omständighet att få begränsa 

allmänhetens tillträde till golfbanan eller fastigheten i övrigt. 
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Sammanfattningsvis bedömer Bygg- och miljönämnden att i stort sett alla 

områden på fastigheten Brogård 1:88 har betydelse för friluftslivet och är 

allemansrättsligt tillgängliga. 

Fastighetsägarens inställning och yttrande 

Den 7 juli 2022 ringde Bygglovsenheten  och underrättade honom 

om utredningen i ärendet. Fastighetsägaren meddelade att han är medveten om 

skyltarna som avvisar allmänheten från golfbanan och att han hade satt upp 

dem. Han meddelade att han har lov att sätta upp skyltarna mot bakgrund av 

den lagakraftvunna detaljplanen. Enligt honom har det därför också anlagts 

promenadstigarna naturstigen och kulturpromenaden och allmänheten hänvisas 

att gå på dem under tiden det pågår golfspel mellan april och oktober. Under 

denna period skulle enligt honom allemansrätten vara upphävd på fastigheten 

med golfbana. Enligt honom har det också funnits en hel del incidenter och 

olyckor, varför de behöver avvisa allmänheten från att beträda området för 

golfbanan. 

Bygglovsenheten upplyste vid samtalet med  om 5 § LGS och att 

det krävs tillstånd av kommunen för att sätta upp sådana skyltar som avvisar 

allmänheten från område som är av betydelse för friluftslivet. Bygglovsenheten 

förklarade för honom att det inte har sökts tillstånd för att sätta upp dessa 

skyltar. Bygglovsenheten upplyste fastighetsägaren om 12 § LGS och 

uppmanade  att montera ner skyltarna tills kommunen har beslutat i 

ett sådant ärende efter ansökan från honom.  uppgav att han inte vill 

ta ner skyltarna. 

Efter att fastighetsägaren har tagit emot förslaget har han tagit ner skyltarna. 

Enligt hans yttrande från den 31 augusti 2022 motsätter sig dock 

fastighetsägaren fortsättningsvis kommunens bedömning om allmänhetens rätt 

att vistas på fastigheten och allemansrättens tillämplighet på golfbanan. 

Fastighetsägaren har uppgett att han vill ansöka om tillstånd för att sätta upp 

skyltar men har fortfarande inte lämnat in en sådan ansökan.  

Föreläggande om att ta bort skyltarna 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, 

D1 och D2 vid platserna A, B, C och D på fastigheten utgör anordningar som 

faller under 5 § LGS. Dessa skyltar avvisar på fastigheten Brogård 1:88 

allmänheten från större områden som är av betydelse för friluftslivet. Nämnden 

bedömer vidare att det saknas sådan omständighet som skulle medföra att det 

är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att 

skyltarna är behöriga av något annat skäl så att tillstånd inte skulle behövas. 

Inte heller pågående golfspel eller känsliga markområden på golfbanan utgör 

sådana omständigheter. Skyltarna får därför inte finnas uppsatta utan tillstånd 

av Bygg- och miljönämnden. 
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Bygg- och miljönämnden konstaterar att fastighetsägaren inte har sökt tillstånd 

för någon av de nu nämnda skyltarna innan eller efter att skyltarna har satts 

upp. Redan av den anledningen hade fastighetsägaren behövt föreläggas att ta 

bort skyltarna med stöd av 12 § LGS. 

Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att skyltarna utifrån deras 

utformning inte kan ges tillstånd i efterhand. Skyltarna A1, B1 och D1 uppger 

att området utgör ”Privat område”. Skylt C1 uppger att trafik med motorfordon 

och inte heller gångtrafik får förekomma i området. Skylt D2 uppger att 

”Obehöriga äger ej tillträde” och ska läsas ihop med skylt D1 som uppger att 

det handlar om privat område. Skylt C2 uppger ”På grund av säkerheten får 

golfbanan och dess vägar endast beträdas av spelande personer”. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att alla dessa skyltar är allmänt hållna och 

avgränsar inte förbjuden användning av något utpekat område, dygnstid eller 

årstid på fastigheten. Allmänheten kan få intryck av att Brogårdsvägen, 

Brogårdsallén, golfbanan inklusive dess vägar och byggnadsverk, 

Bro Hof slott, andra intresseområden för kultur och konferens etc., men även 

enstaka naturområden, naturreservatet och hela strandområdet inte får beträdas 

jämnt. Säkerheten på golfbanan – för spelande personer eller allmänheten – kan 

inte heller utgöra skäl för att avvisa allmänheten från områden som är av 

betydelse för friluftslivet. Mot denna bakgrund kan skyltarna A1, B1, C1, C2, 

D1 och D2 inte ges tillstånd i efterhand. Skyltarna hade därför behövt 

avlägsnas. 

På skyltarna A2, B2 och B3 står: ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess 

vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4 - 31/10. Allmänheten 

hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.” Bygg- och miljönämnden 

bedömer att skyltarna A2, B2 och B3 utifrån deras placering och budskap är 

ägnade att utan närmare avgränsning av området eller dygnstid avvisa 

allmänheten under sju månader av året från större delar av fastigheten. Detta 

gäller golfbanan inklusive dess vägar och byggnadsverk, Brogårdsallén och 

Brogårdsvägen samt andra delar av fastigheten som skulle kunna tillräknas 

golfbanan. Även i det här fallet kan säkerheten på golfbanan – för spelande 

personer eller allmänheten – inte utgöra skäl för att avvisa allmänheten från 

områden som är av betydelse för friluftslivet. Allmänheten kan också få 

intrycket av att Bro Hof slott, andra intresseområden för kultur och konferens 

etc., men även enstaka naturområden, naturreservatet och hela strandområdet 

inte får beträdas mellan april och oktober. Sammantaget är dessa skyltar för 

allmänt hållna, använder sig av olovliga anledningar för att begränsa 

allmänhetens tillträde samt är ägnade att avvisa allmänheten i större omfattning 

än vad som är befogat med anledning av golfspel. Detta gäller särskilt den 

omfattande tidsperioden mellan vår och höst då det kan förväntas att 

allmänheten i störst utsträckning kommer vilja ha tillgång till områdena som är 

av betydelse för friluftslivet.  
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Mot denna bakgrund kan inte heller skyltarna A2, B2 och B3 ges tillstånd i 

efterhand. Dessa skyltar hade därför också behövt avlägsnas. 

Efter att fastighetsägaren har tagit emot förslag till beslut om möjlighet till 

föreläggande har han tagit ner skyltarna, varför det inte längre är behövligt att 

förelägga fastighetsägaren att avlägsna skyltarna A1-D2. 

Förbud förenat med vite 

Som det framgår av ärendet Nat.2019.466 så upptäcktes i augusti 2019 att det 

på Brogård 1:88 hade satts upp en skylt där det påstås att ”på grund av 

säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas av spelande personer”, 

se handlingarna i bilaga 7. Skylten sattes upp där det idag finns skyltarna B1 

och B2 uppsatta. Skylten saknade tillstånd från kommunen. Bygg- och 

miljönämnden har därför behövt informera golfklubbens VD om att skylten 

inte får vara uppsatt. Golfklubben Bro Hof Golf AB ägs genom moderbolaget 

  . Fastighetsägaren är även styrelseledamot i 

Bro Hof Golf AB. Lagfaren fastighetsägare är sedan 2003  

Bygg- och miljönämnden anser därför att  2019 borde haft full 

vetskap respektive haft full kontroll över omständigheten att dåvarande skylt 

hade satts upp. 

Bygglovsenheten har inte någon kunskap om denna skylt därefter att den har 

tagits bort. När Bygglovsenheten genomförde tillsyn på Brogård 1:88 den 

13 december 2021 har denna skylt eller liknande skyltar inte uppmärksammats. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar således att  redan tidigare har 

satt upp en skylt på fastigheten som avvisar allmänheten från områden som är 

av betydelse för friluftslivet. Efter information från Bygglovsenheten att 

skyltarna i aktuellt ärende saknar tillstånd och behöver avlägsnas har 

fastighetsägaren först uppgett att han inte vill följa kommunens uppmaning, 

men har sedermera avlägsnat skyltarna. Fastighetsägaren motsätter sig dock 

fortsättningsvis kommunens bedömning om allmänhetens rätt att vistas i 

området och allemansrättens tillämplighet på golfbanan. 

Fastighetsägaren har uppgett att han vill ansöka om tillstånd för att sätta upp 

skyltar men har fortfarande inte lämnat in en sådan ansökan. Mot bakgrund av 

fastighetsägarens tidigare och aktuella agerande, att fastighetsägaren inte anser 

att han har gjort fel samt hans ovilja att lämna in en ansökan om skyltning finns 

det fara att han kommer sätta upp nya, olovliga skyltar. Fastighetsägaren 

behöver därför förbjudas att sätta upp skyltar som avvisar/utestänger 

allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt tillstånd från kommunen. 

 ska därför med stöd av 5 och 12 §§ LGS förbjudas att 2 veckor 

efter att han har delgetts detta beslut ha skyltar uppsatta på fastigheten 

Brogård 1:88 som avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar saknar 

erforderligt tillstånd från kommunen. 
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Med anledning av att fastighetsägaren två gånger tidigare har satt upp olovliga 

skyltar samt att han fortfarande vägrar att samarbeta med kommunen i denna 

fråga behöver förbudet förenas med vite. Vite behövs för att förhindra att 

fastighetsägaren sätter upp samma eller liknande skyltar på nytt. 

Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta förbud inte följs ska 

 därför med stöd av 12 § LGS utge ett löpande vite om 50 000 kr för 

varje uppsatt skylt som avvisar/utestänger allmänheten om skylten saknar 

tillstånd från kommunen. 

Vitesbeloppet har bestämts utifrån att det handlar om potentiellt många skyltar, 

att ett stort område berörs, med hänsyn till fastighetsägarens ekonomi samt att 

det kan antas att en större mängd personer potentiellt drabbas av avvisningen. 

Om fastighetsägaren inte följer detta förbud får Upplands-Bro kommun ta ned 

skyltar som avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt 

tillstånd från kommunen på fastighetsägarens bekostnad. 

Förbudet med vite ska gälla omedelbart för att förhindra att fastighetsägaren 

under tiden för en eventuell överprövning på nytt sätter upp skyltar som avvisar 

allmänheten. 

Barnperspektiv 

Barn precis som vuxna har genom allemansrätten möjlighet att få upptäcka och 

vistas i kultur- och naturområden som är av betydelse för friluftslivet. Beslutet 

försäkrar därför också barn att få uppleva byggnader, stränder, natur och 

fornminnen på fastigheten Brogård 1:88.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Åsa Odelfalk 

Interim bygglovschef   Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 14 (14)  
2022-09-20    

 
 

Bilagor 

1. Anmälan 2022-06-09 

2. Ortfoto 2021 

3. Bilder från platsbesök 2022-06-30 

4. Bilder från platsbesök 2022-07-05 

5. Tillsynsrapport från platsbesök 2022-06-30 och 2022-07-05 

6. Utdrag ur planbeskrivning för aktuell detaljplan 0315 

7. Handlingar från tidigare ärende om avvisande skyltning Nat.2019.466 

8. Samtal med fastighetsägaren 2022-07-07 

9. Förslag till beslut 2022-07-21 

10. Yttrande från fastighetsägaren 2022-08-31 

Beslut sänds till 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till 

  

Beslutets sänds som kopia till 

 Mikael Lundholm, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Kungsgatan 
44, 111 35 Stockholm 

 Erik-Jan Rood, erikjan.rood@cellnextelecom.se 
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Hindrat tillträde Bro Hoff för allmänheten
Datum: den 9 juni 2022 10:04:34
Bilagor: image001.png

 
 

Från:  
Skickat: den 9 juni 2022 09:52
Till: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>
Kopia: Kommun <kommun@upplands-bro.se>; Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Hindrat tillträde Bro Hoff för allmänheten
 
Hej Olof,
 
Jag fick en tips att kontakta dig kring mitt ärende. Det gäller att Bro Hoff Slott (golfbana) har satt
upp en skylt som stoppar allmänheten att beträda Brogårdsallén. De har även stängt grinden och
ibland låst den så att ingen tillträde är möjligt.
 
Mig visserligen finns det en överenskommelse med kommunen och Bro Hoff att allmänheten ska
inte hindras tillträde till området när man startade golfbaneverksamheten. Man ska naturligtvis
hålla sig på stigar/vägen men hindra får man inte.
 
Är det något du kan informera mig om det? (jag har skickat ett ärende till kommunens digitala
brevlåda ”Fråga oss” men jag brukar aldrig få svar på mina ärende).
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Mvh,
/
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o

0,5 0 0,5 [km]

Brogård 1:88 - kommunens flygfoto från 2021
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PROTOKOLL 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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-07-21 TILLSYN.2022.22

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2022.22
Ärendet avser: Olovlig skyltning om att allmänheten avvisas från områden som

är av betydelse för friluftslivet
Fastighet BROGÅRD 1:88
Adress: Bro Hof Slottsväg 3
Besöksdatum: 2022-06-30 och 2022-07-05
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Den 30 juni och 5 juli 2022 genomförde Bygg- och miljönämnden tillsynsbesök på
fastigheten, se foton från tillsynsbesöken. Vid dessa tillfällen fotograferades vid platserna A,
B, C och D nio skyltar, närmare benämnt A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1 och D2.

Plats A befinner sig vid Brogårdsvägen och skyltarna A1 och A2 befinner sig norr om
färisten/stängslet. På skylt A1 står ”Privat område” och på skylt A2 står ”Av säkerhetsskäl får
golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4-31-10.
Allmänheten hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.”
Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;10.96 och längd 17;37;30.33

Plats B befinner sig vid Brogårdsallén och skyltarna B1 och B2 befinner sig norr om
färisten/stängslet. På skylt B1 står ”Privat område” och på skylt B2 står ”Av säkerhetsskäl får
golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4-31-10.
Allmänheten hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.”
Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;22.55 och longitud 17;38;17.46

Vid färisten vid plats B finns på grinden skylt B3. På skylt B3 står ”Av säkerhetsskäl får
golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4-31-10.
Allmänheten hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.”
Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;21.24 och longitud 17;38;15.04

Plats C befinner sig strax intill Brogårdsallén, söder om plats B, mellan färisten och Brogårds
huvudbyggnad (Bro Hof slott). På skylt C1 visas att det skulle vara förbjudet att använda
motorfordon eller att gå på vägen. På skylt C2 står ”På grund av säkerheten får golfbanan och
dess vägar endast beträdas av spelande personer.”
Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;56.69 och longitud 17;37;44.33

Plats D befinner sig strax söder om Bro Hof slott med skyltarna D1 och D2. På skylt D1 står
”Privat område” och på skylt D2 står ”Obehöriga äger ej tillträde.”
Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;40.016 och longitud 17;37;28.01

Vid inspektion den 5 juli 2022 observerades också att grinden vid skylt B3 var stängd, medan
den var öppen den 30 juni 2022.
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Landskapsbild
I öster är landskapet öppet och överblickbart. De långa siktlinjerna ner 
till Mälaren är värdefulla. Landskapsbilden präglas av få element som 
himmel, vatten, åkermark och åkerholmar. 

På den nordsydliga bergsformationen där vägen och bebyggelsen är 
lokaliserad, har man en god överblick över omgivande landskap med 
en påtaglig vattenkontakt med Mälaren. Väster om åsen är det ett 
småskaligt landskap med mindre landskapsrum och kortare siktlinjer 
som dominerar upplevelsen. Trädalléerna är dominanta inslag i 
landskapet och skapar en stark upplevelse för människor som rör sig i 
området eller färdas genom alléerna. 

Parkmiljö med Slottet i bakgrunden
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Sårbarhet
Områdets naturvärden och höga biologiska mångfald är kopplade till, 
och i många fall, direkt beroende av de akvatiska habitaten och dess 
vattenkvalitet. Om vattenkvaliteten och siktdjupet förändras hotas 
balansen i detta känsliga ekosystem. Det är således av största vikt att det 
dagvatten som belastar Broviken ej innehåller ämnen som förändrar den 
kemiska sammansättningen i vattnet. I länsstyrelsens beskrivning över 
områdets sårbarhet nämner man tillförsel av näringsämnen som ett hot.

Dricksvattenintag, skyddsområdeDricksvattenintag, skyddsområde
I dagsläget ligger planområdet inte inom något skyddsområde 
för ytvatten- eller grundvattentäkt. Östra Mälaren innehåller flera 
ytvattentäkter som är strategiskt viktiga och av regionalt intresse. Ett 
arbete pågår med att tillskapa ett skyddsförordnande för östra Mälaren i 
vilket det aktuella planområdet kommer att ingå.15 Se vidare  översiktliga 
planer och tidigare ställningstagande.

Markanvändning idag
Huvuddelen av åkermarken brukas idag. Vissa delar närmast stranden 
är under igenväxning. Arrendator var tidigare  Carl Reuterskiöld men 
arrendet upphörde hösten 2003. 

Områdets åkermark i väster är under igenväxning. Dessa tegar är små 
brukningsenheter. Skogsmarken i väster brukas. Skogen och parkmiljön 
vid bebyggelsen kring Slottet betades tidigare i varierad omfattning av 
häst men betet har numera upphört. Marken kring kyrkan och kapellet 
vårdas. 

Planområdet genomkorsas av en lång och rak brukningsväg som inte 
anpassats till landskapets riktning. Vägen utgör dock en del av den 
ursprungliga miljön och under 1778 diskuterades att alléplantera 
brukningsvägen och använda den som en av huvudvägarna till Brogård.

Det rörliga friluftslivet använder området ur två aspekter. Dels används 
området för promenader och dels av natur- och fågelskådare. De 
vanligaste promenadstråken är den långa allén ner till Slottet samt den 
östvästliga brukningsvägen och promenadvägen norrut till idrottsplatsen 
och Bro samhälle. Fågelskådarna besöker planområdet vid den tidigare 
invallningen. Den nytillkomna våtmarken vid den tidigare invallningen 
i Broängarnas västra del innehar en hög mångfald vad gäller antalet 
arter och antalet fåglar.  De östra delarna av Broängarna, merparten, är 
idag relativt igenväxta och utgör numera en sämre  biotop för häckande 
och rastande fåglar.

Flygbild över Brogård
FOTO: Ingemar Jonsson

15 Vattenskydd östra Mälaren, ytvattentäkterna Lovö, Norsborg, Görväln samt Skyt-
teholm 2001-10-09
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Fornlämningar 
Området hyser ett flertal kända fornlämningar. Dessa är 
naturligt lokaliserade på höjder och ofta med god överblick över 
omkringliggande landskap. 

Vid Bro kyrka ligger den berömda Assarstenen. Kullen söder 
om kyrkan är en gammal Storhög. I anslutning till åkermarken 
förekommer ett flertal odlingsrösen.

I samråd med länsstyrelsen har en särskild arkeologisk undersökning 
genomförts för att närmare avgränsa befintliga fornlämninar. Vid 
utformning av golfbanorna kommer hänsyn tas till detta. Målet 
är att ej behöva gräva ut några fornlämningar. Avgränsning av 
fornlämningsområden framgår av bifogad illustrationskarta. 

Planerad markanvändningPlanerad markanvändning

Allmänt
Anläggningen som helhet har stora värden. Hur kompletterande 
ny bebyggelse skall anläggas har studerats utifrån kulturhistoriska, 
topografiska och parkhistoriska utgångspunkter.

Generellt gäller att befintligt kulturhistoriskt värdefullt 
byggnadsbestånd skall behållas, underhållas och vårdas. Nödvändiga 
ombyggnader och förändringar i miljön skall ske varsamt och på 
ett sådant sätt att värdefulla byggnader ej förvanskas. Vissa av de 
befintliga byggnaderna/anläggningarna kommer att rivas på grund av 
att de är så nergångna att de ej kan bevaras, alternativt är artfrämmande 
i form av t.ex en lada i plåt, och därmed inte utgör något värde för 
miljön som helhet.

Konferensverksamheten och golfcentrat förläggs till slottet och 
Brogårds huvudbyggnader medan whiskydestilleriet är tänkt att 
utvecklas kring gårdens ekonomibyggnader. Nya anläggningar/
byggnader som erfordras kommer i dessa delar att utgöra en del i en 
miljö med stora kulturhistoriska värden. Tillkommande bebyggelse 
och om-/tillbyggnader skall därför utformas på ett sätt som inte 
konkurrerar eller negativt påverkar det befintliga kulturhistoriska 
byggnadsbeståndet vad avser placering och skala. 

Gravfält
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Förslag till skötselplan har upprättats för området. Förslaget visar 
hur markområdet skall iståndsättas och hur marken långsiktligt skall 
hävdas. Förslaget innehåller också, som påtalats ovan, planer på 
hur tillgängligheten till området skall förbättras genom spångade 
promenadstigar, gömslen, fågeltorn mm. På illustrationsplanen 
tillhörande detaljplaneförslaget redovisas förslaget till skötselplan.

Rörligt friluftsliv Rörligt friluftsliv 

Ett stort värde för området som helhet är den gamla allén från Bro 
samhälle till Slottet och vidare till Mälaren. Allén planeras att rustas. 
Allén avslutas i den kulturhistoriskt intressanta miljön kring Fiskartorpet. 
Ångbåtsbryggan här planeras att rustas upp och kompletteras med 
en brygga för ca 15 gästbåtplatser. Allévägen ned till Fiskartorpet 
kommer att användas för intern biltrafik, till och från den planerade spa-
/relaxanläggning, de nya fusionshusen samt som bilväg till- och från de 
externa fastigheter som finns belägna intill Fiskartorpet. Vägen kommer 
i övrigt inte att vara öppen för allmän biltrafik.

Till den planerade spa-/relaxanläggningen och fusionsanläggningen 
ute på Fiskudden anordnas en enklare grusväg. Tillsammans med 
befintlig stig på Fiskudden, som planeras läggas om på ett mindre parti, 
skapas möjlighet för allmänheten att röra sig runt en slinga på udden. 
Strandskyddet har upphävts, enligt beslut av Länsstyrelsen, i de delar 
av Fiskudden som ianspråktas för anläggande av fusionshusen och 
spa/relax. För bebyggelsen på Fiskudden har planbestämmelse införts 
om att högsta bruttoarea ovan mark begränsas till 1350 m2 och största 
enskilda byggnadsarea till 300 m2. Vidare har planbestämmelse om att 
byggnader och anläggningar på Fiskudden ska lokaliseras och utformas 
med hänsyn till terrängen och områdets naturvärden införts samt att 
marklov krävs för fällning av träd med stamomkrets större än 1,2 m i 
brösthöjd. Området som berörs av upphävande av strandskydd framgår 
av illustrationen på nästa uppslag. Allmänheten kommer i övrigt att ha 
full tillgänglighet till området.

I det område där golfbanorna kommer att gå ner i strandskyddat 
område har kommunen beslutat om dispens kontra strandskyddet. 
Vilka strandskyddade områden som berörs av dispensansökan 
framgår av illustrationen på nästa uppslag. På golfbanorna kommer 
allmänhetens tillgänglighet till området att vara begränsad då golfspel 
bedrivs. Golfbanorna anses dock inte inkräkta på den allemansrättsliga 
tillgängligheten då dessa områden idag nyttjas för jordbruksändamål 
och därmed redan är otillgängliga. Under vinterssäsongen förbättras 
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tillgängligheten och på golfbanor utövas ofta längdskidåkning. De 
naturstigar, fågeltorn och andra anläggningar som planeras i det 
område som avsetts till områdesskydd bedöms snarast förstärka den 
allemansrättsliga tillgängligheten i strandzonen. Sammantaget bedöms 
dessa åtgärder således vara förenliga med strandskyddets syften.

Den raka brukningsvägen som genomkorsar åkermarkerna i östvästlig 
riktning öster om gården kommer att stängas av med hänsyn till 
säkerhetskonflikten mellan bedrivande av golfspel och promenerande 
allmänhet. I planområdets norra del kommer en östlig-västlig 
förbindelse för promenerande allmänhet att tillskapas mellan allén och 
gång-och cykelvägen i öster. 

Befintlig gång- och cykelväg från idrottsplatsen söder ut, ner till 
ovan nämnda brukningsväg, kommer att vara kvar. Gångvägens 
sträckning anpassas till golfbanorna så att man kan gå och färdas 
säkert på denna. Denna väg förlängs söder ut ner mot Broviken 
förbi modellflygklubben. Gångvägen utformas i dessa delar som en 
naturpromenad. Vissa delar kommer att spångas. Den nya promenaden 
anläggs för att underlätta åtkomst till de fågelrika strandängarna ned 
mot Mälaren. Promenaden kommer att följa strandkanten väster ut över 
Kalholmen och Hästholmen. En bro föreslås anläggas över Brobäcken 
vid dess mynning. Promenaden föreslås också få en sträckning mot 
sydost, ner mot den befintlig bro över Nygårdsbäcken och därefter 
ansluta till parkeringen vid KF:s idrottsplats och fortsatt upp till Bro 
IK:s idrottsplats. En vandringsslinga skapas på detta sätt.

I planområdets gräns mot väster planeras anläggandet av ett nytt 
promenadstråk. Detta sker i samarbete med KF som planerar en 
utbyggnad av bostadsbebyggelse inom Husbytorp-Tegelhagen. 
Promenaden är tänkt att anläggas bland annat på den befintliga 
gamla banken där man tidigare drog lervagnar på räls ner till 
tegelbruket. Genom den nya promenaden kan man tillskapa ett trevligt 
promenadstråk med sträckningen från Bro samhälle genom allén till 
Brogård, vidare till ångbåtsbryggan och därefter åter längs den nya 
promenadstigen upp till klockstapeln och kyrkan. Detta blir den s.k. 
”kulturpromenaden”. 

I planen kommer mark att avsättas för en ny gång- och cykelbana 
mellan Ginnlögsväg och kyrkan.

En parkering kommer att finnas söder om KF´s idrottsplats, inom 
områdesskyddsområdet, från vilken man når naturpromenaden inom 
områdesskyddsområdet.
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Inspektion 
Riktning: X
Ärende: NAT.2019.466
Tid: den 8 augusti 2019 kl:12:49
Skapad av: Johan Salomonsson

Innehåll:
JS besökte platsen där Brogårdsallén korsar Brobäcken i samband med en annan
inspektion. JS noterade en avhållande skylt med informationen att endast spelande
personer får beträda golfbanan och dess vägar.
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Telefon till verksamhetsutövaren
Riktning: X
Ärende: NAT.2019.466
Tid: den 8 augusti 2019 kl:13:02
Skapad av: Johan Salomonsson

Innehåll:
JS ringde  och förklarade att JS sett en avhållande skylt där
Brogårdsallén korsar Brobäcken. JS förklarade att området är allemansrättsligt
tillgängligt och får beträdas av alla.  förklarade att det finns ett rättfall
från Araslöv där det framgår att det är golfbanan som har ansvar om det händer någon
olycka. Annars får de skäll från kommunen för att de inte har varnat. JS förkjlarade att
golfklubben får formulera om skylten, till exempel att området beträdes på egen risk
med anledning av olycksrisken med flygande golfbollar.  sa att han
skulle kolla på det och bad JS att maila informationen. 

JS informerade även om en högar med gräsklipp på samma plats. Se ärende
NAT.2018.684.
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Från: Johan Salomonsson  
Skickat: den 8 augusti 2019 12:14 
Till:  
Ämne: Hög med gräsklipp och avhållande skylt 
 
Hej! 
 
Här kommer information om högar med gräsklipp och avhållande skylt som vi pratade om i telefon. 
 
Angående högar med grässklipp med mera, där Brogårdsallén korsar Brobäcken, se pil på bifogad 
karta. Gräs innehåller lika mycket näringsämnen som till exempel gödsel och det är stor risk att 
näringsämnen läcker ut till Brobäcken. Därför behöver ni se till att den risken minskar, till exempel 
genom att ha gräsklippet på en hårdgjord yta med kanter, eller i en container. 
 
Angående avhållande skylt, även den där Brogårdsallén korsar Brobäcken, se bifogad bild. Området 
är allemansrättsligt tillgängligt och får beträdas av alla. Ni får formulera om skylten. Till exempel att 
området beträdes på egen risk med anledning av olycksrisken med flygande golfbollar. 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Johan Salomonsson 
Miljöinspektör 
  
Miljöavdelningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 321 62  
johan.salomonsson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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TJÄNSTEANTECKNING 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

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-07-07 TILLSYN.2022.22

Samtal med fastighetsägare
Diarienummer: TILLSYN.2022.22
Ärendet avser: Olovlig åtgärd - skylt om att allmänheten stängs ut från
privatområde
Fastighet BROGÅRD 1:88
Adress: Bro Hof Slottsväg 3

Ärendet

Jag ringer , fastighetsägare till Brogård 1:88 och underrättar honom om
utredningen i ärendet. meddelar att han är medveten om skyltarna som avvisar
allmänheten från golfbanan och att han har satt upp dem.

meddelar att han har lov att sätta upp skyltarna mot bakgrund av den lagakraftvunna
detaljplanen. Enligt honom har det därför också anlagts promenadstigarna naturstigen och
kulturpromenaden. Allmänheten hänvisas att gå på dem under tiden det pågår golfspel mellan
april och oktober. Under denna period skulle enligt honom allemansrätten vara upphävd.
Enligt honom har det också funnits en hel del incidenter och olyckor, varför de behöver
avvisa allmänheten från att beträda området för golfbanan. Enligt verkar allmänheten
och kommunen inte förstå riskerna med det här. Bland annat skulle förra året en person i en
olycka ha gått miste om ett öga.

Jag upplyser om 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning och att det krävs tillstånd av kommunen för att sätta upp sådana skyltar som avvisar
allmänheten från område som är av betydelse för friluftslivet. Jag förklarar för att det
inte har sökts tillstånd för att sätta upp dessa skyltar. Jag uppmanar att montera ner
skyltarna tills kommunen har beslutat i ett sådant ärende efter ansökan från honom.

uppger att han inte vill ta ner skyltarna. Han uppmanar mig istället att skriva i ett
eventuellt föreläggande att om skyltarna tas bort så skulle kommunen bära ansvaret om en
olycka inträffar. Jag meddelar att jag inte kan skriva något sådant i beslutet.

Jag meddelar också om att grinden vid Brogårdsallén var stängd den 5 juli 2022 och att
detta förhållande tillsammans med hela utredningen från detta ärende kommer att skickas till
Länsstyrelsen som kommer göra en egen utredning. uppger då att grinden bara ska vara
öppen när det inte försiggår golfspel.
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UNDERRÄTTELSE 1 
(13)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsenheten 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

 2022-07-21  TILLSYN.2022.22   

 

 

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 

 

Olovlig skyltning om att allmänheten avvisas 
från områden som är av betydelse för 
friluftslivet Brogård 1:88, Bro Hof Slottsväg 3-9 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga , 

som fastighetsägare av Brogård 1:88 samt som ägare 

av skyltarna A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1 och D2 på samma 

fastighet att avlägsna dessa skyltar från fastigheten senast 2 veckor efter 

att han har tagit del av detta beslut. Skyltarna visas och markeras i till 

beslutet bifogade ortfoto och foton, se bilaga 2, 3 och 4. Föreläggandet 

om att avlägsna skyltarna beslutas med stöd av 5 och 12 §§ lagen 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning, LGS. Om föreläggandet om att avlägsna skyltarna A1, A2, 

B1, B2, B3, C1, C2, D1 och D2 inte följs får Bygg- och miljönämnden 

enligt 12 § LGS vidta denna åtgärd på fastighetsägarens bekostnad. 

2. Vidare förbjuds  med stöd av 5 och 12 §§ LGS att 2 veckor 

efter att han har delgetts detta beslut ha skyltar uppsatta på fastigheten 

Brogård 1:88 som avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar 

saknar erforderligt tillstånd från kommunen. 

3. Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att förbudet enligt 

punkt 2 inte följs ska  med stöd av 12 § LGS utge ett 

löpande vite om 50 000 kr för varje uppsatt skylt som 

avvisar/utestänger allmänheten om skylten saknar tillstånd från 

kommunen. 

4. Besluten 1-3 ska med stöd av 12 § LGS gälla omedelbart även om de 

överklagas. 

 

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 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (13)  
    

 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På en fastighet med golfbana har det satts upp nio skyltar som avvisar 

allmänheten från att beträda områden som är av betydelse för friluftslivet. 

Skyltarna behöver därför ha tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Skyltarna 

har dock satts upp utan att tillstånd har sökts. På grund av skyltarnas 

utformning, placering samt att de avhåller allmänheten från att beträda 

områden som är av betydelse för friluftslivet kan skyltarna inte heller få 

tillstånd i efterhand. Fastighetsägaren ska därför föreläggas att avlägsna 

skyltarna från fastigheten. Föreläggandet ska gälla omedelbart, eftersom 

skyltarna avvisar allmänheten från ett stort område som är av betydelse för 

friluftslivet samt försvårar för allmänheten att ta sig till intilliggande områden 

som också är av betydelse för friluftslivet. 

Eftersom det på fastigheten tidigare har satts upp skyltar som avvisar 

allmänheten från området och fastighetsägaren i aktuellt ärende trots 

uppmaning från Bygg- och miljönämnden vägrar att ta bort skyltarna behöver 

fastighetsägaren förbjudas att sätta upp skyltar som avvisar/utestänger 

allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt tillstånd från kommunen. Med 

anledning av att fastighetsägaren tidigare har satt upp liknande skyltar samt 

vägrar att ta bort de aktuella skyltarna behöver förbudet förenas med vite. 

Vite är av samma anledning påkallat för att förhindra att fastighetsägaren sätter 

upp samma eller liknande skyltar på nytt. Vitesbeloppet har bestämts utifrån att 

det handlar om potentiellt många skyltar, att ett stort område berörs, 

fastighetsägarens ekonomi samt att det kan antas att en större mängd personer 

potentiellt drabbas av avvisningen. Förbudet med vite ska också gälla 

omedelbart för att förhindra att fastighetsägaren under tiden för en eventuell 

överprövning på nytt sätter upp skyltar som avvisar allmänheten. 

 

Bilagor till beslutet 

1. Anmälan 2022-06-09 

2. Ortfoto 2021 

3. Bilder från platsbesök 2022-06-30 

4. Bilder från platsbesök 2022-07-05 

5. Tillsynsrapport från platsbesök 2022-06-30 och 2022-07-05 

6. Utdrag ur planbeskrivning för aktuell detaljplan 0315 

7. Handlingar från tidigare ärende om avvisande skyltning Nat.2019.466 

8. Samtal med fastighetsägare 2022-07-07 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (13)  
    

 

Fastighetsägare och ägare till skyltarna 

 
Kommunicering och yttranden 

Björn Örås har via telefon yttrat sig den 7 juli 2022. Förslag till beslut med 

tillhörande bilagor delgavs fastighetsägaren den 21 juli 2022 via e-post och 

post. 

 
Bakgrund 

Tidigare och aktuella skyltar 

I augusti 2019 upptäcktes att det på Brogård 1:88 sattes upp skyltar där det 

påstås att ”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas 

av spelande personer”, se handlingarna i Nat.2019.466, bilaga 7. Skylten sattes 

upp där det idag finns skyltarna B1 och B2 uppsatta. Bygglovsenheten har inte 

någon kunskap om denna skylt därefter har tagits bort. När Bygglovsenheten 

genomförde tillsyn på Brogård 1:88 den 13 december 2021 har denna skylt 

eller liknande skyltar dock inte uppmärksammats. 

Den 9 juni 2022 inkom en anmälan med foto till Bygg- och miljönämnden om 

att det har satts upp skyltar på fastigheten som avvisar allmänheten samt att 

grindar skulle ha stängts, se bilaga 1. 

Den 30 juni och 5 juli 2022 genomförde Bygg- och miljönämnden 

tillsynsbesök på fastigheten, se foton och protokoll i bilagorna 3-5. Vid dessa 

tillfällen fotograferades vid platserna A, B, C och D nio skyltar, närmare 

benämnt A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1 och D2, se ortfotot i bilaga 1. 

Plats A befinner sig vid Brogårdsvägen och skyltarna A1 och A2 befinner sig 

norr om färisten/stängslet. På skylt A1 står ”Privat område” och på skylt A2 

står ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej 

beträdas under perioden 1/4-31-10. Allmänheten hänvisas till naturstigen och 

kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;10.96 och längd 17;37;30.33 

Plats B befinner sig vid Brogårdsallén och skyltarna B1 och B2 befinner sig 

norr om färisten/stängslet. På skylt B1 står ”Privat område” och på skylt B2 

står ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej 

beträdas under perioden 1/4-31-10. Allmänheten hänvisas till naturstigen och 

kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;22.55 och longitud 17;38;17.46 

Vid färisten vid plats B finns på grinden skylt B3. På skylt B3 står ”Av 

säkerhetsskäl får golfbanan och dess vägar inklusive Allévägen ej beträdas 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (13)  
    

 

under perioden 1/4-31-10. Allmänheten hänvisas till naturstigen och 

kulturpromenaden.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;30;21.24 och longitud 17;38;15.04 

Plats C befinner sig strax intill Brogårdsallén, söder om plats B, mellan färisten 

och Brogårds huvudbyggnad (Bro Hof slott). På skylt C1 visas att det skulle 

vara förbjudet att använda motorfordon eller att gå på vägen. På skylt C2 står 

”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas av 

spelande personer.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;56.69 och longitud 17;37;44.33 

Plats D befinner sig strax söder om Bro Hof slott med skyltarna D1 och D2. På 

skylt D1 står ”Privat område” och på skylt D2 står ”Obehöriga äger ej 

tillträde.” 

Koordinaterna för platsen är: latitud 59;29;40.016 och longitud 17;37;28.01 

Vid inspektion den 5 juli 2022 observerades också att grinden vid skylt B3 var 

stängd, medan den var öppen den 30 juni 2022. 

Den 7 juli 2022 kontaktade Bygglovsenheten fastighetsägaren via telefon, se 

bilaga 8. 

 

Aktuell detaljplan och andra regleringar för området 

Fastigheten omfattas av detaljplan 0315 som har fått laga kraft den 

17 september 2004. Enligt planbeskrivningen ska vägarna där skyltarna A1-D2 

står vara enskild väg. I planbeskrivningen, s. 12, 15, 16, 20, 23, 24 och 30-32 

uppges planområdets detaljer och betydelse för det rörliga friluftslivet, se 

bilaga 6. 

På s. 12, 15, 16, 20 och 23 redogörs för landskapets karaktär, placering av 

fornlämningar, huvudvägar och promenadvägar, landskapsrum och landmärken 

samt olika siktlinjer varifrån landskapet kan överblickas. På s. 20 står om 

planområdets betydelse: ”Det rörliga friluftslivet använder området ur två 

aspekter. Dels används området för promenader och dels av natur- och 

fågelskådare. De vanligaste promenadstråken är den långa allén ner till Slottet 

samt den östvästliga brukningsvägen och promenadvägen norrut till 

idrottsplatsen och Bro samhälle.” 

På s. 24 visas promenadvägar och stigar som benämns ”kulturpromenaden”. I 

områdets nordvästra och västra del finns en sådan väg längs med Assurs väg 

och som fortsätter i västkanten av planområdet tills den ansluter till 

Brogårdsallén norr om Fiskartorp. 

Söderut längs med Brogårdsallén, sedan fortsatt på Brogårdsvägen strax väster 

om slottsparken och Bro Hof slott och därefter ner mot Fiskartorp och 

Fiskudden med Ångbåtsbrygga/Gästbrygga går den andra ”kulturpromenaden” 

genom planområdet. Även det sistnämnda området i sydvästra delen av 
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Samhällsb 

 

Datum  5 (13)  
    

 

detaljplanen utgör intresseområde för kultur. Strax sydost om slottet ligger 

vidare ett ”naturområde med värdefull flora” märkt med ”N2”. Promenaden 

korsar också ”intresseområdet med kulturintressen inom vilket 

whiskydestilleri, konferens och golfcentrum ska tillkomma med hänsyn till 

detta”. Öster om Brogårdsallén befinner sig ett skogsområde vilket också är av 

intresse för kultur och där det finns ett flertal fornlämningar. 

I nordöstra delen av planområdet, mellan golfbanan (”D”) och ”övningsområde 

för golf” (”C”) går en naturstig. Väster om stigen går Brobäcken med ett litet 

skogsområde med en fornlämning. Strax öster om stigen finns ett skogsområde 

som också är ett intresseområde för kultur med fornlämning. 

Vid planområdets södra sida befinner sig vattenområdet Broviken som är en 

del av Broängarnas naturreservat. Större delen av naturreservatet och även 

delar utanför reservatet utgör Natura 2000-område. I stort sett hela kusten längs 

med Broviken ligger dessutom inom strandskyddat område. För anläggande av 

golfbanan har det getts dispens framför allt i västra delen av Mälarens kust på 

fastigheten, men strandskydd är inte upphävt inom området för golfbanan, se 

s. 32. 

Nästan hela fastigheten och planområdet utgör riksintresse för rörligt friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808). 

I planbeskrivningen, s. 30-31, redogörs för områdets betydelse för friluftslivet. 

Även mot bakgrund av planerad exploatering så poängterar planbeskrivningen 

att fokus för detaljplanen ligger på att garantera och förstärka för allmänheten 

full tillgänglighet till området. 

 

Gällande rätt 

I ärendet är lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning, LGS tillämplig. 

I lagens 5 § anges att skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 

område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan 

tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är 

uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är 

behörig av något annat skäl. 

Av 12 § framgår att kommunen får besluta om de förelägganden och förbud 

som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med 

stöd av lagen ska efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite 

sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta 

åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut 

ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Av förarbetena till den tidigare naturvårdslagen i samband med bestämmelsens 

införande framgår att det är en välkänd företeelse att privata förbudsskyltar i 
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Samhällsb 

 

Datum  6 (13)  
    

 

ökande omfattning sätts upp i syfte att avhålla allmänheten från att beträda 

mark där allemansrätten råder. Ett tillstånd för att sätta upp en sådan skylt 

måste därför inhämtas från nämnden. Tillstånd bör dock inte fordras om det är 

uppenbart att allemansrätten är utesluten inom området – t.ex. om detta utgörs 

av tomtmark eller plantering – eller om skylten eljest är behörig. Som exempel 

härpå kan nämnas att skylten varnar för verklig fara eller uppsatts enligt beslut 

av myndighet. I tveksamma fall måste byggnadsnämndens tillstånd inhämtas 

(prop. 1974:166 s. 5 och 98). 

 

Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:152) gäller allemansrätten på hela 

golfbanan och större delarna av planområdet. 

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida (lydelse 12 juli 2022) under rubriken 

”Vandring och skidåkning” angående detta förhållande: ”Allemansrätten gäller 

under förutsättning att du inte orsakar skada eller besvär. Därför går det inte att 

hävda att allemansrätten gäller på en golfbana. Åtminstone inte när spel pågår 

och inte på green (det finklippta området närmast hålet). Där är gräsytan så 

pass känslig att den kan skadas. Även vintertid kan greenen ta skada av 

skidåkning och vandring. Därför måste avspärrningar respekteras. På 

banområden utanför green och tee (utslagsplats) är det i allmänhet tillåtet att 

vara när det inte pågår spel.” 

 

Svenska Golfförbundet skriver på sin hemsida under rubrikerna ”För klubben-

Juridik, skatt och försäkring-Miljöfrågor-1.1.1. Allemansrätten” (lydelse 12 juli 

2022, uppdaterat 17 december 2018) följande: 

”Som golfbaneägare får man sannolikt acceptera att människor vistas på 

golfbanan så länge det inte innebär en olägenhet för golfverksamheten. 

Olägenheten kan bestå i att planteringar och odlingar förstörs eller att pågående 

spel avbryts/störs. I praktiken torde detta innebära att man som golfbaneägare 

kan kräva att allmänheten inte uppehåller sig på banan på ett sätt som stör 

spelet eller som innebär att greener m m förstörs. 

Slutsatsen är därmed att allemansrätten inte gäller på banan när spel pågår 

(green, tee, fairway) och att de delar av golfbanan som är mindre känsliga för 

förslitning, det vill säga andra områden än tee och green, bör vara tillåtna att 

vistas på när spel inte pågår. På ruff, där inget direkt spel pågår, gäller 

allemansrätten sannolikt fullt ut även när spel pågår. Det är spelarens ansvar att 

uppträda hövligt gentemot utnyttjare av allemansrätten – detta gäller även om 

spelaren störs i viss mån. 

Utöver själva golfbanan finns vanligen också klubbhus och förråd i anslutning 

till golfbanor. I direkt anslutning till dessa hus torde föreligga begränsningar 

för allmänhetens vistelse genom att dessa områden utgör tomtplats. Tomtplats 
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är det privata område runt ett hus som allmänheten inte får vistas på utan att 

göra olaga intrång. 

Underrättspraxis för strandskyddsdispensärenden indikerar att 

tomtplatsbegreppet är något snävare för mark i anslutning till byggnader som 

inte utgör privatbostad. Därmed får golfbaneinnehavaren sannolikt acceptera 

att allemansrätten utövas närmare klubbhus m m än som skulle ha gällt för ett 

bostadshus.” 

 

Bygglovsenhetens bedömning 

Skyltarnas utformning och innebörd 

Av Bygg- och miljönämndens aktuella tillsynsbesök framgår att 

fastighetsägaren har satt upp ett flertal skyltar med delvis olika budskap. 

Skyltarna A1, B1 och D1 uppger att på fastigheten Brogård 1:88 finns ”Privat 

område” vilket ger intrycket att allmänheten inte får vistas på fastigheten. Skylt 

C1 uppger att trafik med motorfordon och inte heller gångtrafik får förekomma 

i området. Skylt D2 uppger att ”Obehöriga äger ej tillträde” och ska läsas ihop 

med skylt D1 som uppger att det handlar om privat område med avsikten att 

allmänheten utestängs. 

Skylt C2 uppger ”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast 

beträdas av spelande personer”. Skylten är inte uppenbart beroende av skylt C1 

men ska läsas ihop med skylt C1 så att det blir ännu tydligare att allmänheten 

avvisas från att gå längs med Brogårdsallén, på andra enskilda vägar, på 

golfbanans vägar mellan de olika hålen eller inom områden som används för 

golfspel. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A1, B1, C1, C2, D1 och D2 

utifrån deras placering och budskap är ägnade att uppfattas som att allmänheten 

permanent avvisas från större delar av fastigheten och fastighetens vägar 

inklusive det området som utgör golfbanan. Detta gäller alla tider om dygnet 

och oberoende av årstid. 

På skyltarna A2, B2 och B3 står: ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess 

vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4-31-10. Allmänheten 

hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.” 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A2, B2 och B3 utifrån deras 

placering och budskap är ägnade att uppfattas som att allmänheten under sju 

månader av året avvisas från större delar av fastigheten. Skyltarna gäller alltså 

golfbanan, Brogårdsallén och andra delar av fastigheten som skulle kunna 

tillräknas golfbanan, men också golfbanans vägar samt naturområden som 

befinner sig inom och eller i närheten av golfbanan. Eftersom A1 befinner sig 
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vid Brogårdsvägen, och denna gata också utgör en allé, kan allmänheten 

dessutom få uppfattningen att den avvisas även från denna väg. 

 

Områdets betydelse för friluftslivet 

Bygg- och miljönämnden bedömer att nästan hela området på fastigheten 

Brogård 1:88 är idag allemansrättsligt tillgängligt trots att skyltarna har 

placerats intill enskilda vägar.  

Utifrån fastighetens aktuella planbeskrivning så ska även efter anläggning av 

golfbana och under pågående golfverksamhet allmänheten ha full tillgång till 

området. Detta gäller särskilt för ”kulturpromenaden” och dess anslutande 

delar längs med Brogårdsallén samt Brogårdsvägen strax väster om 

slottsparken och slottet ner mot Fiskartorp och Fiskudden med 

Ångbåtsbrygga/Gästbrygga. 

I planområdet ligger även ett flertal naturområden med fornlämningar strax 

söder om slottet och öster om Brogårdsallén som ska vara tillgängliga för 

allmänheten. 

I nordöstra delen av planområdet, mellan golfbanan (”D”) och ”övningsområde 

för golf” (”C”) går en naturstig. Strax öster om denna stig finns ett 

skogsområde som också den är ett intresseområde för friluftslivet. Bygg- och 

miljönämnden bedömer även att området kring Brobäcken och skogsområdet 

strax öster om bäcken med fornlämning är av betydelse och intresse för 

allmänheten.  

Utöver detta är ”intresseområdet med kulturintressen inom vilket 

whiskydestilleri, konferens och golfcentrum ska tillkomma med hänsyn till 

detta” av betydelse för friluftslivet.  

Andra områden som är av betydelse för friluftslivet är vid planområdets södra 

sida vattenområdet Broviken som omfattas delvis av Broängarnas naturreservat 

respektive utgör Natura 2000-område. Omständigheten att det har getts dispens 

från strandskydd för anläggande av golfbana längs med vissa delar av Broviken 

ändrar inte denna bedömning. 

Eftersom nästan hela fastigheten och planområdet utgör riksintresse för rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) så ska även detta vägas in i 

bedömningen att området ska anses vara av betydelse för friluftslivet. 

Som Naturvårdsverket och Svenska golfförbundet skriver så kan den som 

anordnar golfspel kräva att allmänheten inte uppehåller sig på banan på ett sätt 

som stör spelet eller som innebär att greener mm. förstörs. Allemansrätten 

gäller på banan om inte spel pågår vid de särskilda områdena green, tee och 

fairway samt de delar av golfbanan som är mindre känsliga för förslitning. 

Vistelse på andra områden än tee och green bör därför vara tillåten när spel inte 

pågår. På ruff, där inget direkt spel pågår, gäller allemansrätten sannolikt fullt 
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ut även när spel pågår. Det är spelarens ansvar att uppträda hövligt gentemot 

utnyttjare av allemansrätten – detta gäller även om spelaren störs i viss mån. 

Svenska golfförbundet skriver vidare att i direkt anslutning till klubbhus – i 

aktuellt fall Bro Hof slott och andra byggnader och byggnadsverk – torde 

föreligga begränsningar för allmänhetens vistelse genom att dessa områden 

utgör tomtplats. Underrättspraxis för strandskyddsdispensärenden indikerar 

dock att tomtplatsbegreppet är något snävare för mark i anslutning till 

byggnader som inte utgör privatbostad. Därmed får golfbaneinnehavaren 

sannolikt acceptera att allemansrätten utövas närmare klubbhus mm. än som 

skulle ha gällt för ett bostadshus. 

Bygg- och miljönämnden bedömer mot denna bakgrund att det på själva 

golfbanan kan finnas vissa begränsningar för allmänheten att nyttja känsligare 

områden som tee och green om dessa områden riskerar att skadas. Under tiden 

spelet pågår kan det dessutom vara möjligt att allemansrätten inte gäller för 

områdena tee, green och fairway. Efter en enskild bedömning ska även 

allemansrätten kunna begränsas i närheten av byggnader och byggnadsverk 

som utgör del av verksamheten på golfbanan. 

Sammantaget gäller dock allemansrätten på fastigheten året runt på enskilda 

vägar, vägar mellan hålen, i närheten av byggnader och byggnadsverk samt på 

andra områden på själva golfbanan som inte utgör tee och green, i det här fallet 

exempelvis naturområden. Att allmänhetens tillträde till golfbanan och dess 

vägar kan uppfattas som eller innebära störningar för golfverksamheten ändrar 

inte denna bedömning. Även omständigheten att utomstående personer kan 

skadas under pågående golfspel utgör inte en omständighet att få begränsa 

allmänhetens tillträde till golfbanan eller fastigheten i övrigt. 

Sammanfattningsvis bedömer Bygg- och miljönämnden att i stort sett alla 

områden på fastigheten Brogård 1:88 har betydelse för friluftslivet och är 

allemansrättsligt tillgängliga. 

 

Fastighetsägarens inställning och yttrande 

Den 7 juli 2022 ringde Bygglovsenheten  och underrättade honom 

om utredningen i ärendet. Fastighetsägaren meddelade att han är medveten om 

skyltarna som avvisar allmänheten från golfbanan och att han hade satt upp 

dem. Han meddelade att han har lov att sätta upp skyltarna mot bakgrund av 

den lagakraftvunna detaljplanen. Enligt honom har det därför också anlagts 

promenadstigarna naturstigen och kulturpromenaden. Allmänheten hänvisas att 

gå på dem under tiden det pågår golfspel mellan april och oktober. Under 

denna period skulle enligt honom allemansrätten vara upphävd. Enligt honom 

har det också funnits en hel del incidenter och olyckor, varför de behöver 

avvisa allmänheten från att beträda området för golfbanan. 
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Bygglovsenheten upplyste vid samtalet  om 5 § LGS och att det 

krävs tillstånd av kommunen för att sätta upp sådana skyltar som avvisar 

allmänheten från område som är av betydelse för friluftslivet. Bygglovsenheten 

förklarade för honom att det inte har sökts tillstånd för att sätta upp dessa 

skyltar. Bygglovsenheten upplyste fastighetsägaren om 12 § LGS och 

uppmanade  att montera ner skyltarna tills kommunen har beslutat i 

ett sådant ärende efter ansökan från honom.  uppgav att han inte vill 

ta ner skyltarna. 

 

Föreläggande om att bort skyltarna 

Bygg- och miljönämnden bedömer att skyltarna A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, 

D1 och D2 vid platserna A, B, C och D på fastigheten utgör anordningar som 

faller under 5 § LGS. Dessa skyltar avvisar på fastigheten Brogård 1:88 

allmänheten från större områden som är av betydelse för friluftslivet. Nämnden 

bedömer vidare att det saknas sådan omständighet som skulle medföra att det 

är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att 

skyltarna är behöriga av något annat skäl så att tillstånd inte skulle behövas. 

Inte heller pågående golfspel eller känsliga markområden på golfbanan utgör 

sådana omständigheter. Skyltarna får därför inte finnas uppsatta utan tillstånd 

av Bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att fastighetsägaren inte har sökt tillstånd 

för någon av de nu nämnda skyltarna innan eller efter att skyltarna har satts 

upp. Redan av den anledningen ska fastighetsägaren föreläggas att ta bort 

skyltarna med stöd av 12 § LGS. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att skyltarna utifrån deras 

utformning inte kan ges tillstånd i efterhand. 

Skyltarna A1, B1 och D1 uppger att området utgör ”Privat område”. Skylt C1 

uppger att trafik med motorfordon och inte heller gångtrafik får förekomma i 

området. Skylt D2 uppger att ”Obehöriga äger ej tillträde” och ska läsas ihop 

med skylt D1 som uppger att det handlar om privat område. Skylt C2 uppger 

”På grund av säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas av 

spelande personer”. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att alla dessa skyltar är allmänt hållna och 

avgränsar inte förbjuden användning av något utpekat område, dygnstid eller 

årstid på fastigheten. Allmänheten kan få intryck av att Brogårdsvägen, 

Brogårdsallén, golfbanan inklusive dess vägar och byggnadsverk, 

Bro Hof slott, andra intresseområden för kultur och konferens etc., men även 

enstaka naturområden, naturreservatet och hela strandområdet inte får beträdas 

jämnt. Säkerheten på golfbanan – för spelande personer eller allmänheten – kan 
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inte heller utgöra skäl för att avvisa allmänheten från områden som är av 

betydelse för friluftslivet. Mot denna bakgrund kan skyltarna A1, B1, C1, C2, 

D1 och D2 inte ges tillstånd i efterhand. Skyltarna ska därför avlägsnas. 

 

På skyltarna A2, B2 och B3 står: ”Av säkerhetsskäl får golfbanan och dess 

vägar inklusive Allévägen ej beträdas under perioden 1/4-31-10. Allmänheten 

hänvisas till naturstigen och kulturpromenaden.” Bygg- och miljönämnden 

bedömer att skyltarna A2, B2 och B3 utifrån deras placering och budskap är 

ägnade att utan närmare avgränsning av området eller dygnstid avvisa 

allmänheten under sju månader av året från större delar av fastigheten. Detta 

gäller golfbanan inklusive dess vägar och byggnadsverk, Brogårdsallén och 

Brogårdsvägen samt andra delar av fastigheten som skulle kunna tillräknas 

golfbanan. Även i det här fallet kan säkerheten på golfbanan – för spelande 

personer eller allmänheten – inte utgöra skäl för att avvisa allmänheten från 

områden som är av betydelse för friluftslivet. Allmänheten kan också få 

intrycket av att Bro Hof slott, andra intresseområden för kultur och konferens 

etc., men även enstaka naturområden, naturreservatet och hela strandområdet 

inte får beträdas mellan april och oktober. Sammantaget är dessa skyltar för 

allmänt hållna, använder sig av olovliga anledningar för att begränsa 

allmänhetens tillträde samt är ägnade att avvisa allmänheten i större omfattning 

än vad som är befogat med anledning av golfspel. Detta gäller särskilt den 

omfattande tidsperioden mellan vår och höst då det kan förväntas att 

allmänheten i störst utsträckning kommer vilja ha tillgång till områdena som är 

av betydelse för friluftslivet. Mot denna bakgrund kan inte heller skyltarna A2, 

B2 och B3 ges tillstånd i efterhand. Dessa skyltar ska därför också avlägsnas. 

 

Med hänsyn till att skyltarna A1-D2 tydligt avvisar en potentiellt stor mängd 

personer under hela året från ett stort område som är av betydelse för 

friluftslivet ska föreläggandet gälla omedelbart även om beslutet överklagas. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt att skyltarna ska avlägsnas 

inom 2 veckor efter att fastighetsägaren har tagit del av beslutet. 

Om fastighetsägaren inte följer detta föreläggande får Upplands-Bro kommun 

ta ned skyltarna på fastighetsägarens bekostnad. 

 

Förbud förenat med vite 

Som det framgår av ärendet Nat.2019.466 så upptäcktes i augusti 2019 att det 

på Brogård 1:88 hade det satts upp en skylt där det påstås att ”på grund av 

säkerheten får golfbanan och dess vägar endast beträdas av spelande personer”, 

se handlingarna i bilaga 7. Skylten sattes upp där det idag finns skyltarna B1 

och B2 uppsatta och saknade tillstånd. Bygg- och miljönämnden har därför 
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behövt informera golfklubbens VD om att skylten inte får vara uppsatt. 

Golfklubben Bro Hof Golf AB ägs genom moderbolaget  

 Fastighetsägaren är även styrelseledamot i Bro Hof Golf AB. 

Lagfaren fastighetsägare är sedan 2003  Bygg- och miljönämnden 

anser därför att  2019 borde haft fullt vetskap respektive haft full 

kontroll över omständigheten att dåvarande skylt hade satts upp 

Bygglovsenheten har inte någon kunskap om denna skylt därefter har tagits 

bort. När Bygglovsenheten genomförde tillsyn på Brogård 1:88 den 

13 december 2021 har denna skylt eller liknande skyltar inte uppmärksammats. 

 

Bygg- och miljönämnden konstaterar således att  redan tidigare har 

satt upp en skylt på fastigheten som avvisar allmänheten från områden som är 

av betydelse för friluftslivet. Efter information från Bygglovsenheten att 

skyltarna i aktuellt ärende saknar tillstånd och behöver avlägsnas har 

fastighetsägaren uppgett att han inte vill följa kommunens uppmaning. 

 

Mot bakgrund att fastighetsägaren tidigare haft avvisande skyltning och 

aktuellt vägrar att avlägsna sådan skyltning finns det behov att förbjuda 

 med stöd av 5 och 12 §§ LGS att 2 veckor efter att han har delgetts 

detta beslut ha skyltar uppsatta på fastigheten Brogård 1:88 som 

avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt tillstånd 

från kommunen. 

Med anledning av att fastighetsägaren tidigare har satt upp liknande skyltar 

samt vägrar att ta bort de aktuella skyltarna behöver förbudet förenas med vite. 

Vite är av samma anledning påkallat för att förhindra att fastighetsägaren sätter 

upp samma eller liknande skyltar på nytt. 

Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta förbud inte följs ska 

 därför med stöd av 12 § LGS utge ett löpande vite om 50 000 kr för 

varje uppsatt skylt som avvisar/utestänger allmänheten om skylten saknar 

tillstånd från kommunen. 

Vitesbeloppet har bestämts utifrån att det handlar om potentiellt många skyltar, 

att ett stort område berörs, med hänsyn till fastighetsägarens ekonomi samt att 

det kan antas att en större mängd personer potentiellt drabbas av avvisningen 

Om fastighetsägaren inte följer detta förbud får Upplands-Bro kommun ta ned 

skyltar som avvisar/utestänger allmänheten om dessa skyltar saknar erforderligt 

tillstånd från kommunen på fastighetsägarens bekostnad. 

 



99 TILLSYN.2022.22, Olovlig skyltning om att allmänheten avvisas från områden som är av betydelse för friluftslivet, BROGÅRD 1:88 - BMN 22/0008-6 TILLSYN.2022.22, Olovlig skyltning om att allmänheten avvisas från områden som är av betydelse för friluftslivet, BROGÅRD 1:88 : 9.Forslagtillbeslut20220721_538616

 
Samhällsb 

 

Datum  13 (13)  
    

 

Barnperspektiv 
Barn precis som vuxna har genom allemansrätten möjlighet att få upptäcka och 

vistas i kultur- och naturområden som är av betydelse för friluftslivet. Beslutet 

försäkrar därför också barn att få uppleva byggnader, stränder, natur och 

fornminnen på fastigheten Brogård 1:88. 

 

 

Detta beslut har fattats av handläggare enligt Bygg- och miljönämndens 

delegationsordning, antagen av Bygg- och miljönämnden 2022-01-27, § 1, 

Dnr. ALL.2021.785, delegationspunkt 11.4. 

 

För Bygg- och miljönämnden 

 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

 

Beslutet sänds med förenklad delgivning till 

 

 

 

Beslutet sänds som kopia till  
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Kungsgatan 44. • 111 35  STOCKHOLM 

TELEFON: 08-662 79 40 • FAX: 08-662 79 41 

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB • Org.nr. 556678-0945 

info@froberg-lundholm.se • www.froberg-lundholm.se 

Till 

Upplands-Bro kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Att: Florian Reitman 

Bygglovsenheten 

 

Endast genom e-post: Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

 

 

Ang. underrättelse med förslag till beslut Brogård 1:88 och Bro Hof Slottsväg 3-9  

Er beteckning: TILLSYN.2022.22 

 

Med hänvisning till Samhällsbyggnadskontoret underrättelse 2022-07-21 med förslag till beslut 

i rubricerat ärende, samt vår tidigare kontakt i saken, får jag på uppdrag av fastighetsägaren  

 framföra följande. 

                              

Som en följd av kommunens hot om ett kraftigt och omedelbart gällande vitesföreläggande har 

de aktuella skyltarna monterats ner. Syftet med punkt 1 i vitesföreläggandet har därför förfallit. 

  

Fastighetsägaren delar dock inte kommunens uppfattning om att skyltarna inte är motiverade 

eller högst angelägna för att varna för en verklig fara. Fastighetsägaren tolkar vidare den aktuella 

detaljplanen annorlunda vad gäller allmänhetens rätt att vistas i området och allemansrättens 

tillämplighet på golfbanan. 

 

I syfte att få den tvistiga frågan rättsligt prövad avser fastighetsägaren att ansöka om tillstånd 

enligt 5 § lagen om gaturenhållning och skyltning. Även syftet med punkt 2 i det föreslagna 

vitesföreläggandet har därmed fallit. Eftersom något föreläggande inte behövs saknas skäl för 

byggnadsnämnden att meddela ett sådant enligt 12 § i lagen om gaturenhållning och 

skyltning.        

 

 

Stockholm den 31 augusti 2022 

 

 

Mikael Lundholm    

Advokat 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kent Olsson 

   

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2022-09-14     

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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ATL.2022.182, Ansökan om permanent tillstånd 
för servering av alkoholdrycker, Lejondal 1:15, 
Lejondals Allé 6, 197 34 Bro 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan om permanent tillstånd 

för servering av alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 
för Musikhotellet i Stockholm AB org.nr. 559038-7642. Beslutet gäller från 

beslutsdatum och tills vidare på Lejondals slott. 

Sammanfattning 

Musikhotellet i Stockholm AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med 

ansökan om att erhålla permanent serveringstillstånd av alkoholdrycker till 

allmänheten enligt alkohollagen. Musikhotellet i Stockholm AB har skickat in 

alla begärda handlingar och miljöenheten har remitterat och fått svar från 

samarbetande myndigheter där inga synpunkter framkommer. Verksamheten 

startar 1 september 2022 och eftersom alla handlingar är utan erinran har ett 

tillfälligt tillstånd skrivits ut från 1 september 2022 till 12 oktober 2022 då ett 

beslut från nämnden förväntas ha tagits. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker, 22 augusti 2022 

 Yttrande från polisen, 29 augusti 2022 

Ärendet 

Musikhotellet i Stockholm AB har till Bygg-och miljönämnden inkommit med 

ansökan om att erhålla permanent serveringstillstånd av alkoholdrycker till 

allmänheten enligt alkohollagen. Musikhotellet i Stockholm AB har skickat in 

alla begärda handlingar och miljöenheten har remitterat och fått svar från 

samarbetande myndigheter där inga synpunkter framkommer. Verksamheten 

startar 1 september 2022 och eftersom alla handlingar är utan erinran har ett 

tillfälligt tillstånd skrivits ut från 1 september 2022 till 12 oktober 2022 då ett 

beslut från nämnden förväntas ha tagits.  

PBI har bedömts vara ägaren Torbjörn Blomqvist. Han är ägare av 

huvudbolaget, T Blomqvist Holding Sverige AB och bolagen under,  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-14   

 
 

där Musikhotellet i Stockholm AB är ett av dem. Ett annat bolag i koncernen är 

Stockholm Meeting Selection AB som också har fört över pengar till 

Musikhotellet i Stockholm AB för att finansiera avtalet för driften av Lejondals 

slott. Det är inte samma bolag som köper slottet som har avtalet för driften och 

som står som innehavare av serveringstillståndet. Stockholm Meeting Selection 

AB har skickat in årsredovisning för bolaget och de har under flera år haft 

omsättningar på över 100 miljoner så finansieringen är berättigad. 

Torbjörn Blomqvist driver även andra slott i stockholmsregionen med 

serveringstillstånd och han är kontrollerad av flera kommuner. 

Miljöenheten tillstyrker att Musikhotellet i Stockholm AB erhåller sökt 

permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Kent Olsson 

Handläggare Miljöenheten 

 

Bilagor 

1. Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker, 22 augusti 2022 

2. Yttrande från polisen, 29 augusti 2022 

Beslut sänds till 

 Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna 

servering@folkhalsomyndigheten.se 

 Polismyndigheten i Stockholms län                                                        

Mail/PDF: registrator.stockholm@polisen.se                                               

Ämne: Serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 

 Länsstyrelsen i Stockholms Län 

Beslut laddas upp i länsstyrelsens system med kod 2022 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/vara-

tjanster/komplettering-elleryttrande-i-arende.html 
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REMISS 1 (1) 

 Datum Informationsklass 

  2022-08-29 Ej klassad 

 Diarienr (åberopas) Saknr  

Polismyndigheten 

Stockholm Nord 

Lpo Järfälla/Upplands-Bro 

Magnus Nilsson 

A471.099/2022 

 

561   

  

  

 

Remissvar Polis Lejondals slott 

Remissvar avseende vandelsprövning vid ansökan om 
serveringstillstånd, ATL 2022.180 
 

Upplands-Bro kommun har begärt vandelsprövning i alkoholserveringsärende 

för sökande Musikhotellet i Stockholm AB orgnr 559038-7642 

 

Vandelsprövningen avser: 

 

Torbjörn Bengt Martin Blomqvist 581009-3012 

 

Registerslagningar visar ingenting som hindrar den sökande från att godkän-

nas. 

 

 

 

Magnus Nilsson 

Kommunpolis 

Lpo Järfälla 

 

Tel: 0733-315866 

magnus-k.nilsson@polisen.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(20)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Malmström 

Miljöinspektör 

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se 

2022-09-16     

Bygg- och miljönämnden 
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MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om 
tillstånd för bergtäktsverksamhet inom 
fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Miljöenhetens förslag till beslut daterat den 16 september 2022 till Mark- och 
miljödomstolen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden mottog den 15 juli 2022 Swerock AB:s ansökan om 
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande 

verksamheter inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun. 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in senast den 7 september 

2022. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna yttrande i 
ärendet senast den 10 oktober 2022. 

Miljöenheten har tagit del av Swerocks ansökan om tillstånd för bergtäkt samt 

bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter och avstyrker att 

tillstånd beviljas. Miljöenheten bedömer att bergtäktens lokalisering inte är 

lämplig eller förenlig med kravet på god hushållning med naturresurser. De 

kumulativa effekterna av den planerade bergtäkten med tillhörande 

verksamheter innebär en så stor påverkan på boende i närområdet samt växt- 

och djurliv att det inte är förenligt med miljöbalken. 

Om tillstånd ändå beviljas yrkar miljöenheten att verksamheten ska villkoras 

med vissa begränsningar för att undvika att olägenhet för människors hälsa och 

miljön uppkommer. Nedan följer miljöenhetens synpunkter. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillstånd med tillhörande bilagor som inkom den 15 juli 

2022 

 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010), antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Aktualitetsprövades och 

beslutades vara aktuell den 21 mars 2018 

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro (FÖP 2016), 

antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (20)  
2022-09-16   

 
 

 Handledning för täkttillsyn av Miljösamverkan Västra Götaland, 

daterad november 2011 

 Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning av Miljösamverkan 

Sverige, daterad den 30 november 2006 

 Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5) 

 Miljöenhetens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2017 

 Besök i området den 26 april 2018 och den 24 november 2021 

 Samtal med kontaktpersoner på Swerock AB den 29 november 2021 

och e-postkorrespondens med kontaktpersoner på Swerock AB den 8 

augusti 2022 

Ärendet 

Bakgrund 

Swerock AB inkom den 24 september 2021 med samrådsunderlag gällande 

ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 och med 

ansökan om att bedriva bergtäktsverksamhet den 17 maj 2022.  

Swerock inledde redan år 2017 en process för att söka tillstånd på rubricerad 

fastighet. Tillståndsansökan prövades i Mark- och miljödomstolen i Nacka i 

november 2018 och fick tillstånd. Tillståndet överklagades av närboende, samt 

Upplands-Bro kommun. I juli 2020 prövades ärendet i Mark- och 

miljööverdomstolen där tillståndsansökan avslogs med motivering att ”bolaget 

inte har visat att den föreslagna lokaliseringen av täkten är lämplig med hänsyn 

till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Bolaget har inte heller visat att det finns 

förutsättningar att genomföra efterbehandlingen utan att det uppkommer skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” Ärendet överklagades sedan 

av bolaget till Högsta domstolen som inte beviljades prövningstillstånd. 

Swerock AB motiverar en ny ansökan år 2022 med att domstolarna styrkte 

behovet av ett kvalitativt bergmaterial i regionen. Bolaget anför vidare att den 

sökta verksamheten i sig, med tillhörande transporter, buller, påverkan på 

naturvärden eller hydrologi etc. inte skulle ha angivits som skäl för avslag i 

Mark- och miljööverdomstolen. Swerock har därför på nytt ansökt om tillstånd 

för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken på rubricerad fastighet, samt 

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd har sökts 

samlat hos Mark- och miljödomstolen i Nacka. 

Skillnader i ansökan jämfört med 2017 är att verksamheten inte omfattar 

mottagande av massor för efterbehandling, samt ett minskat 

verksamhetsområde åt öster. En ny lokaliseringsutredning är också framtagen. 

I övrigt är förutsättningarna desamma enligt bolaget. 

 

 
  



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (20)  
2022-09-16   

 
 

Den 15 juli 2022 mottog Bygg- och miljönämnden Swerock AB:s ansökan om 

tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande 

verksamheter från Mark- och miljödomstolen. Yttrande till Mark- och 

miljödomstolen i Nacka ska lämnas in senast den 7 juli 2022.  

Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet 

senast den 10 oktober 2022. 

Ansökan om tillstånd 
Swerock AB (Swerock eller Bolaget) ansöker på nytt hos Mark- och 

miljödomstolen om att under 25 år bedriva bergtäktsverksamhet med ett totalt 

uttag på 14 miljoner ton berg och ett maximalt årligt uttag om 700 000 ton, 

bedriva krossning och sortering samt ta emot, lagra, sortera och genom 

mekanisk bearbetning återvinna externa massor i form av jord- och 

schaktmassor, asfalt, rivningsbetong och entreprenadberg. Bergtäkten planeras 

ca 4,5 km nordväst om Bålsta centrum i Upplands-Bro kommun. Ansökan 

omfattar tillstånd för täkt av berg och återvinningsverksamhet enligt 9 kap. 

miljöbalken samt avsänkning av grundvattennivån och bortledande av yt- och 

grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken.  

Upplands-Bro kommun vidhåller sina tidigare ställningstaganden från 

tillståndsansökan år 2017. Kommunen har noterat att Swerock tagit emot 

kommunens synpunkter i samrådsskedet men att vissa av synpunkterna inte 

beaktats vid upprättande av ansökningshandlingarna och därför kvarstår. 

Upplands-Bro kommun har synpunkter på ansökan inom följande områden: 

 Behovsbedömning 

 Lokaliseringsutredning 

 Hushållning med råvaror  

 Förslag till villkor 

 Buller  

 Krav på provtagning 

 Avsänkning och bortledning av grundvatten 

 Lagring och hantering av massor 

 

Etableringen bedöms som olämplig då det inte står klart att behov av täkten 

finns. Att verksamheten skulle innebära stora negativa miljöeffekter är tydlig 

och det är inte tillfredsställande utrett hur omfattande dessa negativa effekter 

skulle innebära avseende naturvärden. Miljöenheten kan fortfarande se att 

bergtäkten kommer medföra stora ingrepp i naturmiljön och att verksamheten 

kommer innebära stora störningar för både friluftslivet och närboende. Även 

bortledningen av grundvatten som riskerar att påverka närliggande 

dricksvattenbrunnar samt sumpskog, de två mossarna och den grävda dammen.  

Upplands-Bro kommun undrar fortsatt när Bolaget avser genomföra inkoppling 

till kraftledningsnätet. Lämpligen villkoras ett eventuellt tillstånd med eldrift 

från verksamhetens start. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (20)  
2022-09-16   

 
 

Upplands-Bro kommun anser även att det är märkligt att föreliggande 

tillståndsansökan inkommit då en snarlik ansökan tidigare prövats av Mark- 

och miljööverdomstolen i mål M 12383-18. 

Miljöenhetens synpunkter utifrån miljöbalken 

Miljöenheten har tagit del av Swerocks ansökan om tillstånd för bergtäkt samt 

bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter och avstyrker att 

tillstånd beviljas. Miljöenheten bedömer att bergtäktens lokalisering inte är 

lämplig eller förenlig med kravet på god hushållning med naturresurser. De 

kumulativa effekterna av den planerade bergtäkten med tillhörande 

verksamheter innebär en så stor påverkan på boende i närområdet samt växt- 

och djurliv att det inte är förenligt med miljöbalken. 

Om tillstånd ändå beviljas yrkar miljöenheten att verksamheten ska villkoras 

med vissa begränsningar för att undvika att olägenhet för människors hälsa och 

miljön uppkommer. Nedan följer miljöenhetens synpunkter. 

 

Behov av bergtäkt i regionen 

 
I Upplands-Bro kommun finns i dagsläget en pågående bergtäkt, Bro bergtäkt. 

Bro bergtäkt har under år 2022 fått tillstånd att öka sitt årliga uttag från 
400 000 ton till 1 300 000 ton berg till och med år 2052. Utöver Bro bergtäkt 
finns 11 andra aktiva bergtäkter inom en radie av 30 kilometer från den 

planerade täktverksamheten. Utöver bergtäkterna inom närområdet finns 
tillgång till krossad ballast till mindre kvalificerade avsättningsområden då en 

stor mängd entreprenadberg uppkommer i projektet Förbifart Stockholm. I den 
behovsbedömning Swerock lämnat in som underlag till tillståndsansökan 
bedöms behovet av ballast i Upplands-Bro kommun teoretiskt kunna uppgå till 

370 000 ton per år mot år 2040, detta om behovet antas vara ett av landets 
högsta om 10 ton per person och år och förväntad populations- och 

bostadsutveckling blir verklighet.  
 
I behovsbedömningen framgår även att Upplands-Bro är en av de kommuner 

nordväst om Stockholm som av SGU, Sveriges geologiska undersökning, 
pekats ut ha begränsade förutsättningar att bidra med områden till 

ballastförsörjningen. Miljöenheten menar att Upplands-Bros nuvarande bidrag 
till regionens utveckling och ballastförsörjning är stort satt i relation till det 
egna behovet, och att vikten av att hushålla med naturresurser därför bör 

prioriteras högre än ett eventuellt ytterligare behov av ballast i Uppsala och 
Stockholm.  

I miljökonsekvensbeskrivningen framförs att den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050, motiverar etablering av täktverksamheter 
som den sökta verksamheten. Miljöenheten anser utifrån samma resonemang 

som ovan att Upplands-Bro kommun redan upplåter mark för sin andel av de 
täkter som regionen behöver i och med den befintliga täktverksamhet som 

bedrivs i kommunen.  
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Sett till Uppsala- och Stockholmsregionerna samt utredningsområdet som 

helheter anser inte miljöenheten att behovsbedömningen visar att det finns ett 

behov av den aktuella täkten.  

Då det inte visats föreligga ett objektivt behov av materialet i täkten är de krav 

som ställs inte skäliga för att verksamheten ska tillåtas enligt 3 kap 1 § MB.  

Länsstyrelsen har delat in länet i grova drag i fem försörjningsområden, varav 

Upplands-Bro tillhör den nordvästra delen. Denna del har enligt Länsstyrelsen 

störst tillgång till befintliga bergtäkter i länet. Avgränsningarna av 

försörjningsområdena har gjorts med utgångspunkt från lokaliseringarna av de 

större grusfyndigheterna, befintliga bergtäkter samt befintligt vägnät. En 

avstämning med senaste data via den digitala kartvisaren Ballast från SGU ger 

fortsatt bilden att denna del av Stockholms län är väl försörjd av bergtäkter. 

Lokalisering av bergtäkt 

Översiktsplanen för Upplands-Bro kommun 

Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt är olämplig och strider mot 

kommunens översiktsplan och landsbygdsplan, bland annat med hänsyn till 

närheten till befintliga bostäder och naturområden, det större sammanhängande 

skogsområdet som området idag är en del av samt att kommunens 

översiktsplan förordar att störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning till 

trafikplatserna vid E18 och inte på landsbygden. 

Förslaget till lokaliseringen strider mot översiktsplanen för Upplands-Bro 

kommun och den fördjupade översiktsplanen för landsbygden. 

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro kommun heter ÖP 

2010, och antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Planen 

aktualitetsprövades senast i mars 2018, och är fortsatt aktuell. Från och med 

juni 2017 finns också en antagen fördjupning av översiktsplanen som gäller 

landsbygden; landsbygdsplan, FÖP 2016. Dessa två dokument, tillsammans 

med den fördjupade översiktsplanen för Bro tätort, bildar tillsammans den 

aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun. 

I den ansökan som Swerock AB lämnat är beskrivningen av planförhållandena 

felaktiga och/eller bristande i flera avseenden. I punkt 5.6 skriver Swerock att 

”i översiktsplanen, antagen 15 december 2011 och aktualitetsförklarad den 21 

mars 2018, finns inga särskilda intressen utpekade i direkt anslutning till det 

planerade verksamhetsområdet” och i punkt 5.7 ”som tillägg till 

översiktsplanen har kommunen antagit en fördjupad översiktsplan för 

landsbygden i Upplands-Bro, antagen 14 juni 2017”. 

I det berörda området är det den fördjupade översiktsplanen för 

landsbygdsplanen som anger riktningen för den framtida utvecklingen. 

Landsbygdsplanen pekar tydligt ut den plats som föreslås för bergtäkt som 

prioriterad för areella näringar, och mer specifikt för skogsmark-skogsnäring 
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(FÖP 2016, sid. 39). Platsen är också prioriterad framför andra intressen för att 

utgöra en så kallad grön koppling (FÖP 2016, sid. 72-74, samt ÖP 2010, sid. 

122). 

I förslagets omedelbara närhet, både i väster, norr och öster ligger ett större 

område som är ett av de sex områden på landsbygden som kommunen pekar ut 

för bebyggelseutveckling, Utredningsområde – Lunda (FÖP 2016, sid, 52). 

Areell näring och grön koppling är prioriterade på platsen 

Kommunen har tagit tydlig ställning till att de areella näringarna är prioriterade 

i området, och ska ges förutsättningar för att kunna fortleva och utvecklas. 

Inriktningen i kommunens översiktsplan är att större sammanhängande 

obebyggda områden samt tysta områden (vilket platsen för ansökan betraktas 

som) ska undantas från ny bebyggelse (FÖP 2016, sid. 42, samt ÖP 2010, s. 

64). Ny bebyggelse inkluderar även täkter och andra verksamheter som orsakar 

buller. 

Den föreslagna lokaliseringen är även inom ett område som är utpekat som en 

grön koppling (FÖP 2016, sid. 72–74, samt ÖP 2010, sid. 122). Gröna 

kopplingar visar var de är extra viktigt att bevara, stärka och vidareutveckla 

grönstrukturens värden och funktioner i samband med planering och 

exploatering. De markerar också samband mellan värdefulla rekreations-, 

natur- och kulturmiljöer som behöver bevaras och stärkas för biologiska och 

rekreativa funktioner. En väl fungerande grön koppling bör ha en bredd på 

ungefär 500 meter (FÖP 2016, sid. 74). Den föreslagna lokaliseringen bedöms 

inte förenlig med områdets funktion som grön koppling. 

Förslagets påverkan på naturmiljön och områdets rekreativa värden bedöms 

oacceptabel 

Den planerade verksamheter kommer att fragmentera landskapet och därmed 

försämra spridningsmöjligheterna för växt- och djurlivet. Förslaget innebär ett 

omfattande ingrepp i naturmiljön i ett hittills opåverkat område. Vidare har 

området höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande 

skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende. 

Området är relativt tyst i dagsläget och lämpar sig väl för friluftsaktiviteter 

såsom bär- och svampplockning, jakt, ridning och vandring. 

Upplands-Bro kommun är i övrigt påverkat av buller från Försvarsmaktens 

verksamhet samt flygbuller från Arlanda. Det är därför särskilt viktigt att 

bevara de tysta områden som finns i kommunen. En bergtäkt i detta område 

förändrar både landskapsbilden, naturmiljön och områdets värden, och är 

därför i detta sammanhang helt olämpligt. 
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Konflikter med utredningsområde för bostadsbebyggelse och befintlig 

bebyggelse 

I närområdet finns idag ett femtiotal bostadsfastigheter längs med väg 912 och 

i öster ett planlagt fritidshusområde med 90 fastigheter och ökande 

permanenteringsgrad. 

I anslutning till verksamhetsområdet ligger ett större område som i den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden är utpekat för 

bebyggelseutveckling, Lunda. Området är benämnt som utredningsområde och 

är intressant för kommunen att peka ut i ett längre perspektiv (FÖP 2016, sid. 

52). Då den fördjupade översiktsplanen för landsbygden antogs rådde delvis 

fortfarande oklara planeringsförutsättningarna för möjligheterna till 

kompletterande bostadsbebyggelse där. Dessa osäkerheter har sedan antagandet 

2017 ändrats till positiv fördel för bebyggelseutveckling. 

Detta område nämns inte i under punkten 5.7 i Swerocks ansökan, och i 

miljökonsekvensbeskrivningen anges endast att ”en närmare beskrivning av 

området anger att ny kompletterande bebyggelse i dagsläget inte är lämpligt” 

(Miljökonsekvensbeskrivning – ansökan om tillstånd för bergtäkt på 

fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län, sid. 

17). 

Miljöenheten önskar framhålla att kommunens intention är att detta område på 

sikt ska utvecklas för bostäder i syfte att främja en levande landsbygd. En 

bergtäkt i närområdet skulle väsentligt försämra möjligheterna för att utveckla 

detta område för bostäder i framtiden. 

Både nuvarande och kommande boende riskerar att bli störda av 

täktverksamhet med allt vad den innebär i form av tung trafik, buller med 

mera. 

I området ”Lunda” som helhet finns ett högt bebyggelsetryck och flera nya 

fastigheter har bebyggts med bostäder de senaste åren. Det är sannolikt att 

detaljplan kommer tas fram med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen. 

Kommunen har alltså i översiktsplanen tagit tydlig ställning till att de areella 

näringarna prioriteras och ska ges förutsättningar för att kunna fortleva och 

utvecklas. För att de areella näringarna och natur, kultur- och 

rekreationsområden ska kunna utvecklas och för att det inte ska uppstå påtaglig 

skada på Totalförsvarets riksintresse koncentreras bebyggelseutvecklingen på 

landsbygden till några huvudstråk och utpekade områden, varav Lunda är ett.  

I kommunens översiktsplan pekas även två mossar i närheten av den planerade 

täkten ut som ekologiskt särskilt känsliga områden samt som naturvärde av 

kommunalt intresse. Den ena är Lillmossen som utgör en helt igenvuxen och 

dikad mindre mosse cirka 150 meter söder om verksamhetsområdet.  
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Den andra är Stormossen som utgör en delvis igenvuxen mosse drygt 700 

meter söder om verksamhetsområdet. 

Avstånd befintlig bebyggelse 

I skriften Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5), som har getts 

ut i samarbete med Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket, 

anges det att skyddsavståndet mellan en täktverksamhet och kringliggande 

bebyggelse bör vara minst 500 meter. Miljöenheten anser därför att 

lokaliseringen för täktverksamheten är olämplig med avseende på det nära 

avståndet till närliggande bostadsfastigheter norr och väster om föreslaget 

täktverksamhetsområde. Flera bostadsfastigheter finns inom 350–600 meter 

från täktverksamhetsområdet och miljöenheten befarar att det korta avståndet 

innebär att de närboende riskerar att bli störda av täktverksamheten. 

Miljöenheten anser också att lokaliseringen för täktverksamheten är olämplig 

med hänvisning till befintlig bebyggelse inom områden längs med väg 912. 

Hänsynsreglerna 

En allmän utgångspunkt vid markanvändning är att markområden ska användas 

för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. I enlighet med 3 kap. 1 § 

miljöbalken ska företräde ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning. Vid nyetablering av täkt ska därför hänsyn tas till att 

det dels innebär god hushållning att bryta täktmaterialet och dels om täktens 

lokalisering är lämplig. Lagstiftaren har särskilt konstaterat att det finns goda 

möjligheter att överväga alternativa lokaliseringar i fråga om bergtäkter (prop. 

2008/09:144 s. 13). Om det material som ska utvinnas i bergtäkten kan ersättas 

med andra bergtäkter eller om det finns andra närbelägna områden som skulle 

vara bättre att exploatera för täktverksamhet kan lokaliseringen bedömas som 

olämplig med stöd av 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Miljöenheten anser 

att det material som Swerock planerar att utvinna ur bergtäkten skulle kunna 

ersättas av andra bergtäkter och till exempel krossad ballast från Förbifart 

Stockholm. 

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 

påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär i 

enlighet med 3 kap. 2 § miljöbalken. Miljöenheten bedömer att 

täktverksamheten påtagligt skulle påverka områdets karaktär. Området är idag 

helt opåverkat av exploateringsföretag. Området har unika natur- och 

kulturvärden samt en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett 

forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten. Mark- och 

vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
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friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 

natur- eller kulturmiljön i enlighet med 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Miljöenheten vill poängtera att det tilltänkta området för täktverksamheten har 

höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande skogsområde 

som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende. Området är 

relativt tyst i dagsläget och lämpar sig väl för bär- och svampplockning, jakt, 

ridning och vandring.  

Det finns ett flertal stigar och ridstigar inom den planerade bergtäkten. 

Upplevelsen av orörd natur får ett mycket högre värde om området präglas av 

viss stillhet. 

Ett tillstånd till den sökta bergtäkten skulle innebära ett ingrepp i naturmiljön i 

ett hittills opåverkat område. Täktverksamheten skulle fragmentera upp 

landskapet och försämra spridningsmöjligheterna för växt- och djurliv i 

området. Miljöenheten anser därför sammantaget att den sökta 

täktverksamheten inte uppfyller miljöbalkens krav på god hushållning och 

lämplig lokalisering. 

Lokaliseringsutredning 

Swerock har genomfört en översiktlig lokaliseringsutredning för att identifiera 

möjliga lämpliga platser för etablering av en bergtäkt. I 

lokaliseringsutredningen identifieras 25 områden som har grundläggande 

förutsättningar för etablering av en täkt med lämplig bergkvalitet och som 

därmed varit aktuella för ytterligare utredning. Miljöenheten ifrågasätter om 

det var rätt avvägning att inte titta vidare på område 4 och 6 efter steg 2 (tabell 

2) i framtagen lokaliseringsutredning, och därmed om de fem alternativen som 

valdes ut för fortsatt utredning var de fem bästa alternativen. Vidare är det svårt 

att följa hur avvägningar gjorts i steg 3 där motstående intressen beskrivs med 

särskilt låg detaljeringsgrad för det valda alternativ 23. I tabellerna 4-8 i 

lokaliseringsutredningen verkar raden för Befintlig markanvändning inte vara 

platsspecifikt ifylld. 

Vidare vill miljöenheten påpeka att kriterier i lokaliseringsutredningen som har 

angivits som anledning att inte utreda områden vidare, exempelvis förekomst 

av sumpskog och förekomst av redan befintliga bergtäkter i området, har 

bedömts på ett uppenbart icke objektivt sätt för det aktuella alternativ 23. 

Miljöenheten menar att lokaliseringsutredningen borde genomföras på ett mer 

förutsättningslöst sätt i stället för att tolka förutsättningar på ett sätt som 

ensidigt gynnar Bolagets intressen. 

Miljöenheten anser inte att platsen för den sökta verksamheten är tillåtlig enligt 

2 kap. 6 § MB. Alternativa lokaliseringar är inte tillfredsställande utredda i 

lokaliseringsutredningen och den visar heller inte att lokaliseringen för den 

sökta verksamheten är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna nås 

med minsta möjliga olägenheter och intrång.  
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Mottagning av entreprenadberg från infrastrukturprojekt 

Swerock planerar att föra in, lagra och mekaniskt bearbeta maximalt 50 000 

ton entreprenadberg från infrastrukturprojekt. I avsnitt 4.7 i den tekniska 

beskrivningen framgår det att mottagningen av entreprenadberg kommer att 

ske på avsedda ytor där materialet krossas och sorteras innan det läggs på 

upplag i väntan på försäljning.  

I underlaget finns det inte beskrivet huruvida marken där entreprenadberget ska 

placeras kommer att skyddas med exempelvis tät gummiduk. 

Miljöenheten bedömer att det finns en stor risk för att höga halter av kväve i 

entreprenadberget riskerar att lakas ut och spridas till omgivningen om marken 

och verksamhetsområdet inklusive sedimentationsdammen inte förbereds för 

att avleda och rena lakvattnet. 

Mottagning av jord- och schaktmassor 

Riktvärde för externa massor 

Swerock planerar att ta emot maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor per 

år. Massorna kommer att lagras, bearbetas och säljas på platsen. I avsnitt 4.7 i 

den tekniska beskrivningen anges hur masshanteringen planeras. Enligt 

Swerock kan massor komma att användas för att bygga bullervallar inom 

verksamhetsområdet. Samtidigt anger Swerock att gränsvärden för massornas 

föroreningsinnehåll ska vara Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM). Miljöenheten vill påminna om att det generellt inte är 

tillåtet att tillföra ett område förorenade massor med föroreningshalter över 

områdets befintliga bakgrundshalter. Eftersom den planerade verksamheten tar 

i anspråk ett orört och icke förorenat naturområde anser miljöenheten att 

verksamheten ska använda striktare riktvärden för tillförda massor. 

Miljöenheten yrkar att Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre än 

ringa risk (MRR) ska gälla för massorna som ska användas till bullervallar och 

andra konstruktioner inom verksamhetsområdet. 

Miljöenheten påminner även om att uppförande av bullervallar och liknande 

konstruktioner med återvunna massor kan komma att kräva separat anmälan 

eller tillståndsansökan beroende på föroreningsgraden i massorna. 

Lakvatten från lagrade massor 

Miljöenheten anser att den planerade lagringen av förorenade massor upp till 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning inom 

verksamhetsområdet kan ge upphov till förorenat lakvatten som kan behöva tas 

omhand genom särskild vattenrening. Swerock har inte angivit i ansökan hur 

eller om detta potentiellt förorenade lakvatten ska omhändertas.  
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Miljöenheten yrkar på att Swerock ska utforma verksamhetsytan och 

sedimentationsdammen så att omhändertagande av lakvatten kan ske på ett 

fullgott sätt och förhindra att förorenat lakvatten sprids till omgivningen. 

Mottagning av asfalt och rivningsbetong 

Swerock planerar att föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton asfalt och 

rivningsbetong för återvinning och vidare försäljning per år. I avsnitt 4.7 i den 

tekniska beskrivningen framgår det hur mottagning, lagring och bearbetning av 

avfallet planeras.  

Asfalt och rivningsbetong kommer att mottas på avsedda ytor och sorteras 

innan det läggs i separata upplag i väntan på återvinning och försäljning. Vissa 

massor av asfalt och rivningsbetong kommer att krossas i krossningsverk. 

Swerock kommer att ställa krav på redovisning av massornas ursprung innan 

massorna förs in i täktverksamheten.  

Miljöenheten saknar en beskrivning av Swerocks krav på massor av asfalt och 

rivningsbetong. Äldre asfalt kan innehålla stenkolstjära som i höga halter kan 

lakas ut. I underlaget finns det inte heller beskrivet huruvida marken där 

massor av asfalt och rivningsbetong ska placeras kommer att skyddas. 

Miljöenheten bedömer att det finns en stor risk för att eventuella föroreningar 

sprider sig om marken inte skyddas. 

Sprängning 

Sprängsalvorna i den sökta bergtäkten beräknas omfatta 30 000–50 000 ton 

berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet sprängningstillfällen enligt 

uppgift på sida 15 i miljökonsekvensbeskrivningen att vara ca 18 stycken under 

ett maximalt år med en maximalproduktion av 700 000 ton/år och ca 13 

stycken under ett normalt år med en normalproduktion av 500 000 ton/år. 

Miljöenheten anser att villkor om sprängning bör innehålla krav på att berörda 

kringboende ska informeras inför varje sprängning samt att verksamheten ska 

vidta åtgärder för att förebygga olägenheter från sprängningarna. 

Miljöenheten saknar beräkning eller uppskattning av ljudnivåer vid 

sprängningar, vilket behöver redovisas. 

Markvibrationer 

På sida 72 i miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att pallhöjderna i 

bergtäkten planeras vara upp till 30 meter. På sida 14 i riskanalysen framgår 

dock att omgivande bostadsbebyggelse kan begränsa pallhöjderna samt 

mängden samverkande laddning vid sprängning i brytningsområdets västra och 

norra ytterkanter. Enligt praxis så får vibrationsnivåerna uppgå till 4 mm/s vid 

bostadshus (MÖD M 8510–03, MÖD M 8227:11) Miljöenheten yrkar att 

Swerock inte ska tillåtas överskrida komfortvärdet på 4 mm/s vid närmaste 

bebyggelse.  
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Miljöenheten föreslår att vibrationerna ska begränsas till 4 mm/s som 

begränsningsvärde. Vid täktens eventuella startskede ska vibrationsmätningar 

genomföras för att få mer korrekta och platsspecifika data. Dessa ska sedan 

användas för att bestämma borrning och laddning för att säkerställa att 

Swerock inte överstiger 4 mm/s. På sida 75 i miljökonsekvensbeskrivningen 

presenteras olika skyddsåtgärder och bland annat alternativ till att minska 

pallhöjden, bland annat att minska borrhålsdiametern eller använda så kallad 

däckladdning. 

Miljöenheten anser att Swerock ska genomföra vibrationsmätningar triaxiellt, 

samtliga tre mätriktningar (vertikal samt två horisontella), enligt 

rekommendationerna på s. 15 i riskanalysen. Detta för att få fullständig 

information om vibrationernas utbredning, vilket är till nytta inför 

salvplanering och vibrationsutredningar. 

Kvävehaltiga föroreningar 

Vid sprängning i täktverksamheten kommer kvävehaltiga rester av 

sprängämnen bli kvar i bergmassorna och i det vatten som pumpas upp ur 

brytområdet. Swerock har på sida 60 i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivit 

hur kväve omhändertas i sedimentationsdammen och den befintliga 

växtligheten i vattendraget. Miljöenheten anser att kväveutsläppen inte kan 

betraktas separerat från andra typer av föroreningar som genereras i samband 

med sprängning. Ämnet kväve är komplext, det uppträder i olika former och 

kan genom kemiska, biologiska och mikrobiella processer fastläggas, 

omvandlas eller i vissa fall avgå till luft. Kväveutsläpp till vatten sker främst 

som nitrat- och ammoniumjoner, samt till viss del som ammoniak. 

Miljöenheten saknar en fullständig redogörelse i 

miljökonsekvensbeskrivningen för samtliga föroreningar och övriga ämnen 

som sprängningen lämnar efter sig och hur dessa ska tas omhand. 

Seveso-verksamhet 

Verksamheten utgör en så kallad Seveso-verksamhet enligt lagen (1999:381) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. Farliga ämnen i form av sprängämnen hanteras för 

losshållning av berg. Mängden sprängämnen varierar men normalt kommer 

cirka 20 ton sprängämnen att användas vid en salva om cirka 50 000 ton berg. 

Miljöenheten vill påminna om att Swerock måste ta fram information till 

allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats om tillstånd 

ges till bergtäkten. Informationen ska skickas in till kommunen i god tid för att 

det ska hinna granskas, godkännas och läggas upp på kommunens hemsida 

innan eventuella arbeten påbörjas. 
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Trafik 

På s. 17 i miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att antalet fordonsrörelser 

vid en normal produktion på 500 000 ton berg per år och en last om cirka 35 

ton per bil skulle vara cirka 114 stycken per arbetsdag. Vid en maximal 

produktion på 700 000 ton berg per år skulle antalet fordonsrörelser vara cirka 

160 stycken per arbetsdag. Om inget av de externa jord- och schaktmassorna 

och entreprenadberget som verksamheten planerar att ta emot skulle ske med 

returtransporter skulle det vid en återvinning av maximalt 250 000 ton externa 

massor per år vara ytterligare 56 fordonsrörelser per arbetsdag. Vid en maximal 

produktion av berg och återvinning av maximal mängd externa massor skulle 

antalet fordonsrörelser per arbetsdag vara cirka 216 stycken. Enligt 

Trafikverkets statistik för årsmedeldygnstrafik är antalet fordonsrörelser med 

tunga fordon på väg 912 cirka 257 stycken, baserat på mätningar år 2015. 

Bergtäkten med tillhörande verksamheter skulle därför öka antalet 

fordonsrörelser med tunga fordon med 84 % vid en maximal produktion och 

återvinning. 

Swerock uppger att cirka 90 % av antalet tunga fordon planeras köra längs väg 

912 mot E18 och 10 % norrut längs väg 912. Transportavståndet från 

täktverksamheten till E18 är knappt 4 kilometer och inga bostäder finns längs 

den vägsträckan. Norrut längs väg 912 finns det dock bostadshus. 

Swerock bedömer att olycksrisken inte ökar till en nivå som är orimlig och att 

transporter till och från den planerade täktverksamheten kommer att kunna ske 

utan oacceptabla störningar. Miljöenheten saknar skyddsåtgärder i avsnitt 7.4.2 

i miljökonsekvensbeskrivningen för att minska olycksrisken till och från 

täktområdet. Miljöenheten anser att det är en felaktig bedömning att 

transporterna kommer att kunna ske utan oacceptabla störningar. Trafikverket 

har tidigare framfört att en trafikutredning bör tas fram för att undersöka om 

berört vägnät klarar tillkommande trafik och hur riksintresset väg 912 skulle 

påverkas. Miljöenheten instämmer i Trafikverkets bedömning. 

Miljöenheten yrkar att tunga fordon inte ska tillåtas välja att köra norrut via 

väg 912 till väg 269 och 263 då detta skulle påverka omgivningen med bland 

annat trafikrelaterade luftföroreningar och buller. Miljöenheten yrkar i andra 

hand att antalet tunga fordon som transporteras norrut via väg 912 ska 

begränsas med ett visst antal per dygn. 

Buller 

Beräkningspunkter Härsbrokärr/Lunda 

I beräkningen av externt industribuller från den planerade täktverksamheten 

har Swerock valt att placera ut fyra beräkningspunkter 300 meter väster om 

brytområdet med tanke på att Härsbrokärr/Lunda utpekas som 

utredningsområde för bebyggelse i Upplands-Bro kommuns fördjupade 
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översiktsplan för landsbygden. Miljöenheten vill uppmärksamma att det inte är 

fastställt att utredningsområdet Härsbrokärr/Lunda är 300 meter väster om 

brytområdet som Swerock anger.  

Punktkällor 

Miljöenheten saknar en punktkälla vid upplagsytan, som framgår i 

exploateringsplanen. Vidare ställer sig miljöenheten frågande till vart sortering 

och krossning av entreprenadberg, asfalt och rivningsbetong kommer att ske. I 

ansökan och den tekniska beskrivningen framgår det att dessa massor ska 

hanteras separat men det framgår inte i exploateringsplanen var detta ska ske.  

Miljöenheten tolkar det som att detta ska ske utanför brytområdet i anslutning 

till upplagsytan som är markerad i exploateringsplanen. I bullerutredningen 

framgår det inte vilken ljudnivå sortering och krossning av entreprenadberg, 

asfalt och rivningsbetong generar då den avsedda ytan inte finns med i 

beräkningarna. 

Täktbuller 

I beräkningen av externt industribuller framgår det att täktverksamheten 

behöver vidta bullerskyddsåtgärder för att dagtid understiga Naturvårdsverkets 

riktvärden som anges i Naturvårdsverkets rapport 6538. 

Bullerskyddsåtgärderna som planeras är användande av en ljuddämpad borr, 

avskärmning av Spindel- och konkrossen antingen bakom en bullervall/ett 

bullerskydd eller i skydd av den norra/västra brytväggen och anläggande av 

bullervallar i den östra och västra delen av verksamhetsområdet. Vidare står det 

i avsnittet att eftersom täkten bildar en stor yta är det en risk för att maskinerna 

står oskärmade. På s. 12 i ansökan står det att placeringen av 

krossningsanläggningen kan variera vid olika etableringar men ställs i 

möjligaste mån upp i skydd av upplag eller bullervallar samt i skydd för 

sprängning.  

Miljöenheten anser att verksamheten ska villkoras att vidta erforderliga 

bullerskyddsåtgärder för krossningsanläggningarna så att Naturvårdsverkets 

riktvärden inte riskerar att överstigas. 

Trafikbuller 

I avsnitt 10 i beräkningen av externt industribuller framgår det att transporterna 

som går norrut längs väg 912 mot väg 269 skulle komma att överstiga 

riktvärdena för trafikbuller som anges i Regeringens proposition 1996/97:53 

vid flera bostäder. Vid dessa bostäder överstiger ljudnivåerna vid fasad och 

uteplats redan riktvärdena med dagens trafiksituation. Enligt beräkningen är 

dock ökningen av trafikbullernivåerna marginell med 0–0,2 dBA. Miljöenheten 

yrkar på att transporterna från bergtäkten inte ska tillåtas gå norrut längs väg 

912 för att inte ytterligare överskrida riktvärdena.  
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Kumulativa effekter 

Miljöenheten anser att hänsyn ska tas till samtidig bullerstörning från 

trafikbuller från väg 912. Enligt Naturvårdsverket vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller måste hänsyn alltid tas till kumulativa effekter av 

tillkommande verksamhet tillsammans med redan befintliga verksamheter. 

Eftersom trafikbuller från väg 912 överstiger riktvärden vid flera bostäder i 

dagsläget anser miljöenheten att hänsyn ska tas till den samtidiga 

bullerstörningen då flera starka bullerkällor kan samverka och ge en total 

ljudnivå som är högre. 

Lågfrekvent buller 

Miljöenheten vill uppmärksamma att beräkningen för buller inte tar särskild 

hänsyn till lågfrekvent buller. I beräkningsrapporten påstås att lågfrekvent 

buller inomhus sällan är ett problem från bergtäkter om Naturvårdsverkets 

riktvärden för industribuller vid fasad innehålls. Miljöenheten ställer sig 

frågande till att lågfrekvent buller inte skulle kunna utgöra ett problem i detta 

fall eftersom låga frekvenser dominerar på längre avstånd från bullerkällan 

samt att vegetation och byggnader dämpar låga frekvenser sämre än de dämpar 

höga frekvenser. Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud som inte 

domineras av låga frekvenser. Exempel på symtom vid exponering är trötthet, 

irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och störd sömn. Symtomen 

och besvären kan komma redan vid relativt låga ljudnivåer, strax över den 

normala hörtröskeln. 

Damning 
Swerocks planerade bergtäkt kommer att påverka luften med avgasutsläpp från 

maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet samt trafik till 

och från bergtäkten. Damning från arbets- och transportytor samt upplag 

kommer även att påverka luften. I avsnitt 7.3 i miljökonsekvensbeskrivningen 

står det att grövre totaldamm kommer att orsaka neddamning av mark och 

vegetation inom maximalt någon eller några hundra meter från bergtäkten. De 

närmast belägna bostadshusen ligger väster och norr om bergtäkten med 350–

400 meters avstånd.  

Miljöenheten anser att Swerock ska vidta åtgärder för att minimera spridning 

av damm från verksamhetens alla moment. Miljöenheten yrkar att Mark- och 

miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 stycken. miljöbalken till 

tillsynsmyndigheten att bestämma ytterligare villkor avseende skyddsåtgärder 

som behövs för att förhindra olägenheter genom damning. 

Naturvärdesinventering, artinventering och fågelinventering 
Upplands-Bro kommun genomförde ett fältbesök på platsen för den planerade 

bergtäkten den 26 april 2018. Miljöenhetens bedömning är att genomförd 

naturinventering generellt ligger lågt i klassningen, mycket beroende på att 

man inte hittat tillräckligt med naturvårdsarter.  
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Erfarenhetsmässigt anser Miljöenheten att det är sannolikt att artlistan kommer 

växa och därmed visa högre naturvärde om man återbesöker dessa typer av 

områden under hösten. Naturvärdesinventering gjordes under augusti månad 

vilket medför att många marksvampar inte hunnit komma upp än. 

Naturvårdsarter som motaggsvamp, grovticka och blomkålssvamp är inte alls 

otroligt att de återfinns i området. 

Under fältbesöket år 2018 konstaterades det att skogen har lång skoglig 

kontinuitet och har på många ställen aldrig kalavverkats. Skogen har på stora 

delar en naturskogsartad karaktär med flerskiktning, luckighet och olikåldrigt 

trädskikt. Äldre träd finns även spritt inom området. Områdets hydrologi är 

opåverkad i dagsläget och det finns flera fuktstråk och våtmarker.  

En källa noterades även inom området. Dessa har alltid höga naturvärden 

eftersom floran och faunan kring dessa blir unik. Källor har högt 

bevarandevärde och ska i regel lämnas orörda med en skyddszon. Vid 

fältbesöket år 2018 noterades betydligt fler naturvårdsarter än vad som är 

upptagna i rapporterna. Förutom de som redan var funna observerades även: 

tunn flarnlav, liten spiklav, reliktbock, granbarkgnagare, gullpudra och 

granbräken. 

Miljöenheten poängterar att den planerade åtgärden helt kommer radera ut de 

miljöer som finns i området. I inventeringen hittades en del småfåglar som 

numera har ett starkare skydd enligt ny praxis av skyddsförordningen. Praxisen 

säger att man nu även ska titta på individnivå och då krävs att en sådan här typ 

av åtgärd får en "större" påverkan enligt miljöbalken. Även groddjuren, som 

också är starkt skyddade i artskyddsförordningen, kommer få det svårt i och 

med att den sökta verksamheten skulle ändra på hydrologin i området så att 

mycket av deras livsmiljöer försvinner. Miljöenheten önskar att det förtydligas 

om det finns förslag på kompensationsåtgärder då dessa arter kommer att 

påverkas negativt. 

Vid fältbesöken konstaterades att ett flertal stigar leder in till området och 

vittnar om att skogen utnyttjas för rekreation för närboende. Även intilliggande 

skogsområden kommer påverkas negativt ur ett rekreationsperspektiv då 

verksamheten kommer bullra och störa naturupplevelsen.  

Miljöenheten anser med hänsyn till ovan att Swerock inte kan dra slutsatsen att 

den planerade verksamheten inte bedöms ha någon negativ påverkan på 

arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. Även att en 

källa finns inom området anser miljöenheten höjer bevarandevärdet för det 

opåverkade naturområdet och talar emot att den valda platsen är tillåtlig enligt 

2 kap. 6 § MB för den sökta verksamheten. I den hydrogeologiska utredning 

som bilagts ansökan står skrivet att det inte förekommer några kända naturliga 

källor i närheten av bergtäkten, vilket alltså är felaktigt. 
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Grund- och ytvatten 
 
Den planerade täktverksamheten omfattar en lokal sänkning av 

grundvattennivån genom bortledning av grundvatten för att kunna bryta berg 
under dagens grundvattennivå. Detta anser miljöenheten innebär risk för så 
pass stora negativa effekter att den valda platsen inte är tillåtlig enligt 2 kap. 6 

§ MB. Den hydrogeologiska utredning som gjorts ser ut att vara en 
skrivbordsprodukt som visar en prognos baserad på en rad antaganden om 

områdets geologiska och hydrologiska förutsättningar, vilka inte kontrollerats 
genom faktiska mätningar eller undersökningar i fält redovisade i rapporten. 
Att antaganden inte verifierats innebär att utredningens resultat blir osäkert. 

Swerock kommer att anlägga en pumpgrop någon meter under produktionsytan 

till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas.  

Vattnet i pumpgropen kommer sedan pumpas upp ur täkten och ledas till 

anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps vattnet ut i ett dike vilket 

mynnar i Håtunaviken, Mälaren. Den hydrogeologiska utredningen till ansökan 

resulterade i att 42 l/s är det högsta flödet som den planerade täkten kan släppa 

ut till nedströms vattendrag utan att riskera negativ påverkan på nedströms 

liggande system. Miljöenheten anser att det är högst olämpligt att låta den 

sökta verksamheten påverka vattenförhållandena, och därmed riskera 

förekommande naturvärden som beror av områdets naturligt förekommande 

mossor och den grävda damm nordväst om området för den sökta 

verksamheten som enligt den hydrogeologiska utredningen bedöms vara 

grundvattenberoende. 

De närliggande två mossarna Stormossen och Lillmossen är utpekade som 

ESKO-områden (Ekologiskt Särskilt Känsliga Områden) i kommunens 

översiktsplan (ÖP 2010). I ett dokument med motiveringar till kommunens 

utpekade ESKO-områden står att Stormossen är en tallmosse omgiven av 

alkärr och hällmarkstallskog, att denna naturtyp är ovanlig och därför hyser 

arter som inte är särskilt vanliga och att Stormossen är ett föroreningskänsligt 

område som också är särskilt känsligt för hydrologiska förändringar. De 

närliggande naturvärden som pekats ut bedöms inte påverkas negativt av den 

planerade sänkningen av grundvattennivån i den hydrogeologiska utredningen 

medan miljöenheten anser att stor osäkerhet fortfarande råder med anledning 

av hur utredningen utförts, samt att områdets naturvärden är så pass stora att 

påverkansrisker ska undvikas. I hela Stockholms län råder förbud mot 

markavvattning (enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken) på grund av att 

det anses särskilt angeläget att våtmarker i länet bevaras. 

Flera borrade och grävda brunnar ligger inom påverkansområdet men enligt 

den hydrogeologiska utredningen är risken för skadlig påverkan på brunnar 

som används och är i funktion liten. Risk för påverkan har enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen endast bedömts kunna uppstå på en bedömt 

användbar brunn, vilken är grävd på fastigheten Härsbrokärr 2:1 och där 
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grundvattennivåsänkningen bedöms kunna bli ca tre decimeter. Samt på en 

brunn som inte bedöms vara användbar på fastigheten Kvarnnibble 1:27. 

Miljöenheten anser däremot att den sänkning av grundvattennivån som 

planeras ökar risken för att saltgrundvatten (relikt havsvatten) tränger in i 

brunnarna. På sidan 25 i den hydrogeologiska utredningen står att åtgärder vid 

behov kan vidtas om påverkan skulle bli större än förutsett. Miljöenheten anser 

att det behöver förtydligas vilka åtgärder som skulle vidtas om oacceptabel 

skada noteras på någon brunn som följd av verksamheten. 

Swerock planerar att vidta skyddsåtgärder gällande utgående vatten och flöde 

från sedimentationsdammen genom regelbunden provtagning. Miljöenheten 

anser att det finns en stor risk för att föroreningar sprids från täkten till 

recipient.  

Det är därför av stor vikt att Swerock säkerställer att inga skadliga eller 

övergödande halter av föroreningar och näringsämnen leds från täkten till 

recipient. 

Efterbehandlingsplan 
 
Gestaltningen och markanvändningen 

I Swerocks tidigare ansökan ville bolaget efterbehandla täkten genom att föra 

in externa massor för att bygga ut slänter kring täkten som då skulle bilda en 

mindre täktsjö. I Swerocks aktuella ansökan avses inte att fylla ut täkten med 

externa massor. I avsnitt 4.14 av den tekniska beskrivningen samt avsnitt 3.5 i 

miljökonsekvensbeskrivningen framgår ett antal generella förslag på hur 

Bolaget ser att den slutliga efterbehandlingen kan gå till. Miljöenheten vill 

påpeka att det fortfarande saknas en konkret efterbehandlingsplan eftersom 

Swerock avser att planen för efterbehandling ska utformas efter samråd med 

tillsynsmyndigheten och markägare i verksamhetens slutskede. Bolaget föreslår 

att det inom brytområdet ska bildas en täktsjö av inläckande grund- och 

ytvatten när utpumpning av vatten upphör. Genom användning av 

avbaningsmassor som då finns kvar inom området anläggs slänter runt och i 

närheten av nedfartsrampen till brytområdet. På vissa ställen kan bergväggar 

lämnas för fågellivet. Vissa av slänterna kommer att planteras med skog och 

andra kommer att sparas så att de kan nyttjas som strand för vilt och människor 

vid bad. Den förväntade nivån för vattenytan kommer att vara cirka + 39 meter 

över havet. Den beräknade tiden för att vattenytan ska nå den nivån är 20 år. 

För att sjön ska kunna nyttjas för fritidssyften behöver nivån vara cirka + 30 

meter över havet, vilket skulle ta cirka 4 år. 

Enligt vägledningen av efterbehandling av täkter av Miljösamverkan Sverige 

(2006) så är det alltid ett orosmoment huruvida vattnet kommer att stiga till 

beräknade nivåer eller inte. Miljöenheten anser att det finns en risk för att nivån 

för vattenytan inte kommer att stiga som förväntat. Miljöenheten bedömer 

därför att villkor bör precisera att återlämnandet av säkerheten inte kan ske 
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förrän det visat sig att vattennivån stiger till beräknad nivå. Miljöenheten anser 

att efterbehandlingsplanen ska utvecklas för att visa på att lösningarna är 

möjliga utifrån platsens lokala förutsättningar. På s. 15 i den hydrogeologiska 

utredningen till ansökan framgår det att tillgången på inströmmande ytvatten är 

knapp och grundvatteninläckage är låg. Miljöenheten anser att det finns en stor 

risk för att närliggande sumpskogar, våtmarker och de där ingående 

naturtyperna kommer att påverkas av efterbehandlingsplanen. Det behöver 

därför utredas hur närliggande sumpskogar, våtmarker och de där ingående 

naturtyperna kommer att påverkas av att grund- och ytvatten läcker in till 

vattenspegeln. 

Den föreslagna efterbehandlingen innebär att verksamhetsområdet delvis ska 

återplanteras med skog. Miljöenheten anser att det är betydelsefullt att valet av 

de trädsorter som planteras avspeglar den omgivande skogen samt att det 

eftersträvas att långsiktigt åstadkomma en blandskog som främjar ett hållbart 

skogsbruk och biologisk mångfald samt är motståndskraftig mot exempelvis 

påfrestningar så som klimatförändringar och skadedjur.  

I beskrivningen av förslaget till efterbehandling står inget om åtgärder för att 

förebygga ras eller fallolyckor inom området efter verksamhetens avveckling. 

Miljöenheten anser att det är av högsta vikt att Bolaget vidtar tillräckliga 

åtgärder för att friluftsliv och djurliv ska kunna vistas inom området utan risk 

för fall eller skada.  

Swerock anger att efterbehandlingen kommer att ske successivt i de delar av 

täkten som är färdigbrutna. Miljöenheten anser att en sådan successiv 

efterbehandling förutsätter att efterbehandlingsplanen upprättas åtminstone 

delvis, innan bolaget påbörjar brytningen i täkten, för de delar av området som 

ska efterbehandlas först.  

Vidare är miljöenheten av samma åsikt som Swerock att 

efterbehandlingsplanen ska revideras i samråd med oss som tillsynsmyndighet 

och sedan följas upp löpande samt i god tid innan ett eventuellt tillstånd löper 

ut. 

Egenkontrollprogram 
Miljöenheten vill påminna om att egenkontrollprogrammet för bergtäkten med 
tillhörande verksamheter måste skickas in till tillsynsmyndigheten i god tid om 

tillstånd ges till bergtäkten. Detta för att det ska hinna granskas och godkännas 
av tillsynsmyndigheten innan eventuella arbeten påbörjas. Miljöenheten avser 
framföra eventuella villkorsförslag under kommande förhandling. 

Barnperspektiv 

Barnperspektiven är synnerligen viktiga mot bakgrund av de långsiktiga 

effekterna av sökt täktverksamhet och förutsättningar för barn att växa upp i 

angränsande områden. 
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Eftersom bostadsbebyggelse finns i närområdet kring täktverksamhetsområdet 

får det antas att det även kan finnas barn i närområdet. Även barn som inte bor 

eller är på besök i något av bostadshusen i den planerade täktens närområde 

kan antas vistas i området då det används frekvent som rekreationsområde. En 

stor ökning av antalet tunga transporter i området kan innebära ökad olycksrisk 

och barn är en särskilt utsatt grupp då barn inte har samma riskmedvetenhet 

som vuxna. Även andra risker som en täktverksamhet innebär behöver särskilt 

beaktas då barn kan komma finnas i närområdet. Till exempel är det viktigt att 

täktområdet avgränsas så att barn och andra obehöriga inte kan komma in på 

täktområdet och utsättas för olycksrisk. 

Vidare bör barnperspektivet beaktas långsiktigt. En täktverksamhet innebär en 

oåterkallelig åverkan på naturen, med den sökta lokaliseringen betyder det att 

en av Stockholmsregionens större orörda skogar förändras radikalt och blir 

mindre tillgängliga för barn. Även täktverksamhetens negativa effekter på 

växt- och djurliv bör beaktas från ett barnperspektiv, särskilt på lång sikt.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Miljöchef  

Jerker Parksjö Miljöinspektör 

 Magnus Malmström 

 

 

Bilagor 

1. Mark- och miljödomstolens kungörelse, inkom den 15 juli 2022 

2. Swerock AB ansökan om tillstånd, inkom den 15 juli 2022 

3. Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd, inkom den 15 

juli 2022 

4. Teknisk beskrivning, Bilaga A, till ansökan om tillstånd, inkom den 15 

juli 2022 

Beslut sänds till 

 Nacka Tingsrätt via e-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

Mål nr 3910-22 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Swerock AB (Swerock eller Bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och 

bergkross.  Råvaran kommer ofta från Bolagets egna täkter eller från återvunnet material i form av 

entreprenadberg eller asfaltsmassor.  

Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken, 

samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd söks samlat hos mark- och 

miljödomstolen i Nacka.  

Samråd har genomförts med myndigheter, närboende, berörda föreningar och organisationer genom 

utskick av samrådsunderlag samt kungörelse i aktuella tidningar, se samrådsredogörelsen bilaga B1. 

Inkomna synpunkter har beaktats och beskrivits i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Ansökan gäller ett planerat uttag om 14 miljoner ton berg under en 25-årsperiod med en 

normalproduktion av 500 000 ton/år och maximalproduktion av 700 000 ton/år. Bolaget avser också att 

ta in, lagra och återvinna maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor, maximalt 50 000 ton asfalt och 

rivningsbetong (varav allt kommer återvinnas och säljas) samt maximalt 50 000 ton entreprenadberg 

(varav allt kommer återvinnas och säljas). 

Brytning kommer att ske under grundvattennivån. Vattenverksamheten kommer då att bestå av 

bortledning av grundvatten, inklusive uppförande av för grundvattenbortledningen nödvändiga 

anläggningar. 

Verksamhetsområdet är ca 44 ha varav brytningsområdet utgör ca 24 ha. Den planerade brytningen 

planeras att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra del och därefter sker brytning 

norrut. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på ett sätt där riskerna för störningar 

i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning ytterligare på djupet ner till nivå + 28 m 

ö. h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö. h.  

Verksamheten kommer att bestå av avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, 

upplagshantering samt transporter till och från täkten.  

Det är Bolagets avsikt att ansöka om en samlad tillståndsprövning av all den verksamhet vilken kommer 

att bedrivas på platsen, innefattande inte bara bergtäkt och vattenverksamhet, utan också mottagning, 

mellanlagring och återvinning av externa jord- och schaktmassor samt entreprenadberg och asfalt och 

rivningsbetong enligt vad som redogörs i ansökningshandlingarna. 

I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. Sprängsalvor 

beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet 

sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st. 

Verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 – 18.00. 

Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. Periodvis vid projekt som kräver leverans av 

material vid andra tider kan transporter förekomma hela dygnet och på helger. Vid dessa tillfällen kan 

tillsynsmyndigheten besluta om andra arbetstider. 

För att minska utsläpp av bland annat kväve till vatten kommer allt utgående vatten att renas i en 

sedimentationsdamm. Sedimentationsdammen kommer att dimensioneras för att utgående flöde ska 

regleras och inte påverka nedströms liggande markavvattningsföretag. 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket liten. 

Påverkan av damningen från verksamheten bedöms utifrån avstånd till närboende i den förhärskande 

vindriktningen bli liten.  

Transporter till och från täkten beräknas uppgå till 114 fordonsrörelser (lastbilar in och ut) per dag 

(vardagar) vid normal produktion. Vid maximal produktion beräknas antalet fordonsrörelser uppgå till 160 

per dag. 
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Beräkningar visar att verksamheten, med föreslagna skyddsåtgärder, kan bedrivas med innehållande av 

Naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller vid bostäder. Den verkliga ljudnivån kommer 

merparten av tiden vara lägre än beräknat eftersom beräkningarna förutsätter ett worst-case. Den 

tillkommande täkttrafiken kommer att generera ytterligare trafikbuller men i marginella nivåer i 

förhållande till den befintliga trafiken. 

Vibrationer och luftstötvåg kommer enligt beräkningar inte överskrida de villkor vilka Bolaget föreslagit 

för verksamhetens bedrivande. Omgivande bostadsbebyggelse kan begränsa pallhöjderna 

(samverkande laddningsmängd) i brytningsområdets västra och norra ytterkanter. Luftstötvågorna från 

sprängningarna bedöms kunna hållas på en låg nivå och utan att påverka omgivande bebyggelse. 

Det planerade verksamhetsområdet innebär att en del av ett skogsområde tas i anspråk. De genomförda 

natur- och artinventeringarna visar på ett område som inte har bedömts ha några högre naturvärden.  

Artinventeringarna med fokus på groddjur, kärlväxter och fåglar gav slutsatsen att de arter som 

påträffades är relativt vanliga i landet, och att den ansökta verksamheten inte bedöms ha någon negativ 

påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.  

Den planerade grundvattenbortledningen och avsänkningen bedöms inte innebära några negativa 

konsekvenser för närliggande sumpskogar eller våtmarker och för de där ingående naturtyperna. 

Den arkeologiska utredning som utförts visar att det inte finns några fornlämningar inom 

utredningsområdet och den planerade täktverksamheten bedöms därför inte påverka kulturmiljön 

negativt, varken inom eller i anslutning till verksamhetsområdet och planerad transportväg. 

Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på rekreationsmöjligheterna genom buller från 

verksamheten och visuellt i täktens direkta närhet. Detta gäller främst för den allmänhet som uppehåller 

sig i direkt anslutning till verksamhetsområdet och främst vid sprängningstillfällen då man inte kan vistas 

i skogen. I övrigt är det fullt möjligt att vara i omgivningarna även under verksamhetstiden. Vid tiden för 

efterbehandlingen kommer en täktsjö samt nya miljöer att skapas som kan innebära nya möjligheter för 

rekreation och friluftsliv. Efterbehandling av området kommer att, när så är lämpligt i förhållande till 

verksamheten, ske succesivt för att skapa så bra förutsättningar för djur- och växtliv som möjligt, samt 

att möjliggöra rekreation vid den täktsjö som planeras. 

Riskerna till följd av Sevesoverksamheten bedöms som små och det bedöms inte heller finnas några 

yttre faktorer som påverkar säkerheten negativt. Verksamheten bedöms inte påverka luft eller vatten så 

att gällande miljökvalitetsnormer inte riskerar att uppnås.  

Bilagda utredningar gällande hydrogeologi, buller, risker, naturvärden, Seveso, lokalisering- samt behov 

och arkeologi visar att täktverksamhet kan bedrivas i Kvarnnibble med begränsad påverkan för 

omkringboende och berörda intressen. Mot bakgrund av ovanstående, samt en strategisk lokalisering 

med närhet till flera betongstationer och områden där behov av bergmaterial är bland de största i Sverige, 

anser Bolaget att det sammantaget är den ansökta lokaliseringen som har de bästa förutsättningarna för 

att bedriva bergtäktsverksamhet i regionen, med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som 

möjligt.  
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1 INLEDNING 

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Verksamhetsutövare:  Swerock AB 

Organisationsnummer:  556081-3031 

Adress:   Box 877, 721 23 Västerås   

Kontaktperson i miljöfrågor:  Jenny Malmkvist, Swerock AB 

Kontaktuppgifter:  E-post: jenny.malmkvist@swerock.se 

Tfn: 021-15 49 23 

Anläggningsnamn:  Kvarnnibble    

Fastighetsbeteckning:  Kvarnnibble 2:53 

Fastighetsägare:  Carl Tesch 

Kvarnnibble Gårdsvägen 9, 197 93 Bro  

Län:   Stockholm 

Kommun:   Upplands-Bro 

1.2 UPPDRAGET 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av den planerade verksamheten och 

sammanställa denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) baserad på uppgifter om verksamheten som 

tillhandahållits från Bolaget. Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i Bolagets tillståndsansökan 

och syftar till att beskriva den sökta verksamhetens inverkan på människor, miljö och hushållningen med 

naturresurser. 

1.3 BAKGRUND TILL ANSÖKAN 

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av grus- och bergkrossprodukter med ett innehav av ca 

150 täkter. Ballastmaterialen har ett brett användningsområde som bl.a. fabriksbetong, 

betongvaruindustrin, asfaltverk samt hus-, väg-, och järnvägsbyggnation samt fyllnadsmaterial. Allt från 

sand, grus, singel, makadam, bergkross, stenmjöl och sjösten till jordprodukter kan tillhandahållas. 

Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt samt cirkulära material. Swerock arbetar 

kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att ballastprodukterna alltid 

ska uppfylla marknadens högt ställda krav. 

Swerock arbetar för hållbar ballastförsörjning genom strategiskt placerade täkter, nära 

avsättningsområdet, för att minimera transporter och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock 

aktivt i både nationella och internationella projekt för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska 

mångfalden i vår naturmiljö då det förekommer att naturmiljön i täkter gynnar utrotningshotade arter. 

Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i bl.a. 

betong eftersom naturgruset är en ändlig naturresurs. 

Swerock ser ett mycket stort behov av högkvalitativt ballastmaterial i de norra och nordvästra delarna av 

Stockholms län. Det kartlagda behovet framgår av behovsutredningen (bilaga C till ansökan). Tillgången 

på högkvalitativt ballastmaterial till i huvudsak betong måste säkerställas för att planerade bygg- och 
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anläggningsprojekt ska kunna genomföras som planerat. Detta kräver att tillstånd meddelas till fler nya 

och befintliga bergtäkter i regionen. 

Föreliggande ansökan omfattar täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken, samt bortledande av grundvatten 

enligt 11 kap. miljöbalken. Verksamheten är också en anläggning som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagen) på grund 

av användning av mer är 10 ton, men inte över 50 ton, sprängmedel per sprängtillfälle. 

1.4 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

och medför därför automatiskt betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen. 

Bolaget inledde samrådsprocessen genom att ha avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Stockholms 

län samt Upplands-Bro kommun den 28 oktober 2021. 

Vidare har skriftligt samråd genomförts med de enskilda och övriga myndigheter som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda 

av verksamheten, se tabell 1.4.1 nedan. Samrådet har annonserats i Mitt i Upplands-Bro. 

Tabell 1.4.1.Samrådskrets, skriftligt samråd. 

Samrådskrets myndigheter Samrådskrets övriga 

Naturvårdsverket Vattenfall 

Havs- och vattenmyndigheten  E.ON. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturskyddsföreningen Upplands-bro 

Trafikverket Stockholms ornitologiska förening 

SGU UOF Upplands ornitologiska förening 

Försvarsmakten Räddningstjänsten Brandkåren Attunda 

Räddningstjänsten Håtuna Håbo Tibble Hembygdsförening 

Skogsstyrelsen Dikningsföretagen Kvarnnibble vaf 

Länsstyrelsen i Stockholms län Dikningsföretag Håtunaholm-Prästgården-Aske 

df 

Upplands-Bro kommun Allmänheten (fastighetsägare inom 1000 meter, 

brev i lådan samt annons) 

Luftfartsverket  

Fortifikationsverket  

Ägarna till fastigheter inom-, och i anslutning till, 1000 meter från gränsen till det planerade 

verksamhetsområdet, figur 1.4.1, har informerats genom direktutskick av samrådsunderlaget via post. 

Även delägare till samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar inom det markerade området 

samt markavvattningsföretag som kan påverkas av planerad verksamhet har fått ta del av 

samrådsunderlaget. 
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Figur 1.4.1. Fastighetsägare som helt eller delvis ligger inom den svarta streckade linjen har ingått i samrådskretsen. 

Under samrådet har det getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade verksamheten 

såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

En samrådsredogörelse med samtliga inkomna yttrandena i sin helhet har upprättats, se vidare bilaga 

B1. 

Efter det att Bolaget tagit del av alla synpunkter har föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

tagits fram. 

2 METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2.1 AVGRÄNSNING 

En avgränsning av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen innebär en fokusering på väsentliga frågor 

och miljöeffekter som ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna 

miljökonsekvensbeskrivning är: verksamhetens påverkan på pågående markanvändning, riksintressen 

och områdesskydd, naturmiljö, kulturmiljö och landskapsbild, friluftsliv och rekreation, yt- och 
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grundvatten, buller, vibrationer, luftstötvåg och kastrisk, transporter, kemikalier och avfall, utsläpp till luft 

samt risk och säkerhet. Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs genomgående.  

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas även i tidsperspektiv och inom 

det geografiska område som en påverkan kan ske. 

Med planerad verksamhet avses täkt av berg, bearbetning och återvinning 

av externa massor samt bortledning av grundvatten. 

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas i sak till det ansökta 

verksamhetsområdet inklusive ansökt transportväg samt närmaste 

omgivningar. I vissa avseenden bedöms miljökonsekvenser i ett större 

lokalt och/eller regionalt perspektiv. 

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det 

område som är direkt berört av planerad verksamhet i enlighet med avsnitt 

3. Den geografiska avgränsningen för respektive miljöeffekt kan dock 

variera och belyses i den omfattning som bedömts vara nödvändig. I Figur  

redovisas de tillvägagångssätt som leder fram till hur den geografiska 

avgränsningen bestäms. 

Tidsmässigt bedöms miljöeffekterna i kort, medellång och lång sikt 

2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Utgångspunkten i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning är att 

redovisa planerad verksamhets miljöeffekter utifrån ett värsta fall-scenario 

vid fullt uttag. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock 

i huvudsak från vissa ramar som här benämns som bedömningsgrunder.  

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den planerade 

verksamhetens miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts värde.  

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning används begreppen 

miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Påverkan och/eller 

konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till 

miljöeffektens värde, men kan också ställas i relation till nationella, 

regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella 

riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.  

Påverkan, effekt och konsekvens av den ansökta verksamheten kan 

förklaras på följande sätt: 

• Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, tex. utbyggnad av en 

väg. 

• Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. buller.  

• Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast 

som en värderande bedömning, till exempel påverkan på vatten och risken för spridning av 

föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på en nationell, regional 

och/eller lokal nivå. 

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder 

(skyddsåtgärder). 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade åtgärdens 

omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig 

Figur 2.2.1.Arbetsgång för att 
identifiera geografisk 
avgränsning i MKB. 
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konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

nedan Tabell 2.2.1. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som beskrivs i avsnitt 5.5. 

I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra verksamheter. 

Tabell 2.2.1 Bedömningsgrunder  

Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för människans 

hälsa och/eller miljö som ges 

vikt vid bedömning mellan 

värden/aspekter. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i 

miljömålens riktning. 

Obetydlig 

konsekvens 

Verksamheten bedöms inte 

medföra någon effekt, antingen 

positiv eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms endast 

medföra negativ påverkan av 

mindre art och omfattning som 

inte innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av måttlig art 

och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som en liten negativ eller 

obetydlig konsekvens.  

Stor negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av större art 

och omfattning som innebär en 

allvarlig försämring av eller 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 

 

3 DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 

Följande kapitel beskriver översiktligt den planerade täkt- och vattenverksamheten. En mer utförlig 

beskrivning av verksamheten lämnas i den tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan. 

Det är Bolagets avsikt att ansöka om en samlad tillståndsprövning av all den verksamhet som kommer 

bedrivas på platsen, innefattande bergtäkt och vattenverksamhet samt mottagning och återvinning av 

externa massor. 

3.1 TÄKTVERKSAMHET  

Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör cirka 24 ha, se 

figur 3.1.1. En mer detaljerad karta samt exploateringsplan redovisas i ritning M101 samt M102 i bilaga 

A1 till ansökan. 

Den planerade verksamheten omfattar täkt av maximalt 14 miljoner ton berg under en tidsperiod av 25 

år. Årsproduktionen beräknas normalt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna möta tillfälliga toppar 

i efterfrågan avser bolaget att ansöka om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 ton. 

Brytningsprocessen börjar med att delar av det ansökta brytområdet avbanas med grävmaskin. 
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Brytningen planeras inledningsvis ske från söder mot norr och då nyttja brytfront som buller- och 

insynsskydd. 

Det planerade brytområdet kommer fortsätta att avbanas successivt allt eftersom brytfronten avancerar. 

Överlagrande jordlager kommer att användas till efterbehandling eller försäljas, massorna består till 

största delen av morän. 

Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom brytning ner till nivå +28 m ö h, omgivande 

mark ligger i medeltal på +50 m ö. h.  

 

Figur 3.1.1. En översiktsbild av ansökt verksamhetsområde. 

En etableringsyta upprättas vid infarten till täkten. Inom områdets västra del kommer det att finnas kontor 

och vågstation samt ytor för uppställning av fordon, bränslestation och avfallshantering. Östra delen är 

avsedd för upplag av massor samt sedimentationsdamm. 

De ingående momenten i verksamheten är:  
- Avbaning  

- Borrning  

- Sprängning  

- Skutknackning  

- Lastning och interna transporter  

- Förkrossning  

- Efterkrossning  

- Finkrossning  

- Sortering  

- Uttransport  
 
Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning, huvudsakligen inom 

brytningsområdet. 
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3.2 MASSHANTERING 

Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor enligt följande mängder: 

• Maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor (avfallskod 170504, 200202, 200303) 

• Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas och säljas 

(avfallskod 170101, 170106, 170302, 

• Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas och säljas.  

Efterbehandlingen kan utföras med avbaningsmassor från täkten alternativt massor i skyddsvallar. Inga 

externa massor kommer att användas till efterbehandling.  

Bolaget har utarbetade rutiner för kontroll av föroreningshalten i inkommande massor. För all införsel av 

massor ställs krav på redovisning av massornas ursprung m.m. av avlämnaren innan massorna 

avlämnas i täkten. Kontroll av mottagna massor sker enligt upprättade rutiner (se stycke 9.1). 

Mottagning och återvinning av jord- och schaktmassor 

Bolaget planerar att ta emot massor på anläggningen. Maximalt beräknas 75 000 ton externa jord- och 

schaktmassor per år tas emot för att återvinnas och säljas. 

Samtliga massor som tas emot ska vara rena utan risk för negativ påverkan på miljön. Med rena massor 

avses massor som klarar Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), 

enligt Naturvårdsverkets rapport 5976. Intransporter av externa massor kommer i största möjliga mån 

gå med returtransporter.  

Mottagningen av jord- och schaktmassor sker på avsedda ytor där materialet sorteras innan det läggs i 

upplag i väntan på återvinning och slutligen försäljning.  

Mottagning och återvinning av asfalt och rivningsbetong 

Bolaget planerar att årligen föra in, mellanlagra och bearbeta maximalt 50 000 ton asfalt och 

rivningsbetong för återvinning och vidare försäljning varav allt kommer att återvinnas och säljas. 

Mottagningen av asfalt och rivningsbetong sker på avsedda ytor där materialet sorteras innan det läggs 

i upplag i väntan på återvinning och slutligen försäljning. Massor av asfalt och betong kommer att 

hanteras separat och ev. bearbetas innan återvinning kan ske. Krossning sker då i för ändamålet lämpligt 

krossverk. Asfalt och betong förvaras i separata upplag i avvaktan på försäljning.  

Mottagning och återvinning av entreprenadberg 

Vidare planerar bolaget att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton entreprenadberg för 

återvinning och vidare försäljning. Entreprenadberg tas emot i täkten från olika bygg- och 

anläggningsprojekt där överskott av berg uppstår. Entreprenadberget förvaras separat och kan behöva 

krossas innan återvinning och försäljning kan ske. Återvinning av entreprenadberg sker till ändamål där 

kvalitetskraven är lägre, ex. obundna lager, och där krav på CE-märkning saknas. Detta medför att 

hushållning kan ske av berg som bryts i täkten som har högre kvalitet.  

Allt entreprenadberg bedöms komma att lämna täkten eftersom det inte finns behov av att använda det 

i den egna verksamheten. Mottagningen av entreprenadberg sker på avsedda ytor där materialet krossas 

och sorteras innan det läggs i upplag i väntan på försäljning.  

3.3 VATTENVERKSAMHET 

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar 

för detta, vattenverksamhet. Vattenverksamheten innebär att Bolaget kommer att leda bort grundvatten 

genom att avsänka grundvattennivån successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare 

nivåer i det planerade brytningsområdet.  
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På uppdrag av bolaget har WSP Sverige AB genomfört en hydrogeologisk utredning. Syftet med 

utredningen har varit att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna i området samt att bedöma och 

beskriva de effekter som den planerade täktverksamheten kan få på såväl grund- som ytvatten i området. 

Vidare har utredningen även utgjort underlag för bolagets bedömning om att den planerade 

verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den planerade 

brytningen innebär att täkten bryts ut till som lägst nivå +28 m ö h. Brytning kommer ske under 

grundvattennivån varvid bolaget behöver avleda grundvatten för att sänka nivån ner till +27 m ö h.  

Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att bolaget kommer att avsänka 

grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer 

inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under 

produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att tillrinna. Vattnet pumpas sedan upp ur 

täkten och leds till anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen, 

via ett 7 km långt dikessystem norrut, mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren. Se figur 3.3.1 för vattnets 

flödesväg. 

 

Figur 3.3.1. Det bortledda vattnets flödesväg, närmast utpekade vattenförekomst och slutrecipient. (© Lantmäteriet). 

Dikessystemet omfattas av två markavvattningsföretag nedströms planerad vattenverksamhet, 

Kvarnnibble markavattningsföretag samt Håtunaholm-Prästgården-Aske dikningsföretag.  

I den planerade verksamheten kommer utöver nederbörd, även inläckande grundvatten att bortledas via 

pumpning och sedimentationsdamm till samma markavattningsföretag. Vattenverksamheten beskrivs 

mer ingående i den tekniska beskrivningen, bilaga A och situationen för markavvattningsföretagen i den 

hydrogeologiska rapporten, bilaga B2. 
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3.4 SEVESOVERKSAMHET 

Den planerade verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån.  

I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. Mängden 

sprängmedel i varje salva varierar men normalt används cirka 20 ton vid en salva om ca 50 000 ton.  

Inför sprängningen borras hål i berget. Sprängämnena är pumpbara och levereras med lastbil till 

sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga sprängmedel förvaras i täkten.  

Fordonen som används vid transporterna är godkända för leveranser av produkter som på plats blandas 

till ett funktionellt sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte 

utgör ett funktionellt sprängmedel.  

Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av spränghålen. 

Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen. Ett förgasningsmedel tillsätts sedan som 

efter ca 10 min gör att blandningen blir ett aktivt sprängmedel.  

Totalt planerar bolaget ett maximalt årligt uttag om 700 000 ton bergmaterial. Under ett normalår 

beräknas dock produktionen uppgå till 500 000 ton. Sprängsalvor beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton 

berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå 

till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st.  

Samtliga sprängningar kommer att dokumenteras i en sprängjournal. Här kommer bland annat att anges 

datum och klockslag för sprängsalvan, laddningsmängder, antal hål samt försättning, hålavstånd och 

håldjup. Sprängjournalerna kan sedan användas för att planera och förbättra kommande sprängningar 

för att på så vis minska vibrationer. Detta kan åstadkommas genom exempelvis lägre pallhöjd eller flera 

delladdningar, vilket dock medför en ökning av antal sprängningstillfällen. Överdriven försiktighet vid 

laddningen kan dock få till följd att sprängsalvorna går trögt, eller att de bara delvis kastar ut, vilket i sin 

tur kan medföra högre vibrationsnivåer. Salvor med dåligt framlyft innebär även en säkerhetsrisk i form 

av ökad bakåtbrytning, ojämn pallkant och faror vid rensning av kvarstående berg. 

Till ansökan biläggs ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten. Där återfinns en närmare 

beskrivning av verksamhetens risker, säkerhetsstyrning, resultatuppföljning och organisation för 

hanteringen av allvarliga kemikalieolyckor, bilaga E till ansökan. 

3.5 EFTERBEHANDLING 

När täkten är utbruten och avslutad och utpumpning av grundvatten upphör kommer brytområdet att 

fyllas med vatten och det bildas en täktsjö. Genom att använda de avbaningsmassor som finns inom 

området, uppskattningsvis 120 000 m3, anläggs slänter runt och i närheten av nedfartsrampen. Genom 

denna del av täkten blir vattenytan tillgänglig från omkringliggande mark för människor och djur under 

hela uppfyllnadstiden.  

Övriga delar av verksamhetsområdet kan efterbehandlas genom återplantering till skogsmark för vidare 

skogsbruk eller iordningställas som industrimark. Efterbehandlingen innebär att upplag och andra delar 

från verksamheten tas bort. Vägar och planer rivs upp och området planteras med skog. 

Efterbehandlingen kan utföras med avbaningsmassor från täkten alternativt massor i skyddsvallar. Vi 

denna efterbehandling kan slänter anläggas runt brytområdets kanter med varierande lutningar. I en del 

av täkten lämnas raka bergväggar vilket erbjuder miljöer för till exempel fågelarter som föredrar 

vila/häckning på klippavsatser. Delar av slänterna kan planteras med skog. 

Efterbehandling kommer att ske succesivt i de delar av täkten som är färdigbrutna fram till brytområdets 

gräns.  

I ritningsbilaga A1 till ansökan visas efterbehandlingsplanen samt sektionsritning över presenterad 

efterbehandling.  
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4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, 

figur 4.1.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens 

direkta omgivning, och övergår till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan 

länsväg 269 i norr och E18 i söder. 

 

Figur 4.1. Den planerade täktens omgivning består till stor del av skogsmark som övergår till jordbrukslandskap i öster. 

Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordost-

sydvästlig riktning. Norr och öster om täkten finns öppna marker med både spridd och mer samlad 

bebyggelse.  

Tillståndspliktiga verksamheter finns på ett avstånd av fyra kilometer från täktområdet. 

4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Översiktsplan 

I översiktsplanen, antagen 15 december 2011 och aktualitetsförklarad den 21 mars 2018, finns inga 

särskilda intressen utpekade inom det planerade verksamhetsområdet. 

Två mossar i närheten av den planerade täkten pekas ut som ekologiskt särskilt känsliga områden 

(ESKO) samt som naturvärde av kommunalt intresse. Den ena är Lillmossen och utgör en helt igenvuxen 

och dikad mindre mosse cirka 150 meter söder om verksamhetsområdet. Den andra är Stormossen som 

utgör en delvis igenvuxen mosse drygt 700 meter söder om verksamhetsområdet, dessa beskrivs närmre 

under stycke 6.3 Naturmiljö. 
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En fördjupad översiktsplan med inriktning på landsbygdsutveckling, Landsbygdsplan FÖP 2016, 

beskriver täktområdet som skogsmark och öppen jordbruksbygd. I planen pekas utredningsområden ut 

för bebyggelse, se figur 4.1.1. Ett sådant finns öster om planerat täktområde, längs väg 912 vid 

Härsbrokärr, och benämns Lunda. En närmare beskrivning av området anger att ny kompletterade 

bebyggelse i dagsläget inte är lämpligt. Ytterligare utredningar om kommunal försörjning av vatten och 

avlopp, samråd med totalförsvaret och Trafikverket samt framtagande av detaljplan krävs. 

 

Figur 4.1.1. Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen med utpekade utredningsområden för bebyggelse. 

Lokalisering av ansökt täktområde markeras med svart punkt som förevisas av röd pil. 

I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del av beskrivning av kommunens tekniska 

försörjning. Kommunen anger där att de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två 

bergtäkter som är upptagna i planen är nu avslutade. Planeringsinriktningen är att inga nya grustäkter 

bör öppnas och avslutade täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget 

naturgrus att brytas. 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, ligger till grund för beslut om 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt andra planer och program för fysisk 

planering i regionen. Planen tar upp utveckling inom bland annat kretslopp, synergier och samband för 

teknisk infrastruktur och försörjningssystem, det vill säga samband mellan avfallshantering, 

masshantering och täkter. Syftet med ett sådant samband är att få en cirkulär hantering av massor, samt 

öka återanvändning och återvinning av massor och byggmaterial. 

RUFS 2050 beskriver masshantering och täkter i ett eget avsnitt och att det finns starka funktionella 

samband när det gäller täkter och masshantering. Tillståndsgivningen för en täkt ställer stora krav på att 

störningar, buller och emissioner begränsas på täktverksamheten. Det gör att täkterna hamnar allt längre 

bort från befintlig bebyggelse. Äldre terminalområden trängs undan av bostadsbebyggelse när 

kommunerna växer. Detta bidrar till att jord- och bergmaterial måste transporteras allt längre. I 

förlängningen leder det till ett större transportarbete och till en brist på material i storstadsregionen, vilket 

i sin tur kan leda till förseningar och fördyrningar av bostadsbyggandet och infrastrukturutbyggnaden. De 

stora bostads- och infrastrukturplanerna i Stockholmsregionen fram till år 2030 leder till ett ökat behov 
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av material och ökade mängder schaktat material som måste transporteras bort. Analyser tyder på en 

brist på täktmaterial i regionen redan kring 2021–2022. Denna brist framgår i behovsutredningen. I ett 

längre perspektiv, med sikte på år 2050, är situationen mer osäker. 

RUFS 2050 anger vidare att lokaliseringen av en täkt ska ta mer hänsyn till hur materialet kan 

transporteras och vart det transporteras. I ett längre perspektiv är det inte hållbart att ständigt flytta ut 

täkter och masshantering i en region. Det talar för att det behövs fler centralt belägna täkter. Betydande 

miljövinster kan uppnås om lokaliseringen görs mer i samklang med var behoven uppstår och fler 

tillfälliga och tidsbegränsade anläggningar borde tillåtas. Även i framtiden blir det troligen svårt att 

lokalisera täkter nära bebyggda områden. Därför skulle inrättandet av materialterminaler, nära eller på 

exploateringsområdena och eventuellt med tillfälliga tillstånd, vara ett sätt att förkorta transportavstånden 

för entreprenadberg, det vill säga bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten, 

byggnation av bergrum eller bergschakt, och minska belastningen på hårt trafikerade vägar. Det är en 

regional samordningsfråga eftersom de bästa lägena förutsätter ett samarbete mellan flera kommuner 

och mellan olika kommersiella aktörer. Lägen och markyta behöver avsättas i den kommunala 

planeringen. 

En samverkan som knyter stat, regioner, kommuner och privata aktörer inom täkt- och massahantering 

närmare varandra är önskvärt. Samverkan mellan bebyggelseexploatering, infrastruktur och 

anläggningsprojekt kan förbättras för att uppnå lokal eller delregional balans mellan uttag och 

användning av bergmassor. På regional nivå kan dessa platser vara lämpliga för materialterminaler. 

Sammanfattningsvis behöver behovet och transporterna kopplas tydligare till lokaliseringen. 

Täktverksamheten vid Kvarnnibble följer intentionerna i utvecklingsplanen genom att material kommer 

att köras ut från planerad verksamhet vid Kvarnnibble till ett bygg- eller anläggningsprojekt och ta med 

sig massor tillbaka för lämplig hantering så som förädling eller anläggningsändamål. Om tillstånd för täkt 

och mottagning av massor lämnas i Kvarnnibble så underlättar det arbetet med att få en massbalans i 

större projekt. 

Görvälnkilen utgör en regional så kallad grönkil som går in i Upplands-Bro kommun. Ny 

bebyggelseutveckling är anpassad så att den sammanhängande strukturen av områden med höga 

rekreations-, natur- och kulturvärden inom Görvälnkilen inte bryts. Planen att Bro och Kungsängen inte 

ska växa ihop utan värna och utveckla den regionala grönkilen mellan tätorterna står fast i kommunens 

översiktsplan. Det planerade verksamhetsområdet lokaliseras utanför Görvälnkilen och eventuella 

framtida utökningar av den regionala grönstrukturen enligt karta i RUFS 2050, se figur 4.1.2. Området 

berör enligt genomförda utredningar inget område med höga rekreations-, natur eller kulturvärden varför 

verksamheten inte bedöms motverka syftena med den regionala grönstrukturen. 
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Figur 4.1.2. Utdrag ur RUFS 2050 som visar gröna kilar och rekreationsområden och lokalisering för planerad täkt (röd ring). 

Detaljplan 

Täktområdet omfattas inte av detaljplan.  

Närmsta detaljplanelagda området är Myggdansen, cirka 550 meter öster om det planerade täktområdet. 

Detaljplanen upprättades 1990 och omfattade då ett område med kolonistugor på cirka 90 fastigheter. 

Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre planändring med 

utökad byggrätt.  

Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är 

utpekat som samrådsområde för Försvarets intressen när det gäller bygglov. 

4.2 RIKSINTRESSEN 

Mälarens öar och strandområden i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken 

med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 

Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och 

turism. Planerad täktverksamhet är lokaliserad ca 1,5 km utanför riksintresseområdet. 

Öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo – Tibble), figur 

4.2.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida 

stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande 

herrgårdar och medeltida kyrkor. 
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Figur 4.2.1. Riksintressen i närheten av täktområdet. 

Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, figur 4.2.1. Vägen är utpekad som riksintresse för 

kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse från E18 och som koppling från norra 

Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats.  

Öster om det planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens 

övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats, flygbuller för maxnivå, på ca 5 km avstånd. 

Båda dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka nämnda 

riksintressens värden. Utöver riksintressen ligger planerat täktområde delvis inom ett, av Försvaret 

utpekat, övrigt påverkansområde. Benämningen motsvarar ett område utanför riksintresseområdet för 

ett riksintresse vilkets funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller åtgärd riskerar att 

påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja riksintresset. Det illustrerar även område där 

den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan påverka omgivningen. 

4.3 OMRÅDESSKYDD 

Det finns inga skyddade områden som naturreservat, biotopskydd, Natura 2000-områden eller liknande 

i närheten av det planerade verksamhetsområdet. 

Hela området Mälarstranden Nord omfattas av utökat strandskydd enligt beslut från Länsstyrelsen 

Stockholm daterat 2018-11-13, se figur 4.3.1. Täktområdet omfattas av områdesbestämmelsen och 

ligger i områdets södra utkant. Som motivering till beslutet anges att området är ett riksintresseområde 

enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ miljöbalken som är relevanta för strandskyddet, har 

grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna samt ekologiskt känsliga områden som inte omfattas 

av annat områdesskydd. Det generella strandskyddet gäller enbart vid havet, insjöar och vattendrag och 

inte på blöta eller fuktiga platser. En bedömning kan behöva göras från fall till fall, men ett vattenområde 

bör ha en vattenspegel större delen av året för att anses vara en sjö. Därför omfattas inte närliggande 
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fuktiga områden, exempelvis Lillmossen, av strandskyddet. Vid platsen för den ansökta 

täktverksamheten råder inte strandskydd.  

 

Figur 4.3.1. Område med utökat strandskydd beslutat av Länsstyrelsen Stockholm. 

4.4 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade 

verksamhetsområdet. 

Där in- och utfarten planeras, söder om det planerade verksamhetsområdet finns en utpekad fångstgård 

(RAÄ-nummer Håtuna 242), figur 4.4.1. 
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Figur 4.4.1. I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar, varav en berörs av planerad in- och 
utfartsväg. 

Cirka 800 meter öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo 

– Tibble), figur 4.4.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida 

stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande 

herrgårdar och medeltida kyrkor.  

Bolaget har låtit utföra en arkeologisk utredning av planerat täktområde inklusive planerad täktväg efter 

krav från Länsstyrelsen i Stockholm, se bilaga B7. Utredningen visade att inga fornlämningar fanns inom 

utredningsområdet. I bilaga B7 bifogas även Länsstyrelsen i Stockholms läns meddelande om resultat 

från den arkeologiska utredningen.  

5 BEHOV OCH ALTERNATIV 

5.1 BEHOV 

För att kunna bygga hus, infrastruktur och anläggningar är det nödvändigt att använda bergmaterial från 

tillståndsgivna täkter. I Sverige uppgår den årliga förbrukningen av ballast till 100 miljoner ton till vägar, 

järnvägar och betong (år 2020). Hur mycket ballast som behövs årligen är knutet till bygg- och 

anläggningsbranschen samt rådande byggkonjunktur. Varje invånare i Sverige använder ca 10 ton 

ballast per person och år. Efter en lång period av ökad efterfrågan på högkvalitativt bergmaterial 

förväntas efterfrågan fortfarande att stiga. Sveriges storstadsregioner är Europas snabbast växande 

områden. Enbart i Stockholm uppskattas befolkningen öka med en halv miljon fram till 2030 (SCB och 

långsiktigt finns planer på över 300 000 bostäder fram till 2035 (SGU 2018:09) Denna 

samhällsomvandling kan bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial – mer än hundra miljoner 
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ton sten, sand och grus per år – ska brytas, lastas, lagras och transporteras till byggplatser. Idag är 

uppskattningsvis var fjärde lastbil i Stockholms län en ballasttransport. 

I Regional Utvecklingsplan för Stockholmsområdet 2050 (RUFS 2050) anges att det i samtliga 26 

kommuner i Stockholms län råder brist på bostäder. Bostadsbeståndet beräknas behöva utökas från 

cirka 1 000 000 bostäder 2015 till cirka 1 600 000 bostäder 2050. Planen anger att befolkningsökningen 

bl.a. kräver ett tillskott av funktioner och utbyggnad av system så som avfalls- och masshantering samt 

täkter. Det anges vidare att utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur i Stockholmsregionen är 

beroende av berg- och grusmaterial för konstruktions- och markförberedande arbeten. Analyser tyder på 

en brist på täktmaterial i regionen redan kring år 2021-2022. Även Ecoloop som har gjort en 

kapacitetsanalys för bergmaterial i Stockholmsregionen fastslår att det mesta tyder på att kapaciteten 

för ballast inte räcker till och att en brist kan uppstå omkring år 2021-2025. Att det redan nu är brist i 

aktuellt område styrks i Behovsutredningen, Bilaga C till ansökan. 

Enligt Boverkets rapport 2021:31 Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030 behövs 

ca 60 000 nya bostäder årligen i Sverige under perioden 2021–2030, totalt ca 600 000.  Byggbehovet är 

ojämnt fördelat över landet och en stor del är koncentrerat till storstadsregionerna. Det beräknade 

byggbehovet är störst i Stockholms FA-region (arbetsmarknadsregion) och utgör knappt 45 procent av 

landets beräknade byggbehov, med över tre gånger så stort som efterföljande Göteborgs FA och Malmö-

Lunds FA. Förutom att bebyggelsetrycket är hårt i Stockholms- och Uppsala län finns planer på stora 

infrastrukturprojekt som kräver mycket ballast i dessa län med omnejd.  

I nordvästra Stockholm har bolaget identifierat att ett ökat behov föreligger för nuvarande och kommande 

infrastrukturprojekt och samhällsutveckling i form av bebyggelse i regionen kring Stockholm och Uppsala 

län samtidigt som befintliga täkter inte klarar att möta behovet och ligger på ett mer ofördelaktigt läge, 

både vad gäller avstånd till framtida avsättningsområden samt i förhållande till Stockholm. En 

lokaliseringsutredning (bilaga D) har arbetats fram för att hitta lämpliga alternativ för lokalisering av en 

bergtäkt för att förse denna marknad med högkvalitativt bergmaterial. 

Regionen kring Upplands-Bro tillhör Stockholms län som är ett av de områdena i Sverige som 

expanderar mest i dagsläget (det finns planer för mer än 10 000 nya bostäder) och har högst 

befolkningsökning, samtidigt som lokaliseringen också ligger nära Uppsala län. De kommuner där 

bostadsbeståndet förväntas öka mest är Nacka och Upplands-Bro. I dessa kommuner uppgår 

byggplanerna till mer än 60 % av nuvarande bostadsbeståndet. I Järfälla, Sundbyberg, Värmdö, 

Vallentuna och Nykvarn uppgår byggplanerna till mellan 50-60 % av bostadsbeståndet.  

Samhällets förändring under de senaste 25 åren har inneburit ökade krav på bergmaterial samt mer 

restriktiv tillståndsgivning för olika täktverksamheter. Anledningen till ökade krav på bergmaterialet har 

bland annat varit att trafikmängden har ökat och att kostnaderna för byggande och underhåll av vägar 

därmed stigit. Betydelsen av slitstarkt material för att hålla nere kostnader har därmed blivit större. 

Samtidigt har sådana täktverksamheter som står i strid med andra intressen i mindre utsträckning blivit 

möjliga att bedriva. Detta har i huvudsak inneburit en kraftigt minskad utvinning av naturgrus.  

En hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region tillgodoses 

på ett resurseffektivt sätt med begränsad påverkan på miljön och människors hälsa och utan att framtida 

generationers behov av material äventyras. Utgångspunkten för att uppnå en hållbar ballastförsörjning 

är att materialet främst ska utgöras av krossat berg. Naturgrus ska enbart användas till 

användningsområden där ersättningsmaterial inte finns, detta eftersom förekomsten av naturgrustäkter 

ofta står i konflikt med dricksvattenintressen och vattenförsörjningsplanering. 

För att bygga en kilometer motorväg går det åt cirka 64 000 ton ballast, för att bygga en kilometer järnväg 

krävs det cirka 48 000 ton ballast och för att bygga en normalstor villa går det åt uppskattningsvis 100 

ton ballast. I takt med att täkterna placeras mer avlägset i förhållande till byggplatserna, kommer 

transporterna av ballastmaterial att öka. För att inte kraftigt öka transportsträckorna krävs det att fler 

bergtäkter placeras på, ur transportsynpunkt, gynnsamma platser samt att befintliga bergtäkter som är 
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strategiskt välplacerade behålls. Utöver transporter finns fler utmaningar i planeringen såsom att hitta 

berg av bra kvalitet som även har egenskaper att kunna bli ersättningsmaterial för naturgrus samt att 

bergtäkter som klarar höga kvalitetskrav bevaras och att drift av dessa täkter finns med i 

samhällsplaneringen. 

När det gäller klimat- och miljöpåverkan framgår det av Ecoloops analys att bristen på ballastmaterial 

främst medför längre transporter och större miljöpåverkan i form av ökade utsläpp av CO2 och partiklar, 

samt större olycksrisk på vägarna. 

Vid en jämförelse av mängden utsläpp av CO2 för interna transporter i Stockholms län med den mängd 

utsläpp som genereras om den mängd ballastmaterial som det blir brist på får transporteras in från 

omkringliggande län som Uppsala och Dalarna skulle intransporterna från omkringliggande län år 2030 

orsaka utsläpp av 3 ton CO2 jämfört med om bristen av ballastmaterial skulle lösas med att tillgången 

säkerställs inom Stockholms län och de långa transporterna undviks. 

Konsekvenserna av bristen på ballast som resulterar i större transportarbete leder till i sin tur till att 

kostnaderna för bostadsbyggandet ökar. 

För att uppnå en hållbar ballastförsörjning krävs att ballastmaterialet finns tillgängligt i närheten av 

byggprojekt. Vid transportavstånd på 15-30 km överstiger utsläppen av koldioxid utsläppen vid 

produktionen av ballasten. Transportavståndet är alltså av väsentlig betydelse för hur stor 

klimatpåverkan användningen av ballast har och avståndet mellan produktionen och avsättning bör 

därför minimeras.  

Uppkommet entreprenadberg vid större infrastrukturprojekt kan inte heller användas till kvalitativa 

ändamål eftersom materialet inte kan CE-märkas på grund av spårbarhet från ursprungsplatsen inte är 

möjlig vilket leder till att det då endast användas i obundna lager och inte till t.ex. betong.  

i Stockholms län har blandade förutsättningar för att hitta berg med god användbarhet för flertalet 

användningsområden. Detta i kombination med andra faktorer som bebyggelse, områdesskydd och 

andra motstående intressen gör att det bedöms som svårt att hitta ett tillgängligt område för en ny 

bergtäkt. Andelen tillgängliga områden bedöms som låg eller möjligen låg till hög till följd av annan 

markanvändning eller olämpliga geologiska förutsättningar.  

På kommunnivå är förutsättningarna för att bidra till ballastförsörjningen olika. Kommunerna Enköping, 

Håbo, Upplands-Bro och Upplands Väsby är några kommuner nordväst om Stockholm som har 

begränsade förutsättningar att bidra med områden till ballastförsörjningen. I dessa kommuner, menar 

SGU, att det är särskilt viktigt att betrakta ballastförsörjningen som ett allmänt intresse och en väsentlig 

fråga att behandla i översiktsplaneringen för att säkerställa tillgången på ballastmaterial. I dessa 

kommuner kan det vara nödvändigt att se på både befintliga och nya bergtäkter som kan producera ett 

bergmaterial med god användbarhet för flera användningsområden, som strategiska för 

ballastförsörjningen. 

Tillgången på ballastmaterial från bergtäkt har kartlagts utifrån figur 5.1.1, av vilken det framgår var det 

största behovet av ballastmaterial finns i Stockholm. För den norra delen av Stockholm framgår att det 

största behovet följer ett stråk från centrala delarna och mot nordväst och mot Upplands-Väsby. Ett stort 

behov av ballast finns också runt Bålsta. Dessa områden och med hänsyn till att det transportavstånd, 

30 km, som SGU i rapport 2018:09 menar är både lönsamt och hållbart transportavstånd för 

ballastmaterial har resulterat i ett utredningsområde (figur 5.1.2) där behovet av högkvalitativt 

bergmaterial från bergtäkt bedöms vara mycket stort. Observera att avståndet 30 km i figur 5.1.2 avser 

fågelvägen. Bilvägen är transportavståndet betydligt kortare än gränsen för utredningsområdet. 
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Figur 5.1.1. SGUs bedömda behov av ballastmaterial för regionen Uppsala och Stockholm för perioden 2017-2035. 

I kartan visas bergtäkter som var aktiva med produktion år 2016. 
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Figur 5.1.2. Utredningsområde för behovsutredning samt lokaliseringsutredning. Även befintliga aktiva täkter 

framgår i figuren. 

Av de täkter i figur 5.1.2 framgår den totala tillståndsgivna mängden bergmaterial. Detta material från 

dessa täkter utgör det teoretiskt maximala utbudet på marknaden inom utredningsområdet och uppgår 

till ca 6,5 miljoner ton under år 2022 för att sedan minska i takt med att tillstånden för de olika täkterna 

löper ut. År 2035 är den tillståndsgivna maximala årliga mängden bergmaterial knappt 3 miljoner ton. 

Det ska jämföras med det förväntade behovet i Stockholms län år 2035 som tidigare nämnts är ca 12,5 

miljoner ton, lågt räknat.  

För att en fri marknad ska fungera på ett konkurrensmässigt bra vis krävs ett överskott av bergmaterial. 

Detta innebär att marknadens behov är större än det uppskattade ballastbehovet.  

Det är tydligt att det är en brist på ballastmaterial från bergtäkter och att bristen kommer att öka med 

tiden om inte nya tillstånd meddelas för både nya och befintliga bergtäkter. För att klara den kommande 

stora bristen på ballastmaterial krävs tillstånd för både befintliga och nya bergtäkter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att behovet av högkvalitativt ballastmaterial från bergtäkter är 

mycket stort i regionen men att tillgången på detta bergmaterial är begränsad. För att bristen på hög-

kvalitativt bergmaterial från bergtäkter ska kunna motverkas krävs att nya bergtäkter öppnas och att 

befintliga bergtäkter meddelas nya tillstånd. Behovet är tydligt och framgår av flera av varandra obero-

ende officiella handlingar, se bilaga C. 

Utifrån denna behovsutredning är det uppenbart att det finns behov av en nyetablerad bergtäkt i 

utredningsområdet då det redan idag finns ett stort behov av högkvalitativt ballastmaterial i regionen. 

Underskottet på högkvalitativt ballastmaterial kommer att bli ännu större de närmaste åren och tillgången 

måste säkras för att utbyggnad av samhällsviktiga infrastruktursatsningar som bl.a. vägar och boende 

kan kunna genomföras. 
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5.2 LOKALISERINGSUTREDNING 

Bergmaterial för byggande skiljer sig väldigt mycket åt i materialegenskaper och beroende på vad 

användningsområdet är så måste rätt typ av sten användas. Specialsten för särskilda ändamål finns inte 

överallt. Exempelvis så saknas både asfaltssten och betongballast i stora områden och även där de 

förekommer kan dessa endast utgöra små förekomster, så små att de är jämförbara med t.ex. 

industrimineralförekomster. 

Av behovsutredningen, bilaga C till ansökan, framgår att behovet av högkvalitativt ballastmaterial i 

Stockholms län är stort. Efter att detta behov har konstaterats och ett område avgränsat inom vilken 

bristen på ballastmaterial är stort har en lokaliseringsutredning arbetats fram med syfte att hitta 

alternativa lokaliseringar för en bergtäkt och ett huvudalternativ i norra och nordvästra Stockholms län 

till ändamål där CE-märkt ballastmaterial krävs, i första hand betong men även till asfalt. 

Avgörande för en lokalisering av en bergtäkt är att berggrunden är lämplig, dvs att det finns rätt 

förutsättningar i berggrunden på en viss plats för att producera det ballastmaterial som det finns ett behov 

av. Om berggrunden bedöms som lämplig utreds lokaliseringen vidare för att en bedömning ska kunna 

göras om lokaliseringen uppfyller övriga förutsättningar för att en etablering av en bergtäkt ska vara 

möjlig. Områden som inte bedöms ha rätt förutsättningar i berggrunden är aldrig intressanta att utreda 

som lokalisering för en bergtäkt. 

Alternativa lokaliseringar har identifierats utifrån vissa bedömningskriterier. Sammantaget har en 

bedömning gjorts för att hitta en lämplig lokalisering och för att hitta en lokalisering som medför minsta 

möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön samt att täkten ska kunna försörja norra 

Stockholm och nordvästra delarna av Stockholms län med högkvalitativt ballastmaterial under en lång 

tid framöver. 

Vad gäller avstånd så bör en bergtäkt inte vara lokaliserad på ett längre transportavstånd från 

avsättningsområdet. Anledningen till den geografiska avgränsningen, vilken uppgår till ca 30 km, är dels 

den miljöpåverkan som uppkommer från transporterna, dels den hänsyn som måste tas till 

transportkostnaderna för bergmaterialet. I denna del vill Swerock särskilt peka på att SGU har fått i 

uppdrag av Regeringen att ta fram en metod och kriterier som myndigheterna ska använda sig av vid 

framtagande av materialförsörjningsplaner. Denna metod är styrande och materialförsörjningsplanerna 

runt om i landet bygger på denna metod. SGU utgår från det angivna maximala avståndet på 30 km.  

Utsläppen av koldioxid till följd av transporter av ballast mellan täkt och avsättningsområdet överstiger 

utsläppen vid produktionen av ballasten vid transportavstånd på 15 – 30 km. Transportavståndet är av 

väsentlig betydelse för hur stor klimatpåverkan användningen av ballast har och avståndet mellan 

produktion och avsättning bör minimeras. SGU vill därför framhålla viken av att transportavstånden 

beaktas i vid tillståndsprövningar, annars riskeras att materialförsörjning inom en region kullkastas. 

Bergfyndigheten måste även vara tillräckligt stor för en långsiktig verksamhet. Det tar tid att etablera en 

bergtäkt och etableringen är förenad med stora investeringskostnader, vilket innebär att bergfyndigheten 

måste räcka för ca 20-30 års produktionstid. Av den anledningen söks idag (år 2022) nästan inga tillstånd 

för bergtäkter på kortare tid än 20 år i Sverige. 

Andra faktorer som styr om en plats är lämplig för bergtäkt är exempelvis om platsen omfattas av 

områdesskydd som riksintressen, naturreservat, Natura 2000-område, kulturmiljöintressen, detaljplaner 

eller andra områdesbestämmelser. En annan avgörande faktor för om en plats är lämplig för etablering 

av en bergtäkt är om det på platsen finns förusättningar att bedriva verksamheten utan att störningar till 

omgivningen blir för stora. Det kan t.ex. röra störningar för närboende och avstånd till känsliga miljöer. 

Vid etablering av en bergtäkt och vid bedömning av om en plats är lämplig för etablering av en bergtäkt 

studeras även transportvägar och vägars utformning ur ett framkomlighets-, störnings- och 

säkerhetsperspektiv. Transporter från ett område som är beläget långt ifrån ett större vägnät ökar 
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risken för störningar av transporter. Företrädesvis är därför områden som är belägna nära större 

vägnät av större intresse vid etablering av en bergtäkt. 

Bolaget har genom studier av berggrundskartor, bergkvalitetskartor, tekniska analyser, översiktsplaner, 

vägkartor, topografiska kartor och annat tillgängligt kartmaterial gjort en bedömning av vilka alternativa 

lokaliseringar som finns inom utredningsområdet, dvs. vilka lokaliseringar som finns med lämplig 

bergkvalitet, där det är möjligt att bedriva bergtäktverksamhet. Genom att använda ett geografiskt 

informationssystem (GIS) kan de olika grundförutsättningarna sammanvägas och analyseras på ett 

överskådligt sätt. Förutsättningar för lokaliseringen av en bergtäkt fås genom att kombinera olika 

informationslager.  

Bristen på ballastmaterial till betongändamål gör att tyngdpunkten i lokaliseringsutredningen har varit 

att i första hand hitta en lokalisering där det finns förutsättningar för att kunna producera ett 

högkvalitativt ballastmaterial till betong. Bolaget har inför ansökan om tillstånd utrett 25 alternativa 

lokaliseringar, figur 5.2.1, där det, enligt SGUs bergkvalitetskarta, bedöms finnas lämplig bergkvalitet 

för i första hand betongändamål men även för asfalt/vägändamål. Områden bestående av klass 1 för 

betongändamål har varit styrande vid placering av de 25 olika områdena. 

 

Figur 5.2.1. Resultatet av kartstudier av bergkvalitet. 25 områden har identifierats som möjliga att utreda vidare. Figuren visar 

även var befintliga bergtäkter är belägna.  

Sammanfattningsvis visar utredningen följande resultat, se tabell 5.2.1. 
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Tabell 5.2.1. Jämförelse av lokaliseringsalternativ. 

Nummer Beskrivning Området har 

förutsättningar 

för att etablera en 

bergtäkt (ja/nej) 

Utreds vidare 

(ja/nej) 

1 Området är begränsat och inom området finns redan en befintlig 

bergtäkt som under 2021 meddelats ett nytt utökat tillstånd. 

Området utreds därför inte vidare. 

Nej Nej 

2 Området ligger mer eller mindre inne i Bålsta.  Nej Nej 

3 Området är relativt litet vilket medför begränsade möjligheter att 

kunna etablera en bergtäkt. Förutsättningarna för transportvägar 

är dåliga, 

Nej Nej 

4 Olämplig lokalisering p.g.a att förutsättningarna för 

transportvägar är dåliga, 

Nej Nej 

5 Olämplig lokalisering p.g.a. att marken framförallt utgörs av aktiv 

jordbruksmark. Ingen tydlig förekomst av berg i dagen 

Nej Nej 

6 Mindre lämplig lokalisering med avseende på marknad och 

avsättningsområde eftersom 4-5 bergtäkter redan finns inom 

eller i närområdet. 

Nej Nej 

7 Olämplig lokalisering med avseende på närheten till Knivsta 

tätort och aktiv jordbruksmark som upptar större delen av 

området. Vidare är förutsättningarna för transportvägar, avstånd 

till avsättning, samt möjlig storlek på eventuell täkt inte tillräckligt 

bra för att utreda området vidare. 

Nej Nej 

8 Olämplig lokalisering p.g.a. att förutsättningarna för 

transportvägar är dåliga, Bebyggelse, Naturreservat, 

vandringsled medför att det bedöms som svårt att uppnå en 

tillräckligt stor areal för att kunna bedriva en långsiktig 

täktverksamhet. 

Nej Nej 

9 Området utgörs till största del av Märsta tätort och 

jordbruksmark. Etablering av en bergtäkt i områdets begränsade 

skogsområden bedöms som svårt p.g.a. närheten till närboende. 

Nej Nej 

10 Området är mindre lämpligt för bergtäkt p.g.a. det till stor del 

består av åkermark samt närheten till riksintresset för kulturmiljö 

och att området är rikt på fornlämningar. Området angränsar 

även till ett vattenskyddsområde. 

Nej Nej 

11 Området är mindre lämpligt för bergtäkt p.g.a. det till stor del 

består av åkermark. Något lämpligt område där möjlighet finns 

att etablera en bergtäkt bedöms inte finnas. Avståndet till större 

vägnät är långt. Utmed transportväg som inte klarar större 

mängder tung trafik finns mycket bebyggelse. 

Nej Nej 

12 Området ligger till stora delar inom tätbebyggt område bl.a. 

Upplands-Väsby tätort. Några lämpliga områden för etablering 

av bergtäkt bedöms inte finnas. 

Nej Nej 

13 Den västra delen av området består av ett våtmarksområde eller 

ett område som väldigt blött, berg saknas i området. Den östra 

delen av området delas av kraftledningar, järnväg och motorväg. 

I den östra delen av området finns också en befintlig bergtäkt.  

Nej Nej 

14 Inom området finns en sjö, flygfält, kraftledning och 

förhållandevis mycket bebyggelse. Att etablera en bergtäkt i 

området bedöms som mycket svårt. 

Nej Nej 

15 Området består av mycket vatten. Angränsande till området 

finns en befintlig bergtäkt. Området utreds därför inte vidare. 

Nej Nej 
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16 Området har mycket bebyggelse utmed vägnätet och består till 

stor del av åkermark. Området utreds därför inte vidare. 

Nej Nej 

17 Området är till stora delar beläget inom Åkersberga tätort. De 

delar av området som inte omfattar Åkersberga tätort består av 

skogsmark där det finns två befintliga bergtäkter. Inom området 

bedöms inte utrymme finnas för ytterligare bergtäkter. 

Nej Nej 

18 Området är beläget över Svinnige tätort och omkringliggande 

havsvik. Lämpliga områden för etablering av bergtäkt bedöms 

inte finnas. 

Nej Nej 

19 Inom området finns inga motstående intressen för etablering av 

en bergtäkt. Om området hyser ett tillräckligt stort område för 

etablering av en bergtäkt behöver utredas vidare. 

Eventuellt Ja 

20 Området består nästan uteslutande av åkermark. Möjlighet att 

etablera en bergtäkt bedöms inte finnas. 

Nej Nej 

21 Området består av ett förhållandevis större skogsområde som 

dock genomkorsas av en stor kraftledning vilket kan försvåra 

etablering av en ny bergtäkt. 

Eventuellt Ja 

22 Området består till ca 50% av åkermark. Norr om E18 finns 

sammanhängande skogsområden som kan vara intressanta att 

utreda vidare. Området saknar motstående intressen som 

områdesskydd. 

Eventuellt Ja 

23 Lämpligt område utifrån marknad och avsättningsområde 

Området ligger nära bra transportvägar. Möjligt att lösa 

transporter så att inga bostadshus behöver passeras på väg till 

E18. Inga områdesskydd/riksintressen. 

Eventuellt Ja 

24 Inom området finns riksintresse för totalförsvaret, järnväg, E18, 

kraftledning, samt avfallsanläggning och delar av Enköpings 

tätort vilket kraftigt begränsar möjligheterna att etablera en 

bergtäkt. Området utreds därför inte vidare. 

Nej Nej 

25 Området består av ett större sammanhängande skogsområde 

utan motstående intressen som områdesskydd. 

Eventuellt Ja 

 

Efter granskningen av alternativen ovan bedöms de områden som framgår av tabell 5.2.2 nedan inneha 

möjligheter för etablering av en ny bergtäkt. Dessa fem områden utreds vidare i en fortsatt bedömning 

av om området är lämpligt för etablering av en ny bergtäkt. 
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Område 19 

 
Figur 5.2.2. Område 19. 

Sammanfattning 

Bergkvaliteten kan vara intressant för vidare utredning för etablering av bergtäkt. Marken utgörs av större 

skogsområden i områdets utkanter, med ett stråk av åkermark centralt i området samt runt sjön Vängsjön 

i nordväst. Området bedöms vara av tillräckligt stor yta och bergvolym för en långsiktig 

bergtäktverksamhet. 

Lokaliseringen bedöms vara mindre lämplig med avseende på marknad och avsättningsområde mot 

bakgrund av den identifierade huvudsakliga marknaden. Transportavståndet till den huvudsakliga 

marknaden är långt. Bara till påfarten på E4 är avståndet långt, ca 15 km, vilket gör att det hållbara 

transportavståndet om 30 km överskrids. 

Inga riksintressen bedöms kunna påverkas negativt av planerad verksamhet. Områdesskydd finns 

utpekade inom område 19 vilket medför svårigheter att hitta ett lämpligt område för etablering av 

bergtäkt. 

Väg 77 mot E4 leder genom områdets södra del men för att nå vägen norrifrån behöver transporter ledas 

förbi mycket bebyggelse vilket kommer medföra att en stor andel närboende skulle påverkas av 

störningar från transporter. Norra delen av området har enbart vägnät med mindre vägar och transporter 

i detta området riskerar att påverka många närboende negativt. Från södra delen saknas utfartsmöjlighet 

eftersom området korsas av ett vattendrag. 

Sammanfattningsvis bedöms området inte lämpligt för etablering av en ny bergtäkt. 
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Område 21 

 
Figur 5.2.3. Område 21. 

Sammanfattning 

Tekniska analyser indikerar att glimmerhalten är hög i berggrunden vilket innebär att bergkvaliteten för 

betongändamål är tveksam. Området är också begränsat i yta av en kraftledning och 

sumskogar/våtmarker. 

Lokaliseringen bedöms vara mindre lämplig med avseende på marknad och avsättningsområde mot 

bakgrund av den identifierade huvudsakliga marknaden som framgår av figur 2 och 3 ovan. 

Transportavståndet till den huvudsakliga marknaden är långt. Bara till påfarten på E4 är avståndet långt, 

ca 10 km, vilket gör att det hållbara transportavståndet om 30 km överskrids. 

I området finns bebyggelse inom 500 meter och i anslutning till utfartsväg mot väg 77 vilket kraftigt 

försvårar etablering av en bergtäkt. 

Det finns inga utpekade skyddsvärda naturreservat eller Natura2000-områden. Skogsstyrelsen har dock 

pekat ut ett flertal sumpskogar och några nyckelbiotoper i området.  

Området berör riksintresset för kommunikationer (flyg) och intressen för totalförsvaret. Dessa bedöms 

dock inte utgöra hinder för ev. etablering av en bergtäkt. 

Sammanfattningsvis bedöms området inte lämpligt för etablering av en ny bergtäkt. 
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Område 22 

 
Figur 5.2.4. Område 22. 

Sammanfattning 

Markanvändningen i området är till stora delar jordbruksmark med gårdsbebyggelse vilket begränsar 

möjligheterna för en lokalisering av en bergtäkt som inte innebär oacceptabel störning för närboende. 

Undantaget är ett större sammanhängande skogsområde i de centrala delarna av området. I 

skogsområdet ligger dock ett antal utpekade sumpskogar vilket gör lokaliseringen mindre lämplig.  

Lokaliseringen bedöms vara mindre lämplig med avseende på marknad och avsättningsområde mot 

bakgrund av den identifierade huvudsakliga marknaden som framgår av figur 2 och 3 ovan. 

Transportavståndet till den huvudsakliga marknaden är långt. Området ligger nära E18, men 

transportvägar fram till E18 sker på mindre vägar och passerar många bostadshus och samlad 

bebyggelse.  

I översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen beskrivs ett antal motstående intressen vilket gör 

att lokaliseringen inte är lämplig för etablering av en bergtäkt. Delar av området omfattas även av 

strandskydd och naturvårdsprogram. Även ett stort antal fornlämningar, speciellt i de centrala delarna 

av området minskar möjligheten att beviljas tillstånd. 

Sammanfattningsvis bedöms området inte lämpligt för etablering av en ny bergtäkt. 
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Område 23 

 
Figur 5.2.4. Område 23. 

Sammanfattning 

Bergkvaliteten i området är intressant att utreda vidare. 

Området ligger strategiskt bra utifrån marknad och avsättningsområde. Området ligger nära bra 

transportvägar, anslutningen till E18 är kort. Från den södra delen av området bedöms risken för 

störningar från transporter till närboende vara låg.  

Inom området bedöms tillgången till berg vara god för en långsiktig täktverksamhet. 

Inom området bedöms det möjligt att finna lokaliseringar som inte står i konflikt med områdesskydd, 

riksintressen eller kommunala planer. 

Området, särskilt den södra delen, är förhållandevis glest befolkat. 

Sammanfattningsvis är område 23 intressant att utreda vidare för etablering av en ny bergtäkt. 
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Område 25 

 
Figur 5.2.6. Område 25. 

Sammanfattning 

Bergkvaliteten i delar av området kan vara intressant för vidare utredning för etablering av bergtäkt.  

De västra och södra delarna av området utgörs mestadels av jordbruksmark medan det i de centrala och 

östra delarna finns större, sammanhängade skogsområden. Ett tillräckligt stort område för etablering av 

en långsiktig täktverksamhet bedöms finnas. 

Lokaliseringen bedöms vara mindre lämplig med avseende på marknad och avsättningsområde mot 

bakgrund av den identifierade huvudsakliga marknaden som framgår av figur 2 och 3 ovan. 

Transportavståndet till den huvudsakliga marknaden är långt. Bara till påfarten på E18 är avståndet långt, 

ca 20 km, vilket gör att det hållbara transportavståndet om 30 km överskrids. 

Inga riksintressen bedöms kunna påverkas negativt av planerad verksamhet. Hänsyn behöver dock tas 

till en kraftledning som är utpekat riksintresse. I den östra delen av området finns ett stort antal 

sumpskogar, nyckelbiotoper och naturreservat, vilket försvårar möjligheten att hitta en lämplig 

lokalisering. I de västra delarna av området finns det ett landskapsbildsskyddsområde. Den västra delen 

och den allra mest ostliga delen av området är rikt på fornlämningar och det bedöms där som svårt att 

hitta ett område för en bergtäkt utan att påverka utpekade kulturmiljövärden. 

Kommunens utpekande av områden som ska bevaras som oexploaterade försvårar etablering av en ny 

bergtäkt. 

Bostäder är framför allt koncentrerat till delar med jordbruksmark medan de stora skogsområdena är 

relativt glesbefolkade.  

Sammanfattningsvis bedöms området inte lämpligt för etablering av en ny bergtäkt. 
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Slutsats 

Utredningen av alla områden (1-25) resulterar i fördjupade studier av område 23 varinom det bedömts 

som lämpligt att etablera en ny bergtäkt utifrån förutsättningarna som redovisats ovan. Inom område 23 

framkommer tre stycken områden som detaljstuderats. Områdena benäms Alternativ A-C. Av dessa tre 

områden utfaller ett område som huvudalternativ för etablering av en ny bergtäkt och två områden som 

alternativa lokaliseringar, se figur 5.2.7 nedan. 

Den slutliga bedömningen av vilket av områdena A-C som är bäst lämpligt för en etablering av en 

bergtäkt avgörs av bergkvaliteten i områdena för att säkerställa att bergkvaliteten uppfyller de krav som 

ställs på de ändamål till vilka ballastprodukterna avses användas. För att kunna utreda de alternativa 

lokaliseringarna vidare krävs att bergkvaliteten i områdena studeras av geolog i fält. Därefter bedöms 

om den aktuella platsen är lämplig med hänsyn till att etableringen av en bergtäkt ska kunna ske med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Figur 5.2.7. Delområden A-C för mer detaljerade utredningar för lokalisering av bergtäkt. 

I tabell 5.2.7 beskrivs bedömningen som ligger till grund för att identifiera ett huvudalternativ och två 

alternativa lokaliseringar. 
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Tabell 5.2.7. Alternativutredning av delområden i figur 5.2.7. 

5.3 MOTIV TILL VALD LOKALISERING (HUVUDALTERNATIV) 

Utifrån den metodik som använts i denna lokaliseringsutredning har bolaget identifierat området vid 

Alternativ B (Kvarnnibble) som en möjlig, och lämplig, lokalisering för en bergtäkt. Området är strategiskt 

väl placerat i närheten till stora avsättningsområden och med närhet till betongstationer. Inga uppenbara 

konflikter har i studien framkommit med avseende på transportvägar, marknad, materialtillgång, 

områdesskydd, kulturmiljö, totalförsvarets intressen eller riksintressen. Bergmaterialprov visar bra 

bergkvalitet lämplig för planerade användningsändamål och en tillräcklig mängd bergmaterial för att 

etablera en täktverksamhet på platsen bedöms kunna brytas. 

Att utreda inför-, och etablera, en ny bergtäkt är kostsamt. När bolaget väljer att gå vidare med en 

lokalisering har en noggrann avvägning gjorts för framkomligheten för projektet. Med utgångspunkt av 

vad som har redogjorts i lokaliseringsutredningen och behovsbedömning framstår lokaliseringen vid 

Alternativ B (Kvarnnibble) som ett mycket lämpligt alternativ för nyetablering av bergtäkt med tillhörande 

återvinningsverksamhet. 

I Bilaga 1 till lokaliseringsutredningen (Bilaga D till ansökan) finns ett yttrande från Benders som säger 

att bergmaterialet från Kvarnnibble har stor potential att användas vid Benders betongfabrik i Bålsta. 

Benders har även räknat på ett scenario där leveranser av ballast från Kvarnnibble till sin betongfabrik i 

Bålsta (ca 13 km transportavstånd) ersätter ballast från några andra täkter belägna på ett längre avstånd 

(48 – 67 km). Beräkningen visar på en besparingspotential på 140 ton CO2/år. Att detta ska beaktas vid 

en lokalieringsutredning framgår av SGU:s metor för materialförsörjningsplaner samt av SGU:s utlåtande 

i Bilaga 2 till lokaliseringsutredningen (Bilaga D till ansökan). 

Delområde Kommentar 

Alternativ A Efter bergkvalitetsstudier av geolog bedöms berggrunden i området domineras av grå 

gnejser, s.k. ådergnejser som innehåller en stor andel glimmer, ca 30% och kvarts, ca 20%. 

Hög andel av glimmer och kvarts innebär att bergmaterialet inte går att använda som 

ersättningsmaterial för naturgrus i betongtillverkning. 

Vid närmare studier av Alternativ A framkom en potentiell konflikt med försvarsmaktens 

intresse för etablering av en bergtäkt i området nordväst om väg 912 som innebär att 

etablering av en ny bergtäkt inte är möjlig. 

Alternativ B Bergmaterialprov visar bra bergkvalitet lämplig för planerade användningsändamål som bl.a. 

betongtillverkning. Andelen glimmer är låg.  

Inga uppenbara konflikter med avseende på transportvägar, marknad, materialtillgång, 

områdesskydd, kulturmiljö, totalförsvarets intressen eller riksintressen. Avståndet till 

närboende är förhållandevis långt vilket innebär att etableringen av en bergtäkt bedöms 

kunna ske med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön enligt 2 ka. 6 

§ miljöbalken. 

Föreslagen lokalisering att gå vidare med till samråd. 

Alternativ C Efter studier av bergkvaliteten med geolog i fält bedömds bergkvaliteten inte vara 

tillfredställande inom detta område. Berggrunden även i detta område domineras av grå 

gnejser, s.k. ådergnejser som innehåller en stor andel glimmer, ca 30% och kvarts, ca 20%. 

Hög andel av glimmer och kvarts innebär att bergmaterialet inte går att använda som 

ersättningsmaterial för naturgrus i betongtillverkning.   

Den sydöstra delen av utredningsområdet hamnar relativt nära Högbytorptippen. Om 

brytning under grundvatten sker kan risk för inläckage av lakvatten från avfallsmassor uppstå. 
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  Bilaga B 

 

5.4 ALTERNATIV UTFORMNING 

Enligt 2 kap. 3 § MB ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga att en verksamhet medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Det finns inte många alternativa sätt att bryta 

berg på. Bolaget har stor erfarenhet av att bedriva bergtäktsverksamhet och göra det på ett så bra sätt 

som möjligt för närboende och miljön i omgivningen. Utformningen av brytområdet styrs huvudsakligen 

av tillgången och kvaliteten på berget och anpassas vid behov efter vad olika utredningar visar för att 

ta hänsyn till t.ex. buller, natur- eller kulturvärden eller andra intressen. Ett alternativ till utfartsväg 

hade varit att använda den befintliga utfartsvägen som går ut i byn vilket hade inneburit att tung trafik 

hade behövt passera bostäder med ökat buller och risker kopplade till tung trafik.   

5.5 NOLLALTERNATIV 

En MKB som upprättas för en verksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan ska innehålla 

en redovisning av hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas förändras i framtiden om den tänkta 

verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ. Syftet med redovisningen av 

nollalternativet är att ge ett underlag för att kunna värdera vilken förändring verksamheten eller 

åtgärden medför ur miljösynpunkt. Nollalternativet innebär således att platsen för verksamheten 

genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om den ansökta verksamheten blev av. 

Nollalternativet innebär i det här fallet att den ansökta täktverksamheten vid Kvarnnibble inte medges 

tillstånd och att dagens samt framtida behov av bergmaterial i regionen behöver tillgodoses från andra 

redan tillståndsgivna täkter, eller nyetableringar belägna på längre avstånd. Det innebär längre 

transporter till avsättningsområden. Längre transportavstånd resulterar i större miljöpåverkan genom 

utsläpp av luftföroreningar och högre olycksrisk längs vägarna. 

Nollalternativet medför också att bristen på högkvalitativt ballastmaterial blir ännu större och 

underskottet blir ännu svårare att lösa. Bristen på högkvalitativt ballastmaterial kan komma att medföra 

att ballastmaterial får köras in från omkringliggande län. Detta kan medföra att planerade bygg- och 

anläggningsprojekt inte kommer att kunna genomföras för att det saknas ballastmaterial eller att priserna 

på ballastmaterial, på grund av längre transportavstånd, kommer att stiga och projekten blir för dyra.  

6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

I följande kapitel sammanfattas de viktigaste förutsättningarna som har beaktats i föreliggande MKB. 

Krav avseende varje typ av förutsättning beskrivs mer detaljerat i kapitel 7. 

6.1 MILJÖMÅL 

I tabell 6.1 lämnas en redovisning av de nationella miljökvalitetsmål och de regionala delmål som 

bedöms vara relevanta ansökt verksamhet. Sammanställningen har utarbetats med utgångspunkt från 

uppgifter om miljökvalitetsmålen från www.sverigesmiljomal.se, som är den officiella och aktuella 

portalen för information om de sexton nationella miljökvalitetsmålen, samt från Stockholms läns 

regionala delmål från Länsstyrelsen Stockholm (Klimat och energistrategi för Stockholms län 2020-

2045) och Region Stockholm (RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholm).  

 

 



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : 3.BMKBMKBKvarnnibble2022_538368

 
 

39 
 

Tabell 6.1 Nationella och regionala miljökvalitetsmål relaterade till verksamheten enligt ansökan. 

Nationellt miljökvalitetsmål Regionalt mål (Stockholms län)  Berör verksamheten 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark 

och vatten ska inte ha någon 

negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och 

vatten. 

 

Prioriterat miljömål för Stockholms 

län. 

I Länsstyrelsens strategi för 

miljömålet presenteras tre 

åtgärdsområden: 

A: samhällsplanering, regionala 

strukturer och markanvändning 

B: långsiktigt hållbar konsumtion av 

varor och tjänster 

C: transporter och resande 

 

Ansökt verksamhet medför jämfört 

med nollalternativet ett ökat antal 

transporter på platsen för ansökt 

verksamhet, vilket ger upphov till 

utsläpp av svaveldioxid och 

kväveoxider samt ett visst utsläpp 

till vatten av övergödande ämnen.  

Då lokaliseringen ligger nära 

avsättningsområdet för 

ballastmaterialet bedöms 

verksamheten ge upphov till mindre 

mängd utsläpp till följd av 

transporterna jämfört med om 

ballastmaterialet tas från en täkt 

längre ifrån avsättningsområdet.  

Utsläppen från ansökt verksamhet 

bedöms inte försvåra möjligheten 

att miljömålet kan uppnås.  

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. 

I RUFS 2050 anges tre 

ställningstaganden: 

• Utveckla tillgängligheten 

till stränder, sjöar och hav 

• Säkra regionens 

dricksvattenförsörjning 

och utveckla en 

mellankommunal 

samverkan 

• Utveckla en långsiktig 

vattenplanering i hela 

länet 

 

Verksamheten påverkar lokalt 

hydrogeologin i området kring 

täktverksamheten och förändrar 

flödet, genom avbaning och 

pumpning av grundvatten.  

Verksamheten förändrar 

avrinningen till 

markavvattningsföretag och 

dikessystemet nedströms täkten 

genom att man blottlägger berg från 

vegetation och därför snabbar på 

avrinningen och behöver pumpa ut 

grundvatten. Med hjälp av en 

sedimentationsdamm som även 

fungerar som ett 

utjämningsmagasin jämnar man ut 

flödet. 

I verksamheten sker sprängning. 

Vid dessa sprängningar kan 

odetonerat sprängämne i form av 

kväve följa med ytvatten till 

recipient, den beräknade mängden 

kväve som går ut till recipient 

förväntas bli så liten att den hamnar 

inom den naturliga variationen. 

Detta gör att verksamheten inte 

påverkar miljömålets möjlighet att 

uppnås.  
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Nationellt miljökvalitetsmål Regionalt mål (Stockholms län)  Berör verksamheten 

I verksamheten kan det också 

uppstå läckage från 

arbetsmaskiner, om ett läckage når 

recipient kan detta påverka vissa 

delar i miljömålet. Eftersom 

pumpgropen blir en lågpunkt för 

inläckande grundvatten och övrigt 

ytvatten kan ett läckage samlas upp 

och förhindras från att nå recipient. 

Med en fungerande egenkontroll 

kring utsläpp av vatten bedöms inte 

verksamheten påverka miljömålets 

möjlighet att uppnås. 

Frisk luft 

Luften skall vara så ren att 

människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte 

skadas. 

Prioriterat miljömål för Stockholms 

län. 

Målet beskrivs i RUFS 2050: 

• En tillgänglig region med 

god livsmiljö 

 

Arbetsmaskiner och transporter ger 

upphov till utsläpp av svaveldioxid, 

kväveoxid och VOC.  

Arbetsmaskiner samt transporterna 

ger upphov till utsläpp av 

kväveoxider vilka bidrar till 

bildningen av marknära ozon.  

Då lokaliseringen ligger nära 

avsättningsområdet för 

ballastmaterialet bedöms 

verksamheten ge upphov till mindre 

mängd utsläpp till följd av 

transporterna jämfört med om 

ballastmaterialet tas från en täkt 

längre ifrån avsättningsområdet.  

Verksamheten använder 

miljöbränslen och de utsläpp som 

uppkommer till följd av 

verksamheten bedöms vara 

försumbara och inte inverka 

negativt på möjligheterna att uppnå 

miljömålet. 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och 

hållbar dricksvattenförsörjning samt 

bidra till en god livsmiljö för växter 

och djur i sjöar och vattendrag. 

I RUFS 2050 anges regionala 

ställningstaganden: 

• Utveckla tillgängligheten till 

stränder, sjöar och hav 

• Säkra regionens 

dricksvattenförsörjning och 

utveckla en 

mellankommunal 

samverkan 

• Utveckla en långsiktig 

vattenplanering i hela länet 

Brytning kommer att ske under 

grundvattenytan och inläckande 

grundvatten kommer att samlas upp 

och ledas bort. Därmed kommer 

det, jämfört med nollalternativet, att 

ske en sänkning av grundvattenytan 

inom och omkring 

brytningsområdet.  

Den hydrogeologiska utredningen 

visar att den planerade 

verksamheten inte kommer påverka 

grundvattnet negativt eller försvåra 

möjligheten att miljömålet ska 
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Nationellt miljökvalitetsmål Regionalt mål (Stockholms län)  Berör verksamheten 

Ställningstaganden för grundvatten 

av god kvalitet: 

• Skydda yt- och 

grundvattentäkter med 

omgivande markområden 

mot påverkan och utsläpp.  

• Beakta särskilt de 

befintliga och potentiella 

vattentäkter som pekas ut i 

den regionala 

vattenförsörjningsplanen.  

• Lokalisera och utforma ny 

bebyggelse så att vattnets 

kvalitet och kvantitet kan 

säkerställas. Förlust av 

viktiga funktioner och 

värden kompenseras med 

lämpliga åtgärder. 

• Samarbeta 

mellankommunalt om 

vattenplanering och 

förvaltning inom 

avrinningsområdena 

• Inrätta vid behov 

ytterligare 

vattenskyddsområden för 

att säkerställa den 

långsiktiga regionala och 

lokala vattenförsörjningen i 

enlighet med den 

regionala 

vattenförsörjningsplanen 

uppnås. Inte heller grundvattnets 

kvalitet bedöms påverkas negativt 

av planerad verksamhet.  

Planerad täktverksamhet bidrar till 

minskad användning av naturgrus 

genom att erbjuda material som 

fungerar som ersättningsmaterial. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska 

bevaras och nyttjas på ett hållbart 

sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer 

och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska 

värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. 

Människor ska ha tillgång till en god 

natur- och kulturmiljö med rik 

biologisk mångfald, som grund för 

hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Prioriterat miljömål för Stockholms 

län.  

Fyra prioriterade preciseringar av 

miljökvalitetsmålet: 

• Ekosystemtjänster och 

resiliens 

• Grön infrastruktur 

• Biologiskt kulturarv 

• Tätortsnära natur 

 

Täktverksamheten kommer att ta 

oexploaterad skog i anspråk. Det 

växt- och djurliv som finns inom det 

planerade brytområdet kommer 

försvinna.  

Täktverksamheten ger upphov till 

en biotop som möjliggör en livsmiljö 

för nya arter i området, t.ex. 

klipphyllor som kan utgöra 

häckningsplats för t.ex. berguv och 

pilgrimsfalk, lodrätta klippväggar 

erbjuder livsmiljö för olika mossor 

och lavar.  

Verksamheten bedöms kunna 

bedrivas utan en betydande negativ 
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Nationellt miljökvalitetsmål Regionalt mål (Stockholms län)  Berör verksamheten 

effekt på den biologiska 

mångfalden. 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig.  

Målet ska uppnås på ett sådant sätt 

och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs 

och andra mål för hållbar utveckling 

inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra 

länder ett ansvar för att det globala 

målet kan uppnås. 

Prioriterat miljömål för Stockholms 

län.  

En region utan klimatpåverkande 

utsläpp. 

Stockholms län ska nå 

nettonollutsläpp senast 2045. 

Transporter till och från 

anläggningen, samt arbetsmaskiner 

inom täkten bidrar med utsläpp av 

växthusgaser.   

Då lokaliseringen ligger nära 

avsättningsområdet för 

ballastmaterialet bedöms 

verksamheten ge upphov till mindre 

mängd utsläpp till följd av 

transporterna jämfört med om 

ballastmaterialet tas från en täkt 

längre ifrån avsättningsområdet.  

Utsläppen från ansökt verksamhet 

bedöms inte försvåra möjligheten 

att miljömålet kan uppnås.  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas. 

Prioriterat miljömål för Stockholms 

län. 

Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas. 

Verksamheten levererar ett 

bergmaterial lämpligt för 

byggverksamhet och som 

ersättningsmaterial till naturgrus. 

Genom att den planerade 

verksamheten omfattar bergtäkt och 

mottagning av massor för 

återvinning bidrar verksamheten till 

att möjliggöra att andelen 

leveranser av naturgrus fortsatt 

minskar i försörjningsområdet.   

Verksamheten bedöms kunna bidra 

till att miljömålet uppnås då 

bergmaterialet är av god kvalité och 

inte har höga radonhalter. Det är 

därmed ett lämpligt material vid 

tillverkning av betong. 

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall 

och markanvändning ska 

underskrida gränsen för vad mark 

och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller 

öka korrosionshastigheten i 

markförlagda tekniska material, 

Nedfallet av försurande ämnen, 

bland annat till följd av utsläpp från 

biltrafiken, behöver fortsätta att 

minska för att underlätta 

skogsmarkens fortsatta 

återhämtning och för att säkerställa 

att markförlagda tekniska material 

Verksamheten använder sig av 

arbetsmaskiner som ger upphov till 

utsläpp av avgaser, dessa anses 

dock försumbara i förhållande till 

övriga utsläpp samt att man 

använder sig av miljöbränsle.  

Då lokaliseringen ligger nära 

avsättningsområdet för 
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Nationellt miljökvalitetsmål Regionalt mål (Stockholms län)  Berör verksamheten 

vattenledningssystem, arkeologiska 

föremål och hällristningar. 

och arkeologiska föremål skyddas 

mot korrosionseffekter. 

ballastmaterialet bedöms 

verksamheten ge upphov till mindre 

mängd utsläpp till följd av 

transporterna jämfört med om 

ballastmaterialet tas från en täkt 

längre ifrån avsättningsområdet.   

Verksamheten bedöms inte påverka 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den 

biologiska mångfalden ska skyddas 

mot skadliga effekter av strålning. 

Regionala ställningstaganden: 

• Utforma ny bebyggelse 

utifrån ett 

folkhälsoperspektiv 

• Samverkan mellan olika 

aktörer i regionen för att 

stärka folkhälsan 

• Främja en jämlik hälsa för 

regionens invånare 

 

I bergtäkter bryts berg ut som 

används inom exploateringar där 

människor vistas. I vissa områden 

har marken ett högre naturligt 

innehåll av radon. Undersökningar 

utförda på bergmaterialet i 

Kvarnnibble visar att materialet har 

en låg radonhalt och är väl lämpad 

för byggnation och 

betongtillverkning.  

Verksamheten bedöms därför bidra 

till att miljömålet kan uppnås. 

Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050 

RUFS 2050 är Stockholmsregionens gemensamma regionala utvecklingsplan. 

Den är en sammanvägning av utvecklingsfrågor på regional nivå. Planen visar på regionens långsiktiga 

utmaningar och uttrycker regionens samlade vilja. Den fungerar som en gemensam plattform för 

regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. 

Miljöprogram för Stockholm stad 

Ett miljöprogram för Stockholms stad, Miljöprogram 2020-2023, antogs av Kommunfullmäktige 2020-

05-30. 

Programmet är strukturerat utifrån de högst prioriterade målen för Stockholms miljö på lång sikt, det vill 

säga fram till 2030 eller längre1: 

• Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 

• En fossilfri organisation 2030 

• Ett klimatanpassat Stockholm 

• Ett resurssmart Stockholm 

• Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem  

• Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö 

• Ett giftfritt Stockholm 

Till målen finns ett antal etappmål för programperioden 2020-2023. 

 
1 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-
demokrati/styrdokument/miljoprogram-2020-2023.pdf  
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6.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

genomföra EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

→ olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

→ olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

→ olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

→ omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

En redovisning av aktuella miljökvalitetsnormer och den planerade verksamhetens eventuella 

påverkan på de samma, redovisas nedan under avsnitt 7.4. 

6.3 NATURMILJÖ 

Det ansökta verksamhetsområdet utgörs av skog och ett par hyggen i dess södra del. Den största delen 

av skogen utgörs av gallrad äldre barrskog på frisk mark och yngre planterad skog. Spritt förekommer 

också områden med hällmarkstallskog. Samma typ av skogsmiljö fortsätter utanför ansökt 

verksamhetsområde. Bolaget har låtit genomföra naturvärdesinventeringar och artinventeringar för att 

utreda naturvärdena inom och i anslutning till ansökt verksamhetsområde samt ansökt transportväg. 

Dokumenterade naturvärden 

Ansökt verksamhetsområde omfattas inte av några skyddade områden som riksintresse för naturvård, 

naturreservat, Natura 2000-områden eller liknande. 

En sökning på Artportalen gjordes 2021-08-12 i samband med den senaste naturvärdesinventeringen 

utförd 2021. Sökningen gjordes för hela det ansökta verksamhetsområdet samt den planerade 

utfartsvägen och omfattade alla naturvårdsarter mellan åren 2000–2021. Sökningen resulterade i 

rapporter av totalt 20 arter, varav åtta rödlistade och sju fridlysta. Flera av dessa arter återfanns under 

naturvärdesinventeringarna och artinventeringarna. 

ESKO 

Två områden som nämns som ESKO-områden är Lillmossen och Stormossen som ligger söder om 

det planerade verksamhetsområdet. Dessa två mossar omfattas också av våtmarksinventeringen i 

Stockholms län. 

Behovet av skydd för ESKO är utpekat i 3 kap. 3 § miljöbalken. Flera av de nationella miljömålen 

anger också att områdena ska skyddas. Utgångspunkten för skyddet är att bevara fungerande 

ekosystem och därmed uppfylla miljöbalkens syfte, understödja arbetet med nationella miljömål och 

uppfylla en entydig politisk vilja att bevara biologisk mångfald.  
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ESKO-områden ska avgränsas utifrån förekomsten av höga naturvärden som samtidigt har viktiga 

ekologiska funktioner som är särskilt känsliga.   

Naturvärdesinventeringar 

För att utreda påverkan på bland annat naturmiljön inom verksamhetsområdet och dess närhet har flera 

naturvärdesinventeringar med kompletterande artinventeringar utförts:  

Naturvärdesinventering av ansökt verksamhetsområde – 2021 (Naturföretaget) 

Naturvärdesinventering av planerad utfartsväg – 2021 (Naturföretaget) 

Inventering av grod- och kräldjur – 2021 (Naturföretaget) 

Inventering av fåglar – 2021 (Naturföretaget) 

Naturföretaget har under 2021 genomfört naturvärdesinventering av verksamhetsområdet (bilaga B5) 

och av planerad korridor för utfartsväg, samt utfört fågel- och groddjursinventering (bilaga B6). De 

utförda naturvärdesinventeringarna följer svensk standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (SS 199000:2014). 

Naturvärdesinventering av ansökt verksamhetsområde resulterade i sex identifierade 

naturvärdesobjekt, varav två med klass 3, påtagligt naturvärde och fyra med klass 4, visst naturvärde.  

Naturvärdesinventeringen av planerad utfartsväg resulterade i sju identifierade naturvärdesobjekt, varav 

två med klass 3, påtagligt naturvärde och fem med klass 4, visst naturvärde. Naturvärdesobjekten med 

påtagligt naturvärde i skogsmark har förekomst av enstaka gamla träd, samt viss förekomst av död ved 

och naturvårdsarter. Naturvärdesobjektet med påtagligt naturvärde längs den befintliga skogsvägen 

baseras på en relativt rik kärlväxtflora och förekomst av sandblottor. 

Totalt noterades 16 naturvårdsarter under naturvärdesinventeringen av ansökt verksamhetsområde 

(tabell 6.3.1). Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar 

områden med höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och 

typiska arter. 
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Tabell 6.1.1. Lista över noterade naturvårdsarter inom ansökt verksamhetsområde från naturvärdesinventeringen. SKS = 
Skogsstyrelsen, ÄoB = Ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

 

Totalt noterades 14 naturvårdsarter under naturvärdesinventeringen av planerad utfartsväg (tabell 

6.3.2). 
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Tabell 6.3.2. Lista över noterade naturvårdsarter vid naturvärdesinventeringen av planerad utfartsväg. SKS = Skogsstyrelsen, 
ÄoB = Ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

Artinventeringar 

Fågelinventeringen gjordes genom kombinerad punkt- och linjetaxering inom ansökt 

verksamhetsområde. Groddjursinventeringen gjordes inom ca en kilometers radie från ansökt 

verksamhetsområde, i april och maj 2021. Inventeringen utfördes kvällstid med pannlampa.  

Totalt noterades 31 fågelarter, varav sex är rödlistade som nära hotad (NT) och en som sårbar (VU).  

En fågelart som är upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 noterades också.   

Enbart tre av dessa arter upptagna i rödlistan och fågeldirektivets bilaga 1 konstaterades ha revir i 

området- gulsparv, svartvit flugsnappare och talltita. 

Noterade groddjur under groddjursinventeringen inkluderade mindre vattensalamander, större 

vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda. Även sju individer av obestämd art 

noterades (antingen åkergroda eller vanlig groda).  
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7 KONSEKVENSBEDÖMNING 

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan, de effekter 

och de konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad 

verksamhet. Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. Följande 

information ges för varje typ av påverkan:  

• Förutsättningar  

• Påverkan och effekter  

• Skyddsåtgärder  

• Samlad konsekvensbedömning 

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket beskrivs vidare i avsnitt 5.5. 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 

påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

tabell 7.1. Se även avsnitt 2.2 Bedömningsgrunder. 

Tabell 7.1. Symbolförklaring bedömningsgrunder. 

Positiv 

konsekvens 

Obetydlig 

konsekvens  

Liten negativ 

konsekvens  

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens  

 

7.1 GRUNDVATTEN 

Förutsättningar 

För att täkt ska kunna bedrivas under grundvattennivån behöver inläckande grundvatten pumpas bort. 

Avsänkningen sker till 27 m ö.h. vilket är 1 meter under planerad täktbotten (+28 m ö.h.), för att beakta 

att det ska kunna anläggas en pumpgrop i valfri del av täkten för länshållning. 

På uppdrag av Bolaget har WSP Sverige AB utfört en hydrogeologisk utredning, se bilaga B2. I 

rapporten utreds de förväntade påverkan för yt- och grundvatten till följd av den planerade brytningen. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

I den hydrogeologiska utredningen beskrivs beräknad förutsebar påverkan på grundvattenförhållandena 

från den ansöka bergtäktsverksamheten.  

Utifrån olika befintliga geologiska- och hydrologiska underlag samt genomförd brunnsinventering har en 

grundvattenmodell för det aktuella området upprättats och kalibrerats. I utredningen beskrivs bland 

annat mer ingående hur modellen har byggts upp och vilka antaganden som gjorts. 

Utifrån den beräknade avsänkningen har ett påverkansområde bedömts utanför vilket påverkan på 

grundvattenförhållanden bedöms vara försumbar. Visualiserad yta ska tolkas som att det inom detta 

område förutses finnas risk för förändring av grundvattenförhållanden i sådan utsträckning att det kan 

påverka och skada t.ex. brunnar och grundvattenberoende ekosystem.  
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Figur 7.1.1. Beräknad grundvattennivå för situationer med täkt (streckad blå) och utan täkt (heldragen blå). 

I figur 7.1.1 presenteras den simulerade grundvattensänkningen när hela brytområdet bryts ut i 

jämförelse med att ingen verksamhet sker. Detta kan visualisera täktens maximala påverkan på 

omgivningen. Den färgade ytan visualiserar en avsänkning av grundvatten i jord, öppna eller undre 

magasin. De lila sträckande linjerna visualiserar tryckförändringen i djupare berg på ca 40 meters djup.  

Påverkansområdet har definierats som den yttre gränsen av en beräknad nivåpåverkan i jord (undre 

eller övre magasin) på 0,1 meter, se figur 7.1.2. Anledningen till att använda en beräknad avsänkning 

om 0,1 meter i jord är de inventerade motstående intressen som kan kopplas till en avsänkning i 

jordlagren. I området förekommer det grävda brunnar vilket motivera att 0,1 meters gränsen skulle vara 

av intresse då dessa normalt är känsliga även för en mindre grundvattensänkning. 

För en avsänkning i berg är det enbart bergborrade brunnar som skulle kunna påverkas. Ofta sker inte 

en signifikant skadlig påverkan i bergborrade brunnar förrän en större avsänkning uppkommer (>1 

meter). Avsänkningen i berg är därmed inte styrande för påverkansområdets utbredning. Därmed 

bedöms att samtliga identifierade motstående intressen som kan påverkas av en grundvattensänkning 

innefattas inom angivet påverkansområde, streckad linje i figur 7.1.2. 
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Figur 7.1.2. Bedömt påverkansområde tillsammans med beräknad avsänkning i jord. 

Avsänkningen kommer att ske successivt allteftersom brytningen fortskrider och nå sin maximala 

utbredning vid fullt utbruten täkt. Grundvattenbortledningen från verksamheten har beräknats med 

modell till ca 1,4 l/s (ca 43 500 m3/år) när hela brytområdet brutits ut. Till detta kommer en 

nettonederbörd på ca 4,4 l/s, varvid totalt knappt 6 l/s (ca 180 000 m3/år) vatten behöver avledas i 

täktens slutskede. Flödet motsvarar ett medelvärde över längre tid.  

När täkten har avslutats och pumpning avbryts kommer vattennivån stiga och grundvattenläckaget 

minskar allt eftersom vattennivån stiger. Eftersom inflödet är relativt litet och nederbördsmängden i 

regionen är lågt över en vattenyta (35 mm/år) stiger nivån långsamt. Vattennivån förväntas inte stiga 

tills vattnet rinner över kanten eftersom lägsta nivån är ca +39 i den södra delen av täkten. Vid en 

vattennivå på ca +33,5 är netto grundvattenflödet ca 0 l/s och allt eftersom nivån stiger på grund av 

nettonederbörden sker ett utflöde från täktsjön till omgivningen som ett grundvatten. Vattennivån 

förväntas stabilisera sig på drygt +34 där nettonederbörden över året balanseras av grundvattenutflödet, 

se figur 7.1.3. 
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Figur 7.1.3. Beräknad återfyllnad av täktsjön i kombination av grundvattenläckaget. 

Potentiella intressen som skulle kunna skadas av de förutsebara förändrade vattenförhållandena är 

generellt brunnar, grundvattenförekomster, grundvattenberoende ekosystem samt byggnader och 

anläggningar med känslig grundläggning inom sättningskänslig mark. I rapporten, bilaga B2, redovisas 

samtliga motstående intressen tillsammans med bedömt påverkansområde.  

Brunnar 

Det förekommer flertalet bebyggda fastigheter inom påverkansområdet som har en brunn. Grävda 

brunnar är mer känsliga än bergborrade brunnar. Grävda brunnar är ofta grunda varvid en liten 

grundvattenpåverkan en torr sommar kan vara skadligt, detta till skillnad från borrade brunnar som 

normalt är mycket djupa och en mindre förändring påverkar inte vattentillgången. 

Samtliga fastigheter med brunnar beskrivs i den hydrogeologiska utredningen och kan ses i figur 10.7.4 

nedan. En risk för påverkan har bedömts kunna uppstå på grävda brunnar på fastigheterna Härsbrokärr 

2:1 (ca tre decimeter) och Kvarnnibble 1:27 (ca 2m).  Brunnen på fastigheten Kvarnnibble 1:27 bedöms 

i dagsläget inte vara användbar. 
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Figur 7.1.4. Brunnar (SGU:s brunnsarkiv och brunnsinventering) och påverkansområdet. 

Grundvattenberoende ekosystem 

Det förekommer sumpskogar i närheten av täkten som utpekats av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens 

underlag ska ses som att det finns en möjlighet till en sumpskog och inte att det nödvändigtvis är det. 

Inventeringarna gjordes under 90-talet och stor del genomfördes enbart som en kartstudie och de flesta 

objekten inventerades aldrig i fält. De aktuella objekten inventerades inte i fält.  

En inventering av dessa objekt har dock gjorts i samband med denna ansökan, se bilaga B8.  

Inom påverkansområdet ligger fyra potentiellt grundvattenberoende ekosystem; Lillmossen, en grävd 

damm samt två sumpskogar, figur 7.1.5.  
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Figur 7.1.5. Påverkansområdet, jordarter och närliggande utpekade möjliga sumpskogar av Skogsstyrelsen. 

Närmaste sumpskogen (89255) återfinns delvis inom verksamhetsområdet, det är till detta område som 

vattnet från täkten kommer att avledas. Enligt inventeringen utgörs området av fuktig löv- och barrträd 

som främst får sitt vatten via regn och ytvatten. En mindre del av vattentillförseln är ytligt grundvatten. 

Områdets ytjordarter utgörs delvis av torv men underlagras av lera. Därmed utgör sumpskogen ett övre 

magasin som inte har direkt kontakt med grundvattenmagasinet i berg och i moränen under leran. Detta 

tack vare att lera har dåliga vattenförande egenskaper och därmed avskiljer grundvattnet i torven mot 

det i morän och berg. Därmed kan en påverkan ske i berget och i moränen utan att det sprider sig till 

torven och sumpskogen. 

Då sumpskogen underlagras av ett lerlager förväntas inget läckage ske från ytligt vatten inom ner till 

berget och ingen negativ förändring av grundvattennivån i sumpskogen förväntas. Tillförseln av vatten 

ökar då täkten släpper sitt vatten till bäck som går genom sumpskogen. Detta bedöms inte utgöra en 

påverkan som kan leda till skada förutsatt att vattnet är renat genom sedimentationsdammen 

Sumpskogen är påverkad av dikning. Avvattnande diken går söder och öster om sumpskogen. 

Skogsstyrelsens definition av sumpskog anger att ”sumpskog innefattar all trädbärande mark med minst 

30% krontäckning, där träden (i moget stadium) har en medelhöjd av minst 3 meter på fuktig eller blöt 

mark och där täckningsgraden, på fuktig mark, av befintligt fält- eller bottenskikt till minst 50% utgörs av 

hydrofila (fuktighetskrävande) arter”.  

Sydöst om täkten ligger Lillmossen (89257) som är en talldominerad mosseskog. Grundvattenpåverkan 

sker i dagsläget från utdikning med avvattning kring hela sumpskogen. Detta medför förändrad 

växtlighet (gran istället för tall) längs ytterkanterna. Den västra delen av området bedöms inte längre 

vara en sumpskog på grund av avvattningen. Denna sumpskog återfinns till största del utanför 

påverkansområdet och beräknad avsänkning uppgår som mest till ca 0,1 meter i det undre magasinet. 

Området bedöms i huvudsak få sin vattentillförsel via regn. I de centrala delarna är torven mäktig (>2 

m), även denna sumpskog underlagras av lera. Då trycksänkningen i undre magasin är liten, 
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sumpskogen underlagras av lera samt att mossen får sitt vatten från nederbörd bedöms ingen påverkan 

kunna ske till följd av täktverksamhet. Det föreligger därmed ingen risk för skada.  

Sumpskogen i sydväst (89254) är en talldominerad mosseskog återfinns innanför påverkansområdet 

och avsänkningen uppgår som mest till knappt 0,3 meter i det undre magasinet. Sumpskogen har 

bedömts i huvudsak få sitt vatten från nederbörd och delvis ytvatten. Även denna sumpskog underlagras 

av lera varvid ingen signifikant kontakt mellan det undre magasinet och grundvattnet i sumpskogen 

föreligger. Därmed förväntas ingen påverkan ske på vattenförhållandena i sumpskogen och ingen risk 

för skada föreligger. 

Nordväst om täkten återfinns den grävda dammen. Vattennivån bestäms troligen primärt av 

grundvattennivån i magasinet, men det finns ett tillrinningsområde till dammen som täkten delvis 

påverkar. Nettotillskottet över detta tillrinningsområde uppgår till ca 0,6 l/s på årsbasis varav knappt 0,2 

l/s av detta tas i anspråk av täkten. Dock förväntas en del av detta vatten nå det undre 

grundvattenmagasinet istället för dammen som ett ytvatten.  

Grundvattenmodellen har även använts för att bedöma hur flödet förändrats, skillnaden mellan de två 

fallen är ca 0,04 l/s. Denna skillnad får bedömas som liten (6%). Genom att en mindre mängd vatten 

når dammen som ett ytvatten (nederbörd) kompenseras den avsänkning som annars hade förväntats i 

det undre magasinet. Nettotillskottet av vatten beräknas fortfarande vara större än läckaget till 

grundvattenmagasinet.  

Sammantaget bedöms inte någon påverkan på vattennivån uppstå.  

Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretaget Kvarnnibble vaf. är beläget nedströms ansökt täkt (figur 7.2.1). Det förväntas 

ske en flödesökning till markavvattningsföretaget som sedan minskar med avståndet nedströms. Denna 

ökning i medelflöde är lågt i jämförelse med återkommande högflöden. Diket som utgör delar av 

markavvattningsföretaget är väl tilltaget och alla diken och trummor dimensioneras för någon typ av 

högflöde. I aktuellt fall är skillnaden mellan ett medelflöde och högflöde stort. 

Genom att reglera utflödet av vatten från täkten undviks risk för eventuell skada på nedströms liggande 

markavvattningsföretag. Då inget vatten kan lämna täkten utan att pumpas sker en automatisk reglering 

av flödet då en rimlig pumpkapacitet är långt under återkommande högflöden. 

Täktens vattenverksamhet kan därmed inte anses medföra någon risk för skada nedströms 

markavvattningsföretag eller annan infrastruktur längs med systemet.  

Sättningar 

Inom påverkansområdet förekommer det sättningskänsliga jordarter vilket utgörs av lera, se figur 7.1.5. 

Sättningskänsliga objekt är normalt olika typer av infrastruktur och byggnader. Den hydrogeologiska 

utredningen visar att det inte föreligger någon risk för sättningsskador på byggnader eller 

omkringliggande infrastruktur till följd av ansökt verksamhet. 

Skyddsåtgärder 

Ett kontrollprogram kommer att upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten om tillstånd beviljas. 

Genom att mäta och analysera grundvattennivåer säkerställer Bolaget att ingen påverkan på 

grundvattennivåerna sker utan Bolagets kännedom. Skulle påverkan bli större än förutsett kommer detta 

kunna observeras och vid behov kan åtgärder vidtas.  Installation och kontroll av grundvattennivåer i 

grundvattenrör kommer att ske inom ramen för Bolagets kontrollprogram.  

Ytterligare skyddsåtgärder som avses att vidtas för skydd mot skada på ytvatten redovisas i avsnitt 7.2.  
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Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och ingen bortledning av 

grundvatten kommer att ske. 

Samlad bedömning 

Den beskrivna påverkan syftar till situationen när täkten är helt utbruten. Grundvattenpåverkan ökar allt 

eftersom och är som störst i täktens slutskede varvid den påverkan används som grund för 

bedömningen. 

Inom och i närhet av påverkansområdet för grundvatten har nedanstående objekt identifierats: 

• Det finns brunnar belägna inom påverkansområdet. Det antas att samtliga närliggande 

bebyggda fastigheter har en grävd eller borrad vattenbrunn utöver den kända informationen. 

• Markavvattningsföretaget Kvarnnibble vaf. är beläget nedströms planerad vattenavledning.  

• Det förekommer, av Skogsstyrelsen utpekade, möjliga sumpskog inom påverkansområdet. 

• Det förekommer sättningskänsliga jordarter inom påverkansområdet. 

• Det finns en grundvattenberoende damm inom påverkansområdet 

Följande vanliga motstående intressen har kunnat avskrivas: 

• Det finns inga kända källor inom påverkansområdet eller i dess närhet.  

• Det förekommer inga ytterligare nyckelbiotoper eller andra utpekade naturvärden som skulle 

kunna vara grundvattenberoende inom påverkansområdet.  

• Det förekommer inget vattenskyddsområde inom eller i närheten av påverkansområdet. 

• Det förekommer inga av SGU utpekat grundvattenmagasin eller av Länsstyrelsen utpekade 

grundvattenförekomster inom eller i närheten av påverkansområdet.  

 

Vad avser påverkan på närliggande brunnar bedöms två grävda brunnar kunna påverkas cirka tre 

decimeter (Härsbrokärr 2:1) respektive ca två meter (Kvarnnibble 1:27) av den planerade verksamheten. 

Brunnen på fastigheten Kvarnnibble 1:27 bedöms i dagsläget inte vara användbar men kan troligen 

renoveras till en fungerade brunn om det skulle behövas.  

Lillmossen och omgivande sumpskogar underlagras av lerlager och inget läckage förväntas ske från 

sumpskogarna ner till berget. Därmed förväntas ingen negativ förändring av grundvattennivåerna ske.  

Den grävda dammen är enligt information grävd i ett lerområde tills vatten trängde upp i botten, dvs 

grundvatten. Flödesförändringar i sjön vid utbruten täkt jämfört med nuläget har beräknats till 0,04 l/s 

och får anses vara försumbar. 

Påverkan på ytligt grundvatten bedöms bli begränsad och de förutsebara förändrade 

vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda eller allmänna intressen. Påverkan på 

trycknivåer i potentiella undre grundvattenmagasin bedöms bli mycket begränsade och de förutsebara 

förändrade vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda eller allmänna intressen.  

Påverkan på djupt grundvatten i berg bedöms bli begränsad och de förutsebara förändrade 

vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda eller allmänna intressen. Jämfört med 

nollalternativet bedöms en liten negativ konsekvens uppstå. 
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7.2 YTVATTEN 

Förutsättningar 

Täktverksamheten med förändrad markanvändning, förändrat avrinningsområde och 

grundvatteninträngning kan ge en förändrad avrinning. Storleken på påverkan är beroende av geologin 

i området samt de hydrogeologiska förutsättningarna.  

Vattnet från verksamheten planeras att bortledas via pumpgrop, pump och sedimentationsdammar ut 

mot bäcken och Lillmossen söder om verksamhetsområdet. 

Hela täktområdet ligger inom samma delavrinningsområde, Utloppet av Mälaren (ID: 661813-160233), 

delavrinningsområdet avrinner norr ut mot Håtunaviken som är en del av Mälaren, se figur 7.2.1. 

Delavrinningsområdet är totalt ca 52 km2.  

Det förekommer inga kända naturliga källor i närheten av ansökt bergtäkt. En källa utgörs av en distinkt 

plats inom ett utströmningsområde där grundvatten avrinner som ett ytvatten. För att ett utflöde ska 

klassas som en källa behöver utströmning ske stor del av året och inte enbart vid tex snösmältning2.  

Det finns ett närliggande markavvattningsföretag runt om den planerade täkten. Täktens vatten leds 

söderut och ansluter till markavvattningsföretaget Kvarnnibble vaf. Markavvattningsföretagets 

båtnadsområde utgör ett större område av jordbruksmark och avvattnar ett än större område, ca 11 km2. 

Längre norrut längs flödesvägen återfinns ytterligare ett markavvattningsföretag, Håtunaholm-

Prästgården-Aske, till vilket i stort sett hela delavrinningsområdets vatten passerar.  

Det förekommer inga närliggande utpekade grundvattenförekomster (VISS), grundvattenmagasin 

(SGU) eller vattenskyddsområden (Länsstyrelsen). Närmaste utpekade grundvattenförekomst och 

grundvattenmagasin återfinns sydväst om täkten vid Bålsta och den åsformationen som finns där. Detta 

är dock i ett annat avrinningsområde ca 2 km bort och berörs inte av verksamheten.  

 
2 Källor i Sverige, Källarakademin, 2012 
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Figur 7.2.1. Storskalig avrinning, delavrinningsområde samt närliggande markavvattningsföretag. 

Det ytliga grundvattnet bedöms påträffas på ringa djup, och grundvattenströmningen bedöms i stora 

drag följa topografin. Därmed antas att yt- och grundvattendelare i stort sett sammanfaller.  

Utifrån mer detaljerade studier över topografin i områden kan lokala avrinningsområden samt 

vattendelare bedömas. Fyra lokala avrinningsområden som berörs av täktens verksamhet har karterats, 

se figur 7.2.2. Mindre justeringar har gjorts på den översiktliga karteringen av delavrinningsområden 

med hjälp av högupplöst höjddata från Lantmäteriet. Fyra beräkningspunkter har använts för att kartera 

dessa avrinningsområden.  

P1 har satts där vattnet inom område 1 når markavvattningsföretaget. Täkten återfinns till större del i 

detta lokala avrinningsområde och kommer även släppa sitt vatten hit.  

P2 har satts där avrinningen från område 1 och 2 når under Håbo Häradsväg. Täkten berör en mindre 

del av aktuellt avrinningsområde och täktvattnet kommer även passera avrinningsområdet.  

P3 har satts efter att avrinningsområdet passerat Håbo Häradsväg samt den fastigheten som finns norr 

om vägen. Täkten återfinns inom en del av aktuellt avrinningsområde.  

P4 har satts där flödet mellan de tre andra avrinningsområde sammanfaller. Täkten berör inte aktuellt 

område direkt men punkten har valts för att kunna beskriva täktens påverkan på den storskaliga 

vattenbalansen.  
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Figur 7.2.2. Lokala avrinningsområden, delavrinningsområden, flödesväg för täktvattnet samt övergripande flödesriktning. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Påverkan på ytvatten från täktverksamheten förknippas i första hand med risk för oavsiktliga spill och 

läckage av petroleumprodukter, kväverester och suspenderat material från täktområdet. 

Täktverksamheten kan även, genom sin vattenhantering och markpåverkan, orsaka förändrad 

avrinning.  

Flödesförändringar 

En vattenbalans har tagits fram för de närliggande avrinningsstråken mellan en teoretisk framtida 

situation utan täkten och en situation när täkten är helt utbruten.  

Flödet till de olika stråken förändras, se tabell 7.2.1 och figur 7.2.2. för punkternas placering. Flödena 

syftar till medelflöden i täktens slutfas där allt vatten inom verksamhetsområdet hanteras. Områden som 

lämnas orörda avrinner fortsatt naturligt, dock förväntas sådant vatten nå brytområdet som grundvatten. 

Tabell 7.2.1. Vattenbalans för de fyra avledningsstråken för en framtida situation med och utan täkten. Observera att flödet i P1 
adderas till P2, samt att P2 och P3 adderas sedan till P4.  

[l/s]  P1 P2 P3 P4 

Utan täkt 10,2 17,1 18,3 37,4 

Med täkt 13,9 20,0 17,6 39,8 

Förändring +36% +17% -4% +6% 

Flödet till P1 ökar med ca 4 l/s, vilket beror på den ökade nettonederbörden som sker över täkten samt 

att vatten från verksamheten, både grundvatten och direkt nederbörd över täkten, släpps till detta 

område. Täkten tar en viss del av avrinningsområdet till P2 och P3 i anspråk varvid vatten från dessa 

området leds mot P1 som då ger en ökning. Det största grundvattenläckaget till täkten kommer från 



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : 3.BMKBMKBKvarnnibble2022_538368

 
 

59 
 

aktuellt avrinningsområde (1,1 l/s) vilket enbart är en lokal omfördelning av vattnet då detta förväntats 

nå P1.  

Flödet till P2 ökar också då vattnet från P1 når detta avrinningsområde. En del av aktuellt 

avrinningsområde tas i anspråk av täkten varvid det vattnet först når täkten för att sedan nå P2. Även 

ett mindre grundvattenläckage (0,1 l/s) sker från P2 till täkten. Det sker därmed en lokal omfördelning 

av vattnet.  

Flödet till P3 minskar något då en mindre del av avrinningsområdet tas i anspråk av täkten samt ett 

mindre grundvattenläckage (0,2 l/s) från avrinningsområdet till täkten. 

Flödet i P4 ökar något vilket beror på att bergtäkten medför att brytområdet avskogats varvid en minskad 

avdunstning ger en ökning av nettonederbörden.  

Den totala skillnaden mellan en situation med eller utan täkten är ökningen på grund av avskogningen. 

Resterande flödesförändringar är enbart en lokal förändring mellan de lokala avrinningsområdena.  

Flödesregleringar 

Genom reglering av utgående vatten från täkten kan god rening uppnås i sedimentationsdammen och 

skada på nedströms system undviks. Med rätt dimensionerad och utformad sedimentationsdamm samt 

fördröjningsmagasin blir påverkan på nedströms system begränsad. 

 

För att bedöma nuvarande och kommande påverkan på vattendrag och anläggningar nedströms på ett 

bra sätt har två fall beräknats. Flödestoppar och långtidsmedelvärden har beräknats med hjälp av 

metoder beskrivna dels av Trafikverket3 (MB 310) och dels av Svenskt vatten4 (P104). Följande 

frågeställningar har använts: 

 

I. Vilka flöden kan uppstå idag, innan etableringen av täkten. 

II. Vilka flöden kan accepteras från bergtäkten utan risk för skada på nedströms vattendrag.  

Den delen av verksamhetsområdet som ligger i det sydliga avrinningsområdet idag (P1) uppgår till ca 

21 ha och ett 5 års flöde (HHQ5) beräknas enligt P104 (varaktighet 89 minuter, intensitet 43,0 l/s/ha), 

varvid flödet 42 l/s erhålls (43 * 21 * 0,047 = 42). Detta blir även det högsta momentana avledningen 

täkten kan släppa ut till nedströms vattendrag utan att påverka systemet negativt med god marginal. 

 

Dikesinventering 
Från den planerade påsläppspunkten och ca 300 meter nedströms har dikessystemet inventerats vid 
fältbesök. Vidare har en flygbildstolking gjorts längs sträckan från täkten till Håtunaviken för att utreda 
förekomster av kulvertar eller andra liknande möjliga passager som kan utgöra risker vid höga flöden. 

Figur 7.2.3. visar diket dit vatten från verksamheten kommer ledas. 

 

 
3 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB 310, TDOK 2014:0051, 2017 Trafikverket 
4 Publikation P104, Svenskt Vatten 2011. 
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Figur 7.2.3. Bild på dike som kommer att leda vatten från planerad verksamhet.  

Kväve 

Inom en bergtäktverksamhet används sprängmedel för losshållning av berget. Sprängmedel består till 

omkring 30 % av kväve (N) och på grund av detta resulterar verksamheten i en viss mängd 

kväveläckage till omgivande mark och vatten. Under optimala sprängförhållanden förgasas allt kväve i 

sprängmedlet, men i praktiken blir det alltid en viss mängd odetonerat sprängämne kvar. Kvarvarande 

kväve förekommer främst i sprängstensmassor, och kan lakas ut via nederbörd eller finnas kvar på 

materialet när det levereras ut från anläggningen. Materialupplagen ligger främst inom brytningsområdet 

och allt avrinnande vatten avleds till en sedimentationsdamm, där en viss kvävereduktion sker. 

Även i dikessystemet utanför täkten kommer en del av kvävet att tas upp av växtligheten och en del att 

omvandlas till kvävgas (N2) via de mikroorganismer som naturligt driver kvävets kretslopp. Denna 

process är temperaturberoende och kommer att ske fortast under varmare årstider.  

Förutom rester av odetonerat sprängmedel på materialupplaget kan kväve spillas inom 

täktverksamhetsområdet i samband med laddningsprocessen. Det kan också ske läckage av kväve från 

det sprängämnesfyllda laddhålet, likaså om inte hela salvan detonerar.  

En viss förhöjning av mängden kväve kommer troligen att ske till diket efter sedimentationsdammen och 

till den därpå följande övriga vattenförekomsten WA12474823. Den övriga vattenförekomsten har inga 

beslutade miljökvalitetsnormer. Kväve som inte tas upp av växtlighet eller hinner omvandlas till kvävgas 

kommer att kunna bidra till övergödning av sjöar och vattendrag nedströms täkten. 

Den övriga vattenförekomsten har inga beslutade miljökvalitetsnormer, för Mälaren-Skofjärden 

(SE661812-160232) är miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2033, när problemen med 

övergödning ska vara lösta. Mycket av kvävet kommer att försvinna under transporterna i diket och den 

övriga vattenförekomsten, men även om allt kväve från täkten skulle nå vattenförekomsten är tillförseln 

marginell jämfört med den totala kvävetillförseln till fjärden.  

Därmed bedöms den planerade täktverksamheten inte påverka uppfyllandet av normen god ekologis 

status till år 2033. Höga halter kväve har främst påverkan i kust- och havsmiljö, och täktens bidrag till 

områdets nettokvävetransport till havet är obetydligt.  
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Föroreningar  

Då tillrinnande yt- och grundvatten inom brytningsområdet leds bort genom pumpning skapas en 

gradient vilken innebär att grundvatten dras in mot det planerade brytningsområdet enligt principen i 

figur 7.2.4. Risken för att föroreningar från verksamheten sprids in i grundvattnet via sprickor är därmed 

små. Eventuellt spill kommer hamna i pumpgropen istället att följa med ytvattnet. Om det når recipienten 

kan vattenkvalitén påverkas negativt och skada såväl djurlivet i vattnet liksom bottenlevande organismer 

samt växter och fåglar.   

 

Figur 7.2.4. Princip på hur en täkt drar på sig grundvatten från närområdet. 

Om det når recipienten kan vattenkvalitén påverkas negativt och skada såväl djurlivet i vattnet liksom 

bottenlevande organismer samt växter och fåglar. 

Skyddsåtgärder 

Vatten 

Vatten inom brytningsområdet kommer att tas omhand och ledas via en pumpgrop till en 

sedimentationsdamm. Vid utpumpning av vatten kommer en utjämning ske i täktbotten och 

sedimentationsdammen. Pumpen kommer, genom sin kapacitet, att ha en begränsande påverkan på 

utflödet samt att dammen kommer att ha tillräcklig kapacitet för den planerade verksamheten och det 

vatten som behöver bortledas. Det ger en möjlighet till reglering av vattenflödet (maximal momentan 

avledning 42 l/s) så att ingen skada sker på nedströms ytvatten och nedströms liggande 

markavvattnings- och dikningsföretag.  

Hänsyn tas till dikningsföretagen nedströms verksamheten genom dimensionering av ett reglermagasin. 

Det naturliga högflödet från området har beräknats efter vedertagna metoder från Svenskt Vatten och 

Trafikverket. Genom att inte ändra högflödet mellan nuläge och framtiden påverkas inte vattendragen 

och markavvattningsföretagen negativt.  

Sammantaget ger detta en möjlighet till reglering av vattenflödet så att ingen skada sker på nedströms 

liggande ytvatten eller markavvattnings- och dikningsföretag.   

Försiktighet kommer att iakttas i samband med att vatten släpps till diket, det är en kort sträcka där 

flödena beräknas bli större och där är det främst öppna diken som berörs av den ansökta verksamheten.   

Upprättande av kontrollprogram för provpunkter, parametrar (ex. kvävehalt, suspenderat material) och 

omfattning tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten efter eventuellt meddelat tillstånd.  

Kväve  

Kväve i avledande vatten kommer delvis att tas upp av befintlig växtlighet samt avskiljas från vattnet i 

mikrobiella processer. Viss rening kommer att ske både i dikessystemet och i sedimentationsdammen. 

Kvävehalten kommer att mätas regelbundet och uppstår för höga halter kommer åtgärder att vidtas. 

Exempelvis kan sedimentationsdammen förses med avluftning.  
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Föroreningar  

Kemiska produkter, inklusive dieselolja, kommer att förvaras på ett sådant sätt att det vid ett eventuellt 

utsläpp inte kan nå grund- eller ytvatten. All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. 

Tankplatserna kommer att vara hårdgjorda för att förhindra att spill når mark och grundvatten. För de 

mobila enheterna (larvbandsbundna) kommer tanken att följa med och maskinerna tankas på 

arbetsstället. All hantering av kemikalier och petroleumprodukter kommer att ske varsamt.  

Risk för kontaminering av grundvatten är liten eftersom läckage av olja eller diesel från hjullastare eller 

annat fordon sannolikt endast skulle ske när hydraulsystemen är trycksatta, dvs. när maskinerna är i 

drift och personal är på plats. Om läckage eller eventuellt spill skulle uppstå upptäcks detta omgående 

och åtgärdas med hjälp av absorberingsmedel som kommer att finnas lätt tillgängligt för att på så vis 

förhindra spridning. Vidare kommer förvaring av bland annat smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, fetter 

och liknande kemiska produkter att ske på ett miljömässigt och säkert sätt i låsbara invallade utrymmen.  

Vatten inom brytningsområdet kommer att tas omhand och ledas via en pumpgrop och diken till en 

sedimentationsdamm. Sedimentationsdammen kommer att ha en oljeavskiljande funktion. Vid ett 

eventuellt spill finns möjlighet att stänga av pumpen i pumpgropen eller utflödet i från dammen. Därefter 

kan petroleumprodukter samlas upp och omhändertas. Risken för att föroreningar från verksamheten 

sprids till grund- eller ytvattnet bedöms som liten. Även avrinnande vatten från upplaget av de externa 

massor som tas in leds till sedimentationsdammen.  

Suspenderat material i det vatten som leds eller pumpas bort från brytningsområdet kommer att 

sedimentera dels i pumpgropen, dels i sedimentationsdammen. Även utformningen av dammen 

kommer att anpassas för att vattnets rörelse i dammen ska gynna sedimentering. Detta kan skapas 

genom att exempelvis sprida vattnet vid inflödet över en så stor yta som möjligt eller att ha 

vegetationszoner i dammen.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Miljökonsekvenser som 

ett resultat av bortledning av tillrinnande yt- och grundvatten kommer då inte att uppstå. 

Samlad bedömning 

Efter reglering bedöms den mängd vatten som leds bort från verksamheten inte kunna påverka de 

nedströms liggande ytvattnen eller markavvattningsföretagen negativt. Jämfört med nollalternativet 

bedöms en liten negativ konsekvens från verksamheten. 

7.3 UTSLÄPP TILL LUFT 

Förutsättningar  

Den planerade verksamheten kommer att påverka luften genom avgasutsläpp från maskinparken, 

interna transporter inom verksamhetsområdet och genom trafik till och från området.  

De skadliga föroreningarna från fordon och maskinparken består huvudsakligen av koldioxid (CO2), 

kväveoxider (NOx), kolväten (THC), partiklar (PM10), kolmonoxid (CO) och svaveloxider (SOx). 

Påverkan, effekt och konsekvens  

Konsekvenserna av utsläppen är bland annat att kolväten i samverkan med kväveoxider i atmosfären 

bildar marknära ozon, som kan ge skador på skog och gröda. Många kolväten är också skadliga för 

människors hälsa. Kväveoxider och svavel bidrar till försurningen av mark, skog och akvatiska 
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ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och mark. Den ökande halten av 

koldioxid bidrar därutöver till att förstärka den naturliga växthuseffekten. 

Damning 

Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor samt upplag under torrperioder. 

Damning inom planerad täkt kommer främst att vara ett arbetsmiljöproblem. Det något grövre 

totaldammet kommer att orsaka neddamning av mark och vegetation inom maximalt någon eller några 

hundra meter från täkten enligt resultat i en rapport från MinBaS II. 

I rapporten från MinBas II, Undersökning av eventuella effekter på vegetation av damning från 

täktverksamhet, har utredningar gjorts för att se om damning ger någon på verkan på vegetation. 

Slutsatsen utifrån litteratur- och fältstudier ger att inga effekter av damning kommer märkas vad gäller 

vegetationens genomsnittliga pH-index eller kväveindex. Inventerade ytor nära dammkällan skiljer sig 

inte signifikant från kontrollytor. Om effekter förekommer bedöms de vara av lokal natur. Enligt 

utredningen finns det i stort sett inga synliga förändringar som skett när det gäller förekomst av 

signalarter. Det konstateras också att dammängden avtar snabbt och redan 50 meter från dammkällan 

är mängderna små. 

Skyddsåtgärder  

Bolaget kommer att ha en väl underhållen maskinpark som fortlöpande förbättras. När maskinparken 

uppdateras beaktar Bolaget kravet om att bästa möjliga teknik ska användas, vilket bidrar till att 

begränsa utsläppen av avgaser. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med dieselolja av 

miljöklass 1.  

I första hand sker bevattning för dammbekämpning. Borraggregat kan förses med uppsugning av damm. 

Dammbekämpning av transport- och upplagsytor kommer att ske genom bevattning. Vatten tas då ifrån 

pumpgrop. Vid torr väderlek kan även utbrutet bergmaterial bevattnas innan transport. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, därmed kommer vare 

sig verksamhetsanknutet utsläpp till luft eller damning uppkomma på platsen. Samhällets behov av 

ballast måste dock tillgodoses och material behöver brytas på annan plats. Detta innebär att en eventuell 

risk för påverkan på miljökvalitetsnormer uppstår på annan plats. 

Samlad bedömning 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket liten. I 

föreliggande fall, med vidtagna skyddsåtgärder, och med verksamhet utanför tätbebyggt område ses 

inga risker att djur, växter eller kulturvärden på lokal nivå skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp 

bedöms inte heller påverka människors hälsa på lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare inte 

medverka till att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, se ovan under kapitel 7.4. Påverkan av 

damningen från verksamheten bedöms utifrån avstånd till närboende i den förhärskande vindriktningen 

samt med föreslagna skyddsåtgärder bli liten. 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten medföra en liten negativ konsekvens för utsläpp 

till luft. 
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7.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Förutsättningar 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormer som kan beröras av planerad täktverksamhet är 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten samt luft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. För 

ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk och kemisk status. För grundvatten finns 

kemiska och kvantitativa kvalitetskrav.  

För luft anges den halt av respektive ämne som maximalt får förekomma i utomhusluften. 

Hela verksamhetsområdet ligger inom huvudavrinningsområde Norrström, SE61000, och 

delavrinningsområde 663112-160393, rinner till Mälaren-Skofjärden. Inga yt- eller 

grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer finns i det ansökta täktområdets närhet, se 

figur 7.4.1.Närmaste ytvatten nedströms avrinningsområdet är Mälaren-Skofjärden SE661812-160232, 

ca 5,5 kilometer nordost från täktområdet. Närmast förekommande grundvattenförekomst ligger ca 2,2 

kilometer västerut och utgörs av ett grundvattenmagasin av sand och grusförekomst (Vreta-Bålsta, 

SE660987-159721), med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av 

grundvattenmagasinet (25-125 l/s).  

 

Figur 7.4.1. Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer i närheten av planerat verksamhetsområde. 
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Kvalitetskrav ytvatten 

De kvalitetsfaktorer som utgör bedömningsgrund för ekologisk status i vattendrag är enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19) följande:  

Biologiska faktorer: Bottenfauna, kiselalger och fisk.  

Fysikaliska-kemiska faktorer: Näringsämnen, försurning och särskilt förorenande ämnen. 

Hydromorfologiska faktorer: Konnektivitet (flödet av material och organismer), hydrologisk regim 

(tillstånd när det gäller flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig flödesenergi) och morfologiskt tillstånd 

(utformning).  

Särskilt förorenande ämnen utgörs av vissa metaller (krom, koppar och zink), växtskyddsmedel, biocider 

samt ett urval övriga ämnen (Triclosan, kloralkaner, MCCP, PCB:er, dioxiner, furaner, 

Perfluorooktansulfonat, Hexabromcyklododekan, Bisfenol-A samt Nonylfenoletoxilater).  

Kemisk status: Bedömningsgrund för kemisk status utgörs av 33 prioriterade ämnen enligt 2008/105/EG 

samt ytterligare 12 tillkommande enligt 2013/39/EU, vilket medför totalt 45 prioriterade ämnen. Inga av 

dessa 45 ämnen förväntas uppstå från eller spridas av ansökt verksamhet. 

Kvalitetskrav grundvatten 

En miljökvalitetsnorm för en grundvattenförekomst fastställs för att säkerställa att god grundvattenstatus 

uppnås. Den ska skydda grundvattnet från förorening, överuttag av vatten, minskad grundvattenbildning 

eller verksamheter som ger alltför höga grundvattennivåer. För grundvattenförekomster gäller både 

kemiska och kvantitativa kvalitetskrav.  

En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kvantitativ status när 

grundvattennivåerna är sådana att de visar att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och 

grundvattenbildning. 

En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kemisk grundvattenstatus när 

riktvärden enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten 

(SGU-FS 2013:2) eller ändringsföreskrift SGU-FS 2016:1 inte överskrids.  

Kvalitetskrav luft 

Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid och kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 

kadmium, nickel och bly i utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Yt- och grundvatten 

Mälaren-Skofjärden har klassificerats ha dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Bedömningen för ekologisk status baseras på den sammanvägda parametern näringsämnespåverkan 

växtplankton, som har varit utslagsgivande. För kemisk status är bedömningen baserad på uppmätta 

miljögifter i ytvatten såsom kvicksilver, polybromerade difenyletrar samt tributyltennföreningar. 

Utpekade stora föroreningskällor är jordbruk och hästgårdar, avloppsreningsverk och enskilda avlopp, 

deponier, förorenade områden samt atmosfärisk deposition. 

Vreta-Bålsta har klassificerats ha god kemisk samt kvantitativ status. 

Verksamheten medför att yt- och grundvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla 

förhöjda halter av kväve och partiklar (suspenderat material). Vatten inom bergtäkten kan även 

förorenas av eventuellt spill av petroleumprodukter. 
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Mycket av det kväve som uppkommer via täktverksamheten kommer att försvinna under transporten i 

diket. Även om allt kväve från täkten skulle nå vattenförekomsten Mälaren-Skofjärden är tillförseln 

marginell jämfört med den totala kvävetillförseln till fjärden.  

Därmed kommer den ansökta täktverksamheten inte påverka uppfyllandet av normen god ekologisk 

status till år 2027. Höga halter kväve har främst påverkan i kust- och havsmiljö, och täktens bidrag till 

områdets nettokvävetransport till havet är obetydligt.  

För kemisk status kommer vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra spill och olycka hindra att 

föroreningarna når det övriga vattnet eller vattenförekomsten. Det finns därmed ingen risk för påverkan 

på miljökvalitetsnormen för kemisk status.  

Det finns ingen grundvattenförekomst under täktområdet, och de närliggande 

grundvattenförekomsterna kommer inte påverkas av grundvattennivåsänkningen inom området. 

Därmed finns det ingen risk för påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvatten. 

Luft 

Den planerade verksamheten medför genom arbetsmaskiner och transporter utsläpp som berör 

miljökvalitetsnormerna för luft. Den ansökta verksamheten kommer att påverka luften genom 

avgasutsläpp från den mobila maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet samt 

genom trafik till och från området. Verksamheten berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, 

kolmonoxid och partiklar och i viss mån även normerna för svaveldioxid. 

Skyddsåtgärder 

Yt- och grundvatten 

För att följa upp verksamhetens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer kontroll av 

bland annat halter av suspenderat material i utgående vatten från verksamheten att ske inom ramen för 

det kontrollprogram som enligt Bolagets förslag till villkor ska upprättas för verksamheten senast tre 

månader efter det att tillstånd tagits i anspråk. Sedimentering kommer att ske i damm innan utgående 

vatten lämnar täktområdet. 

Kemiska produkter, inklusive dieselolja, kommer att förvaras på ett sådant sätt att det vid ett eventuellt 

utsläpp inte kan nå grund- eller ytvatten. All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. All 

hantering av kemikalier inklusive petroleumprodukter kommer att ske varsamt.  

Risk för kontaminering av grundvatten är liten då läckage av olja från maskinparken eller annat fordon 

sannolikt endast skulle ske när hydraulsystemen är trycksatta, dvs. när maskinerna är i drift och personal 

är på plats. Om läckage eller eventuellt spill skulle uppstå upptäcks detta omgående och åtgärdas med 

hjälp av absorberingsmedel som kommer att finnas lätt tillgängligt för att på så vis förhindra spridning. 

Vidare kommer förvaring av t.ex. smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, fetter och liknande kemiska 

produkter att ske på ett miljömässigt och säkert sätt i låsbara invallade utrymmen. 

Luft 

Bolaget kommer att ha en väl underhållen maskinpark som fortlöpande förbättras. När maskinparken 

uppdateras beaktar Bolaget kravet om att bästa möjliga teknik ska användas, vilket bidrar till att 

begränsa utsläppen av avgaser. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med dieselolja av 

miljöklass 1. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och att ingen eventuell 

risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna uppstår till följd av täktverksamhet på platsen. Samhällets 
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behov av ballast måste dock tillgodoses och material behöver brytas på annan plats. Detta innebär att 

en eventuell risk för påverkan på miljökvalitetsnormer uppstår på annan plats. 

Samlad bedömning 

Mot bakgrund av ovan nämnda förutsättningar, den hantering av kemikalier och vilka utsläpp 

verksamheten kan ha ihop med vidtagna skyddsåtgärder och med verksamhet utanför tätbebyggt 

område bedöms inte ansökt verksamhet försämra möjligheterna för att miljökvalitetsnormerna att 

uppfyllas för de aktuella ytvattenförekomsterna eller att någon faktor försämras en statusklass, varken 

vad gäller ekologisk status eller kemisk status. Avståndet till vattenförekomster med beslutade 

miljökvalitetsnormer är förhållandevis stort. 

Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka människors hälsa på lokal nivå eftersom den 

planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar i sammanhanget bedöms som mycket liten. 

Eftersom risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i princip kräver tät tätortstrafik 

och stadsmiljö, bedöms verksamheten inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

överskrids. Tillskotten av avgasutsläpp från ansökt verksamhet bedöms i sammanhanget vara så små 

att miljökvalitetsnormsaspekten inte är aktuell.  

Sammantaget bedöms ansökt verksamhet medföra en obetydlig konsekvens för ovan nämnda 

miljökvalitetsnormer. 

7.5 TRANSPORTER 

Förutsättningar 

Från väg 912 finns idag en skogsbilväg som är planerad att bli tillfartsväg till täkten. Vägen ska byggas 

ut och förstärkas för att klara den tunga trafiken. Mellan skogsbilvägen och täkten finns idag ingen väg 

alls utan denna sträcka ska anläggas (ca 1,3 km). Bolaget planerar att bygga och förstärka 

tillfartsvägen inifrån täkten med losshållet material från täkten. Detta innebär att det inte kommer att 

ske några transporter av material till och från området under byggnationen av tillfartsvägen. 

Utformningen av korsningen med väg 912 sker i samråd med Trafikverket.  

Vid etableringsskedet kommer den befintliga vägen öster om brytområdet att användas för intransport 

av maskiner. Vägen kommer att användas för persontransporter till dess att den nya transportvägen är 

färdigbyggd. 

Huvuddelen av transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm, en liten 

del transporter bedöms ske norrut på 912. Material kommer även att kunna levereras till Enköping och 

Bålsta med omnejd, figur 7.5.1.   
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Figur 7.5.1. Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm, men transporter 
kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta. 

Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil 

med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 stycken per 

arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet 

fordonsrörelser ca 160 stycken per dag.  

Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från 

arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en återvinning av maximalt  

250 000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per 

arbetsdag. Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av 

massor på ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med 

returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre.  

Enligt Trafikverkets statistik för väg 912 är antalet fordonsrörelser, ÅDT, på vägen baserat på mätningar 

2015, 257 tunga fordon.  

Påverkan, effekt och konsekvens 

Den tunga trafiken innebär en olycksrisk och kan därutöver upplevas som störande med avseende på 

buller och damning. Lokaliseringen av Kvarnnibble är bra sett ur dessa aspekter, då inga bostäder eller 

större utfartsvägar finns i anslutning längs transportvägen fram till E18, de få transporter som går norrut 

på 912 passerar en del bostadshus. Utsläpp till luft, avgaser och damning, behandlas nedan i avsnitt 

7.16. 
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Skyddsåtgärder 

Transportvägar inom området ska hålla en så god standard att olycksrisken minimeras. Hastigheten på 

körvägar inom verksamhetsområdet kommer att begränsas till 30 km/h.  

Den föreslagna transportvägen är en skyddsåtgärd då befintlig väg öster om brytområdet hade kunnat 

användas som transportväg. Bolaget ser dock att alternativet med den befintliga vägen skulle medföra 

en stor påverkan på närliggande bebyggelse, samt bebyggelse utmed väg 912 ner mot E18. 

Vid utformningen av korsningen med väg 912 diskuteras åtgärder med Trafikverket för att hög 

trafiksäkerhet ska uppnås. Exempel på åtgärd är att de sista 100 metrarna av täktvägen innan anslutning 

till väg 912 asfalteras för att minska nedsmutsningen från transporter som kommer från täkten.  

Anslutningen mellan täktvägen och väg 912 placeras söder om befintlig bebyggelse för att begränsa 

påverkan på bebyggelsen och oskyddade trafikanter. Majoriteten av transporterna kommer att gå mot 

E18, de kommer därför inte passera något bostadshus mellan täktområdet och E18 längs väg 912. 

Vidare kommer inga busshållplatser passeras mellan utfarten på väg 912 och avfarten till E18. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid täkten inte kommer till stånd och att ingen täkttrafik eller 

störningar från denna uppstår.  

Tillståndsgiven mängd vid aktiva bergtäkter inom ett rimligt transportavstånd bedöms inte motsvara 

behovet av krossat bergmaterial. Därmed kommer produktionen att behöva öka vid andra bergtäkter i 

regionen och sannolikt kommer även en ny bergtäkt behöva anläggas, vilket bl.a. medför att de tunga 

transporterna till och från dessa anläggningar ökar. 

Samlad bedömning 

Lokalt nära den planerade täktverksamheten och fram till E18 kommer den tunga trafiken att öka. 

Huvuddelen av transporterna leds via väg 912 fram till E18 där inga bostäder finns längs med vägen. 

Transportavstånden från den planerade täkten till E18 är knappt 4 kilometer. Bolaget bedömer utifrån 

genomförda utredningar att olycksrisken inte ökar till en orimlig nivå och att inga oacceptabla störningar 

från transporter kommer att uppstå. Jämfört med nollalternativet bedöms en måttlig negativ konsekvens 

för trafik från den planerade verksamheten. 

7.6 BULLER 

Förutsättningar 

I Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller finns krav på kartläggning, upprättande och 

fastställande av åtgärdsprogram som eftersträvar att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Med omgivningsbuller menas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell 

verksamhet. 

Ljud är tryckförändringar i till exempel luft som sprider sig i omgivningen. Ljudets styrka, ljudnivån, 

uttrycks i flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. Ljud som inte är önskvärt 

definieras som buller. 

För att beskriva storleken av ljud används begreppet ljudnivå, vilken mäts i decibel (dB). Ljud inom 

frekvensområdet 20–20000 Hertz (Hz) tillsammans med ljudtrycksnivån blir det ljud som vårt 

hörselorgan kan uppfatta och benämns för decibel A (dBA). Decibel är ett logaritmiskt begrepp, vilket 

innebär att addition från lika starka ljudkällor ökar ljudnivån med 3 dBA. De vanligaste ljudmiljöer som 

människor vistas i ligger mellan 20–100 dBA. 
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Ljudnivåer anges antingen som ekvivalent (LAeq) eller maximalt momentana (LAmax). Med ekvivalent 

ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod medan den maximala momentana 

ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod. 

De begränsningsvärden för buller som enligt nuvarande praxis bedöms tillämpbara för täkter framgår 

av Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015).  

För bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap anges bland annat följande utomhusriktvärden 

avseende ekvivalenta ljudnivåer från verksamheten: 

→ 50 dBA, vardagar (måndag-fredag) dagtid kl. 06-18. 

→ 40 dBA, nattetid kl. 22-06. 

→ 45 dBA, kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18. 

→ Den momentana ljudnivån nattetid bör inte överskrida 55 dBA annat än vid enstaka tillfällen. 

De moment i planerad täktverksamhet som generellt har stor bullerpåverkan är borrning, skutknackning, 

krossning och sortering. 

För den trafik som täktverksamheten ger upphov till anger infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

följande riktvärden för buller från trafik: 

→ 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

→ 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  

Påverkan, effekt och konsekvens 

Bolaget har låtit WSP Sverige AB utreda bullerspridningen från planerad verksamhet, se bilaga B3. 

Utredningen bygger på tidigare utförda ljudeffektmätningar på maskiner i Swerocks täkter samt 

beräkningar som utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för beräkning av externt 

industribuller (DAL 32).  

Trafik inom verksamhetsområdet samt på täktväg fram till det allmänna vägnätet beräknas som 

industribuller. Trafik på angränsande vägar har beräknats som trafikbuller. 

Beräkningar av buller från verksamheten har delats in i tre olika geografiska beräkningsfall (väst, norr 

och öst). Dessa tre positioner visas med de två pallar som planeras i respektive position med borr på 

befintlig mark (täktbotten + 38 m ö.h.) och borr på + 28 m ö.h. (den mark som i första skedet brutits ner 

till +38 m ö.h.) Beräkningspunkter har placerats på närliggande bostäder. 

Samtliga fall inbegriper full drift under dagtid och bygger på maxnivåer och inte ekvivalentnivå. Detta 

innebär att modellen inte kommer att underskatta bullerpåverkan från verksamheten. De olika 

beräkningsfallen representerar ett värsta fall-scenario utifrån både plats i täkten och då all verksamhet 

är inkluderad. I beräkningarna vad beträffar ljudemissionsdata från lastfordon avser detta moment fullt 

gaspådrag i samband med lastning och körning i till exempel uppförsbacke under 50% av tiden. Antal 

transporter i beräkningen avser maxproduktion.  

Täktbuller 

Resultaten av beräkningarna visar att bullerskyddsåtgärder behöver vidtas för att klara riktvärden för 

drift under dagtid.  

Ljudnivån vid samtliga närliggande bostäder ligger under riktvärdet (Leq 50dBA) med ovan nämnda 

bullerskyddsåtgärder. För fullständiga beräkningar vid de olika beräkningsfallen hänvisas till 

bullerutredningen, bilaga B3.  
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Kvällstid kommer endast utlastning att ske och bullernivåer är klart under riktvärden. 

Trafikbuller 

Transporter kommer till 90 % ske söderut, där inga bostäder passeras nära vägen. Resterande 10 % 

av transporterna kommer att gå norrut och passerar bostadsbebyggelse. 

Den beräknade ökningen av trafikbuller till följd av planerad täktverksamhet uppgår till 0 – 0,2 dBA. Det 

är en marginell ökning, men som i enstaka fall ändå medför att bullernivåerna hos vissa fastigheter kan 

gå från exempelvis 56 dBA till 57 dBA (bullerutredningens bilaga 6). 

Flera av bostäderna har redan i dagsläget en ljudnivå som överskrider riktvärdet på 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta beror på den befintliga trafik som i dagsläget finns på väg 

912. Den planerade täkttrafikens tillskott i sammanhanget är, i fråga om ekvivalent och maximal ljudnivå, 

marginell. Den reella skillnaden till följd av planerad täktverksamhet blir ett ökat antal tunga transporter 

förbi bostadshusen norr och öster om täkten, vilket gör att en högre ljudnivå oftare kommer att 

uppkomma. Utslaget på en timme blir dock skillnaden marginell. 

Skyddsåtgärder 

Utredningen ger förslag på bullerdämpande åtgärder utifrån de scenarion som beräknats. Vilka åtgärder 

som faktiskt vidtas när täkten är igång kan utformas på andra sätt än vad som redovisas i utredningen.  

Swerock kommer att vidta följande skyddsåtgärder för att klara det förslag på villkor som har 
framställts: 

1. Ljuddämpat borraggregat kommer användas 

2. Vid behov kan krossanläggningen avskärmas för att minska buller, detta kan exempelvis ske med 
containrar 

3. Krossen kan placeras nära den norra/västra brytväggen för att minska bullernivån till bostäder norr- 
respektive väster om täkten. Alternativt kan containrar användas även här för att bullerskärma. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och därmed att 

verksamhetsanknutet buller, inkl. trafikbuller, inte uppstår på den aktuella lokaliseringen.  

Samlad bedömning 

Med ovan angivna skyddsåtgärder bedöms att den planerade verksamheten kan bedrivas med 

innehållande av föreslaget villkor och att störningar till omgivningen därmed kan betraktas som måttlig.  

Den verkliga ljudnivån kommer merparten av tiden vara lägre än beräknat. Detta eftersom 

beräkningsmodellen förutsätter ett värsta fall-scenario med medvind, utan ljuddämpande vegetation och 

alla maskiner i full drift samtidigt. 

Under kvällstid kommer endast utlastning ske och riktvärdena underskrids med god marginal.  

 

7.7 VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅG 

Förutsättningar 

Vibrationer 

Markvibrationer är seismiska rörelser i marken som exempelvis kan orsakas av sprängning i berg då en 

del av den energi som utlöses går ut i alla riktningar från laddningen i form av seismiska vågor med olika 
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frekvenser (Olofsson, 1999). Energin i vågorna avtar med avståndet från sprängladdningen och vågorna 

med högst frekvens dämpas snabbast. Vågor med höga frekvenser dominerar således på korta avstånd 

medan de med låga frekvenser dominerar på längre avstånd.   

Markvibrationernas storlek beror på:   

• Mängden samverkande laddning  

• Inspänning  

• Bergets egenskaper  

• Avstånd till sprängplatsen  

• Ovanpåliggande jordmassors egenskaper  

Vibrationerna från sprängningar kan upplevas som obehagliga för närboende och därmed orsaka 

störningar. Hur olika människor upplever vibrationer beror i hög grad på psykologiska faktorer (MinBaS 

II).  

Luftstötvåg 

Luftstötsvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften från en detonerande laddning. Trycket beror på 

laddningens storlek och graden av inneslutning. Frekvensen på luftstötsvågor varierar och ligger 

vanligen mellan 0,1 Hz och 200 Hz. I spektret över 20 Hz är stötvågorna hörbara och uppfattas som ljud 

medan stötvågor under 20 Hz är ohörbara. Trycket av en luftstötvåg mäts vanligen i pascal (Pa). 

Luftstötsvågens utbredning påverkas av atmosfäriska förhållanden där vindriktning, vindhastighet, 

temperatur och lufttryck har stor betydelse. Reflektion av stötvågor i atmosfären kan ske vid 

temperaturinversion då luftstötvågen reflekteras mot gränsskiktet mellan olika temperaturer (Olofsson, 

1999). 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Vibrationer 

För att utreda påverkan från sprängningar har bolaget låtit Nitro Consult AB utföra en riskanalys 

avseende bland annat vibrationer och luftstötsvåg, bilaga B4. 

Bedömningen av markvibrationernas utbredning från sprängningsverksamhet vid den planerade täkten 

i Kvarnnibble baseras på rådande markförhållanden, sprängtekniska förutsättningar samt på empiriskt 

framtagna samband från ett mycket stort antal utförda vibrationsmätningar och analyser vid bergtäkter. 

Pallhöjderna i bergtäkten planeras att vara upp till 30 meter. Beräkningarna utgår från att 

borrhålsdiametern Ø 76 mm kommer att användas. 

Närmaste bebyggelse, intill den planerade täkten ligger i väster, Härsbrokärr (Ekedal), ca 425 meter 

från brytområdet och norrut i Grönlund, ca 450 meter från brytområdet.   

Vibrationer kan orsaka skador på byggnader, det har därför utvärderats hur stora vibrationsnivåer olika 

typer av byggnader kan utsättas för innan det uppkommer risk för skada. Svensk Standard SS 

4604866:2011 används för att bedöma dessa nivåer.  

Människor känner av vibrationer (dock är det svårt att bedöma vibrationens storlek) och 

överraskningsmomentet som en sprängning kan skapa kan uppfattas som obehagligt. Risk för 

byggnadsskada ligger ungefär i intervallet 50-1000 gånger kännbarhetströskeln.  
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Figur 7.7.1 Prognostiserad maximal vibrationsnivå vid maximal laddning (qs) enligt laddkartan i figur 7.12.2. Maximal förväntad 
vibrationsnivå visas med isolinjer. 

I figur 7.7.1. visas maximal förväntad vibrationsnivå runt täktområdet. För att kunna innehålla 

begränsningsvärdet 4 mm/s (komfortvärdet) vid bostadshusen, kommer man att behöva justera (den 

samverkande) laddningsmängden vid sprängning i delar av täkten, se figur 7.7.2. Detta kan göras på 

olika sätt, exempelvis genom palldelning, genom däckladdning eller genom att minska håldiametern. 
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Figur 7.7.2. Prognostiserad maximal laddning q i kgs för att innehålla värdet 4 mm/s vid omgivande bostadsbebyggelse. Den 
röda linjen markerar brytområdet och den blåa markerar verksamhetsområdet. 

Luftstötvågor 

Luftstötvågor från sprängningar kan orsaka störningar för närboende genom exempelvis att fönsterrutor 

skallrar. Som regel uppfattas luftstötvågor på 100 Pa (frifält) som påtagligt störande (Miljösamverkan 

Västra Götaland). Som jämförelse kan nämnas att en storm kan ge upphov till luftstötvågor motsvarande 

40-60 Pa och att ett åskväder kan ge upphov till luftstötvågor motsvarande 100-200 Pa. Risk för skador 

på byggnader uppkommer normalt först vid luftstötvågor på 250 Pa i frifältsvärde. Luftstötsvåg anges 

som frifältsvärde d.v.s. det tryck som kan mätas vid fri vågutbredning och där inga störningar från 

närliggande ytor påverkar mätningen, eller som reflektionsvärde vilket är det tryck som uppkommer då 

en våg träffar en yta vinkelrätt mot utbredningsriktningen. Reflektionstrycket motsvarar ungefär det 

dubbla frifältstrycket. 

I figur 7.7.3. illustreras linjer som representerar 20 meter pallhöjd och 30 meter pallhöjd vid användning 

av Ø 76 mm borrhål. Den samverkande laddningsmängden blir 105 kg för 20 meter pall och 158 kg vid 

30 meter pall. De heldragna linjerna visar var det är 98% sannolikhet att lufttrycksvågen kommer vara 

lägre än vad man kan utläsa. Det innebär att vid närmast belägna bostadshus (425 respektive 450 
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meter) beräknas, med 98 % blir den maximala luftstötsvågen lägre än 40 Pa vid sprängning av en 30 m 

pall.  

Praxisvärden anger att luftstötsvågor inte får överstiga totalt 150 Pa vid bostadshus och vid 90 % av 

sprängtillfällena får luftstötsvågen inte överstiga 100 Pa. Det förväntade trycket är även lägre än den av 

Svensk standard satta maxgränsen på ett frifältstryck av 225 Pa.  

 

Figur 7.7.3. Luftstötvågsprognos (frifältstryck) vid pallhöjd 20 meter (gröna linjer) och 30 meter (blåa linjer). 

Kastrisk 

Avståndet från den planerade bergtäkten till närmaste väg är cirka 500 meter och cirka 425 meter till 

närmaste bostadshus. Närmaste högspänningsledningar befinner sig cirka 150 m från 

brytningsområdet. Sammantaget ställer detta krav på kontroll och säkerhet avseende kastrisker. 

Skyddsåtgärder 

Sprängningsarbetena kommer att planeras och anpassas för att luftstötsvågen ska bli så liten som 

möjligt. Bland annat kommer följande åtgärder att ske: 

• Inför varje sprängning kommer en noggrann sprängplan att tas fram. Detta gör till exempel att 

mängden sprängmedel överensstämmer med behovet.   

• Kontroll av att borrningen sker i enlighet med planen.  

• I utsatta lägen kan den samverkande laddningen minskas genom exempelvis lägre pallhöjd eller 

däcksprängning där upptändning inom varje borrhål sker med intervall.  

• Varje borrhål kommer att förladdas med lämpligt material för att ge maximal inneslutning av 

sprängmedlet.  

• Temperaturinversion, som påverkar utbredningen av luftstötsvågen positivt, är vanligast tidigt 

på morgonen och på kvällar varvid sprängning under dessa tider kommer att undvikas.  

• Information inför varje sprängningstillfälle kommer att delges närboende inom 1 km.  

• Ljudsignal kommer att användas före och efter sprängning vilket kan medföra att obehagliga 

överraskningsmomentet undviks. 
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Risken för stenkast minimeras genom att rikta salvan från den omgivande bebyggelsen, kraftledningar 

och vägar. Dessutom kommer en skyddszon att upprättas för att inga människor ska skadas av stenkast. 

Inget bostadshus finns inom skyddszonen. Vattenfalls högspänningsledning kommer som närmast att 

ligga ca 150 meter från sprängning, detta kräver dock inga ytterligare åtgärder förutom att området ska 

vara evakuerat från människor. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte kommer att bedrivas någon täktverksamhet på platsen vilket innebär 

att markvibrationer samt luftstötvågor inte kommer att uppkomma. 

Samlad bedömning 

Riskanalysen visar att man kommer behöva justera laddningsmängden/pallhöjderna vid sprängning i 

brytområdets norra och västra ytterkanter för att klara komfortvärdena på 4 mm/s. 

Luftstötvågorna från sprängningarna bedöms kunna hållas på en låg nivå och utan att påverka 

omgivande bebyggelse. Inga bostadshus riskerar att komma innanför skyddszonen för stenkast vid 

sprängning. Om verksamheten bedrivs i enighet med de rekommendationer och restriktioner som 

lämnas i riskanalysen bedöms det inte finnas någon risk för skada på byggnader i omgivningen. 

Riskanalysen visar att det avseende sprängningsarbeten inte finns några hinder för att bedriva planerad 

täktverksamhet i Kvarnnibble. 

Jämför med nollalternativet bedöms ansökt verksamhet medföra måttlig negativ konsekvens. 

7.8 NATURMILJÖ 

Förutsättningar 

För att utreda påverkan på bland annat naturmiljön inom verksamhetsområdet har flera 

naturvärdesinventeringar med kompletterande artinventeringar utförts. Se stycke 6.3 för detaljerad 

beskrivning. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Naturvärden 

Den planerade verksamheten kommer att medföra ett ianspråktagande av ett tidigare oexploaterat 

område. Det planerade verksamhetsområdet består av hällmarkstallskog, äldre barrblandskog, hygge 

och ungskog, enstaka myrar och en lövsumpskog. Omgivande mark utgörs av jordbruksmark och skog.  

Det planerade verksamhetsområdet kommer successivt avverkas och avbanas från överliggande 

jordlager varvid dess naturmiljö kommer att försvinna. Enligt naturvärdesinventeringen, bilaga B5, finns 

naturvärdena i hällmarkstallskogen som delvis bedömts inneha naturvärdesklass 3 och delvis klass 4. I 

området finns även äldre barrblandskog, en blandskog, ett par små myrar och en lövsumpskog som 

också bedömts inneha naturvärdesklass 4. Resten av området består av hygge och ungskog med lågt 

naturvärde. Dessa naturtyper är vanligt förekommande och är inte hotade lokalt, regionalt eller nationellt. 

Längs med den planerade utfartsvägen identifierades sju naturvärdesobjekt, varav två bedömts inneha 

naturvärdesklass 3. Ett av dessa objekt utgörs av den befintliga skogsvägen och dess vägkant. Dessa 

objekt bedöms inte påverkas i någon betydande omfattning av planerad vägdragning eftersom vägen 

tar mycket liten yta av dessa objekt i anspråk. 
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Kärlväxter och groddjur 

I området har det under naturvärdesinventeringarna påträffats flera skogliga signalarter och skyddade 

arter. Artfynden som ligger till grund för naturvärdesbedömningen har dels gjorts under 

naturvärdesinventeringen, dels under genomförda artinventeringar.  

I området har fem skyddade kärlväxter påträffats: blåsippa, fläcknycklar, liljekonvalj, mattlummer och 

nattviol. Liljekonvalj förekommer allmänt, utspritt över området. Övriga arter förekommer mer fläckvis, 

med enstaka spridda plantor. Alla fem arter är vanliga i Uppland, särskilt blåsippa och liljekonvalj som 

förekommer allmänt i närområdet. Men även fläcknycklar, mattlummer och nattviol är tillräckligt vanliga 

på kommunal nivå för att arternas lokala bevarandestatus inte bör påverkas av att ansökt 

verksamhetsområde exploateras. Ingen av dessa arter bedöms träffas av förbudsbestämmelserna i 

artskyddsförordningen 

Under groddjursinventeringen påträffades fem arter: vanlig groda, vanlig padda, större 

vattensalamander, mindre vattensalamander och åkergroda. 

Större vattensalamander fanns i den större dammen ca 200 meter nordväst om ansökt 

verksamhetsområde. Även mindre vattensalamander påträffades i samma damm. Vanlig groda lekte i 

större mängder i den lilla kräftdammen i södra delen av det ansökta verksamhetsområdet, och sågs 

även i diken sydost om området. Vanlig padda lekte också i stora mängder i den lilla kräftdammen, och 

även i den större dammen. Vanlig padda påträffades även i dikena vid Lunda, norr om det ansökta 

verksamhetsområdet. 

Inom verksamhetsområdet påträffades groddjur endast i den lilla kräftdammen i södra delen, där vanlig 

padda och vanlig groda lekte i relativt stora antal. 

Vid groddjursinventeringen påträffades större vattensalamander som är skyddad enligt 4§ i 

Artskyddsförordningen och vanlig groda, vanlig padda och mindre vattensalamander som är skyddade 

enligt 6§ i Artskyddsförordningen. De båda salamanderarterna påträffades i vatten utanför det planerade 

verksamhetsområdet, som enligt den hydrogeologiska utredningen inte ska påverkas av verksamheten. 

Vanlig groda och vanlig padda påträffades i större mängder både i en damm innanför, men även i flera 

vatten utanför verksamhetsområdet. De är även vanliga regionalt och nationellt. Deras nationella, 

regionala och lokala bevarandestatus bedöms därför inte påverkas negativt av verksamheten och ingen 

av dessa arter bedöms träffas av förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen.  
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7.8.1.Figur från artinventeringen (bilaga B6) som visar fyndplatser av groddjur i förhållande till ansökt verksamhetsområde. 

Fåglar 

Vid fågelinventeringarna påträffades förväntade antal av såväl arter som individer inom det planerade 
verksamhetsområdet. Totalt noterades 31 fågelarter 2021, varav sex av dessa är rödlistade som nära 
hotad (NT) och en som sårbar (VU). Dessutom ingår trädlärka i EU:s fågeldirektiv. 
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7.8.2.Figur från artinventeringen (bilaga B6) som visar fyndplatser av fåglar i förhållande till ansökt verksamhetsområde.  

Ingen nattskärra noterades i området trots gynnsam väderlek under inventeringen. Trots lämpligt habitat 

inom inventeringsområdets gränser har nattskärra inte noterats varken inom inventeringsområdet eller 

inom 500 meter ifrån dess gränser. Tjäder är en annan art som eftersöktes särskilt, men den påträffades 

inte vid inventeringen och det finns inga tidigare fynd av arten vare sig inom inventeringsområdet eller i 

närområdet. En tänkbar anledning är att skogen är för fragmenterad och träden för unga.   

Alla fåglar omfattas av 4§ i artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att: 

• avsiktligt fånga eller döda djur, 

• avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 

• avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen samt 

• skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos fåglarna. Många av de noterade arterna är vanliga arter som 

kan förekomma i princip i vilken produktionspåverkad skog eller annan människopåverkad miljö som 

helst. Påverkan av den planerade verksamheten har i artinventeringsrapporten utretts närmre för de 

påträffade arter som kan vara mer känsliga vad gäller områdets kontinuerliga ekologiska funktion. Dessa 

arter är duvhök (NT), gråkråka (NT), gulsparv (NT), rödvingetrast (NT), talltita (NT), stare (VU), svartvit 

flugsnappare (NT) och trädlärka (EU:s fågeldirektiv bilaga 1). Av dessa är det bara gulsparv, svartvit 

flugsnappare och talltita som har konstaterats ha revir inom verksamhetsområdet. 

Gulsparv (NT) – Ett revir i områdets nordöstra del och ett revir i områdets södra del. Gulsparv föredrar 

kantzoner, diken, ensamma träd, ogräsbestånd, skogsbryn och öppna jordytor som livsmiljö. En bergtäkt 

kan sannolikt medföra att lämpligt habitat för gulsparven upprätthålls då sådana miljöer bildas i samband 
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med etableringen av en bergtäkt. Arten bedöms inte träffas av förbudsbestämmelserna i 

artskyddsförordningen. 

Svartvit flugsnappare (NT) – En hanne hördes sjunga i inventeringsområdets södra del. Fågelarten 

häckar i vitt skilda biotoper och anpassar sig med enkelhet till nya naturmiljöer. Arten bedöms inte träffas 

av förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen. 

Talltita (NT) –Talltita noterades 13 maj i det planerade brytområdets södra del. Arten kan häcka i många 

olika skogsmiljöer men mycket tyder på att högstammiga och biologiskt mogna skogar med gott om 

murken ved och undervegetation är en preferens. Den planerade bergtäkten innebär att denna typ av 

habitat delvis försvinner och talltitan kan därmed komma att finna området mindre attraktivt. Den 

planerade bergtäkten riskerar därför att påverka talltita negativt, men eftersom arten inte är knuten till 

en specifik typ av skog och dessutom är relativt vanlig i omgivande skogsmiljö bedöms det sannolikt att 

talltitan etablerar ett nytt revir, alternativt förskjuter sitt revir, till ett närliggande skogsområde. Med 

vidtagande av föreslagna skyddsåtgärder (se nedan) bedöms arten inte träffas av 

förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen. 

ESKO 

Lillmossen som ligger närmst det planerade verksamhetsområdet (klass 4 enligt 

våtmarksinventeringens klassning) beskrivs som en svagt välvd mosse på 10 ha, våtmarken omges av 

hällmarker. Stormossen (klass 2) beskrivs som ett myrkomplex på 18 ha, även denna våtmark omges 

av hällmarker. I våtmarksinventeringen är klass 2 utpekat som värdefull våtmark och klass 4 våtmark 

utan nämnvärt naturvårdsintresse. 

Influensområde för den hydrogeologiska påverkan för både ytligt jordlager och berggrund ligger utanför 

båda mossarna och den planerade verksamheten bedöms således inte medföra någon påverkan på de 

hydrologiska förutsättningarna för mossarna. 

Det ansökta täktområdet ligger vidare norr om mossarna och bedöms därmed inte skapa någon 

barriäreffekt för spridning mellan Lillmossen och Stormossen. Täktverksamheten bedöms således inte 

medföra några negativa konsekvenser för utpekade ESKO-områden Lillmossen och Stormossen. 

Täktverksamheten bedöms inte heller motverka syftet med de utpekade ESKO-områdena. 

Skyddsåtgärder 

Talltita riskerar att påverkas av den planerade bergtäkten såtillvida att den behöver flytta sitt revir, i den 

mån den finns kvar i området, när etableringen av täkten påbörjas. Mer rätt skyddsåtgärder kan arten 

fortsatt hitta livsmiljö och plats för skydd, vila och födosök i utkanten av befintligt revir. Den kontinuerliga 

ekologiska funktionen för artens bedöms således fortsatt kunna erbjudas och talltitan bedöms inte träffas 

av förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen. Förslag på lämpliga skyddsåtgärder inkluderar 

bevarande av död ved och murkna högstubbar i bergtäktens utkanter.  

Det mest värdefulla området längs den planerade vägdragningen är kanske den befintliga 

skogsbilvägens blommande vägkanter, med ett flertal naturvårdsarter, om än i utspridda glesare 

förekomster. Här finns bland annat nattviol och krusfrö. Lämpliga skyddsåtgärder kan vara att längs de 

mest blomrika sträckorna antingen lämna befintlig vegetation i vägkanten eller att gräva upp 

vegetationen och lägga på överst på den nya vägkanten. 

Vid efterbehandlingen av täkten kommer nya biotoper skapas i form av klippbranter och strandzoner. 

Efterbehandlingen kommer att ske i samråd med tillsynsmyndigheten för att möjliggöra naturvårdande 

anpassningar till följd av nya rön. Även under själva driftstiden kommer täkten erbjuda lämpliga biotoper 

för vissa skyddsvärda fågelarter. 

Genom att mäta grundvattennivåer säkerställer bolaget att ingen påverkan på grundvattennivåerna sker 

utan bolagets kännedom.  
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Genom en god egenkontroll på utgående vatten och flöde från sedimentationsdammen genom 

regelbunden provtagning, säkerställer bolaget att inga skadliga halter eller föroreningar leds från täkten 

till recipient. Kontrollen kommer att ske inom ramen för bolagets kontrollprogram. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Ingen avskogning eller 

avbaning av överliggande jordmassor sker inför brytning av berg. Avskogning kommer dock ske inom 

ramen för skogsbruk som fortsatt kommer bedrivas på fastigheten. 

Samlad bedömning 

Det planerade verksamhetsområdet innebär att en del av ett skogsområde tas i anspråk. Detta område 

har inte bedömts ha några högre naturvärden i den genomförda naturvärdesinventeringen. 

Artinventeringarna med fokus på groddjur, kärlväxter och fåglar gav slutsatsen att de arter som 

påträffades är relativt vanliga i landet, och att den planerade verksamheten inte bedöms ha någon 

negativ påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.  

Den planerade grundvattenbortledningen och avsänkningen innebär inga negativa konsekvenser för 

närliggande sumpskogar eller våtmarker och för de där ingående naturtyperna. 

Huvudpopulationen av groddjur finns i dammen nordväst om planerat verksamhetsområde. Om inte 

dammen kontamineras eller torkar ut så kommer inte groddjuren där att påverkas. Dammen ligger delvis 

inom influensområde för hydrogeologisk påverkan till följd av planerad täktverksamhet, men den 

förväntade påverkan bedöms vara försumbar vilket leder till att ingen påverkan på groddjurens 

förutsättningar i dammen förväntas ske. 

Ingen av de påträffade fridlysta djur- eller växtarterna bedöms träffas av förbudsbestämmelserna i 

artskyddsförordningen. 

Sammantaget bedöms planerad verksamhet medföra liten negativ konsekvens för naturmiljön.  

7.9 KULTURMILJÖ  

Förutsättningar 

Riksantikvarieämbetet har registrerat möjliga fornlämningar och övriga arkeologiska lämningar i 

området kring planerad täktverksamhet. Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 

finns inom det planerade verksamhetsområdet. Där täktvägen planeras, söder om det planerade 

verksamhetsområdet, finns en utpekad fångstgård som är en övrig lämning och ingen fornlämning 

(RAÄ-nummer Håtuna 242). 

Bolaget har låtit utföra en arkeologisk utredning (Bilaga B7) av planerat verksamhetsområde inklusive 

planerad täktväg efter krav från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Täktverksamhet kan påverka fornlämningar och övriga arkeologiska lämningar genom fysisk skada vid 

brytning för nära lämningen. Vid utredningen påträffades nio objekt. Sju av dem var boplatshärdar och 

två var sentida härdar. Inget av objekten bedömdes dock vara fornlämning och ingen fornlämning 

påverkas därmed av planerad verksamhet. 



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : 3.BMKBMKBKvarnnibble2022_538368

 
 

82 
 

Skyddsåtgärder 

En arkeologisk utredning har genomförts inom planerat verksamhetsområde och längs den planerade 

in- och utfartsvägen. Inga fornlämningar berörs av verksamheten varför inga skyddsåtgärder behöver 

vidtas. Om misstänkt fornlämning upptäcks under avbaning, avbryts arbetet direkt och kontakt tas med 

Länsstyrelsen. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och att inga eventuella 

fornlämningar påverkas. 

Samlad bedömning 

Den planerade täktverksamheten bedöms inte påverka kulturmiljön negativt, varken inom eller i 

anslutning till täktområdet eller planerad transportväg. Bedömningen av ansökt verksamhet innebär en 

obetydlig konsekvens för kulturmiljön. 

7.10 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

Förutsättningar 

Omgivande mark utgörs av jordbruksmark och skog med inslag av hällmarkstallskog och små skogskärr. 

Det planerade verksamhetsområdet kommer successivt avverkas och avbanas från överliggande 

jordlager varvid dess naturmiljö kommer att försvinna. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Inom planerat område kan rekreationsmöjligheterna anses vara begränsad till den allmänhet vilken bor 

i anslutning till området och enstaka besökare. Den främsta begränsningen gäller främst vid 

sprängningstillfällen då man inte kan vistas i täktens närområde. I övrigt är det fullt möjligt att vara i 

omgivningarna kring täkten även under pågående verksamhet.  

För den allmänhet som vistas i verksamhetsområdets närhet kommer den planerade verksamheten 

innebära påverkan i form av buller. Visuell påverkan kommer också ske då miljön i verksamhetsområdet 

förändras. Brytning sker succesivt och det kommer dröja innan hela området är exploaterat. Även 

efterbehandling sker succesivt vartefter brytningen fortskrider. 

Skyddsåtgärder 

De skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska bullerspridningen till närliggande naturområden är 

samma som redovisas under avsnitt 7.6 och i bullerutredningen, bilaga B3.  

För att minska överraskningsmomentet kommer signal före sprängning vara tydligt hörbar i hela det 

aktuella området.  

Den visuella påverkan för de som vistas i täktens närhet är svår att mildra. Vid tiden för 

efterbehandlingen kommer en täktsjö samt nya miljöer att skapas vilket kan innebära nya möjligheter 

för rekreation och friluftsliv. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och att förutsättningarna 

för rekreation och friluftsliv förblir oförändrade.  
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Samlad bedömning 

Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på friluftslivet genom buller från verksamheten 

och visuellt i täktens direkta närhet. Detta gäller främst för den allmänhet som uppehåller sig i direkt 

anslutning till verksamhetsområdet. Verksamhetens påverkan på möjlighet till rekreation och friluftsliv 

bedöms ge en måttlig negativ konsekvens för de närboende som nyttjar området för detta ändamål. Vid 

tidpunkten för efterbehandlingen kan konsekvensen innebära nya och positiva möjligheter för rekreation 

och friluftsliv. 

7.11 LANDSKAPSBILD 

Förutsättningar 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter 

avslutad verksamhet lokalt i täktområdet. Ingen täktverksamhet sker i området idag. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Runt täktområdet kommer en förändring av landskapsbilden att ske. Insyn i verksamheten kommer att 

vara möjligt från täktens omedelbara närhet samt från högre belägna punkter i närområdet. Från väg 

912 kommer täktverksamheten inte att synas. 

Skyddsåtgärder 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Avsikten är att skapa en täktsjö när 

grundvattennivån återställs inom brytområdet. Runt sjön kommer det både anläggas slänter för att 

vattenytan ska bli tillgänglig för människor och djur samt lämnas branta klippartier för att gynna bland 

annat fågelliv. Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön redovisas i preliminärt utkast 

till efterbehandlingsplanen, M103 i bilaga A1. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och att ingen påverkan 

på landskapsbilden uppkommer.  

Samlad bedömning 

Den planerade verksamheten bedöms medföra en påverkan på landskapet inom området för planerad 

bergtäkt och dess direkta närhet. Detta kan upplevas negativt av personer som vistas i täktens 

närområde. Bortsett från insyn från verksamhetsområdets direkta närhet bedöms att verksamheten i 

stort inte kommer att bli visuellt störande från den omgivande terrängen. Insynen är begränsad och 

påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms medföra en liten negativ konsekvens. I det längre 

tidsperspektivet kommer planerad verksamhet att skapa en sjö vilket subjektivt kan betraktas som en 

positiv konsekvens. 

7.12 ENERGIANVÄNDNING 

Förutsättningar 

Den energi som kommer att förbrukas vid verksamheten utgörs av el till krossanläggning, personalbod, 

våganläggning, pumpar och belysningsstolpar mm. Inledningsvis kommer alla enheter drivas med 

diesel. När täktverksamheten är etablerad och igång kommer driften successivt att gå över till drift via 
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det fasta elnätet för de enheter där det är möjligt. Andra enheter kommer att fortsätta att drivas med 

diesel.  

Påverkan, effekt och konsekvens 

Förbrukning av fossila bränslen påverkar miljön negativt genom utsläpp av främst klimatpåverkande 

gaser men även partiklar, svavel- och kväveoxider mm. Det finns inte mycket till alternativa tekniker för 

att bryta berg. All verksamhet bedrivs av utbildad och erfaren personal för att maximera utbytet i 

förhållande till energianvändning. 

Skyddsåtgärder/energibesparande åtgärder 

När utrustning köps eller hyrs in kommer bränsleekonomi samt reningsgrad på utsläpp att vara en faktor 

som påverkar slutligt val. Dieselbränsle kommer att vara av miljöklass 1. Driften kommer successivt att 

gå över till drift via det fasta elnätet för de enheter där det är möjligt. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Samhällets behov av 

ballast kommer dock bestå och energianvändningen för detta ändamål kommer att förbrukas på annan 

plats, sannolikt längre från avsättningsområdet identifierats i behovsutredningen. Detta skulle i såfall 

innebära att nollalternativet leder till en ökad energianvändning med avseende på ökat transportavstånd 

mellan täkt och avsättningsområde.  

Samlad bedömning 

Energi krävs för att bryta berg och brytningen kommer att ske med konventionella metoder. Utsläppen 

av växthusgaser minskas dock genom att ansluta delar av verksamheten till det fasta elnätet. Genom 

nyetablering av täkten i Kvarnnibble minskar bristen på ballastmaterial i Stockholmsregionen som 

annars kan komma att förses med ballastmaterial från täkter belägna i andra län. Jämfört med 

nollalternativet bedöms energianvändningen till följd av ansökt verksamhet som en positiv 

konsekvens. 

7.13 VATTENANVÄNDNING 

Förutsättningar 

Kontors- och personalutrymmen förses med vatten från borrad brunn inom verksamhetsområdet, vilken 

avses anläggas av bolaget vid eventuellt tillstånd.  

Hantering av avloppsvatten sker i enlighet med kommunens riktlinjer och bestäms i samråd med dessa 

i samband med att bygglov söks.  

Vatten för dammbekämpning av till exempel maskiner och vägar kommer att tas från pumpgrop i täkten. 

Vid torr väderlek kan även utbrutet bergmaterial bevattnas innan transport. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Ett stort uttag av grundvatten kan påverka grundvattenytan. Felaktig hantering eller bristfällig rening av 

avloppsvatten riskerar att påverka grund- och ytvatten.  
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Skyddsåtgärder 

Eftersom vatten för bevattning tas från pumpgrop belastas inte grundvattennivån när bevattning sker. 

Avloppsvattnet kommer renas på lämpligt sätt. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och verksamhetsknuten 

vattenanvändning inte sker. 

Samlad bedömning 

Hanteringen av avloppsvatten kommer inte påverka omgivningen negativt. Verksamhetens bedöms 

medföra en obetydlig konsekvens med avseende på vattenanvändning.  

7.14 KEMISKA PRODUKTER 

Förutsättningar 

Få kemiska produkter kommer att användas i verksamheten. Arbetsmaskiner samt tank för förvaring av 

drivmedel innehåller diesel. Utöver drivmedel kommer endast enstaka produkter användas, som 

exempelvis smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, fetter och liknande produkter. 

Hantering och årliga mängder redovisas i verksamhetens kontrollprogram samt miljörapport. Inga 

sprängmedel kommer att förvaras i täkten. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Spill av kemikalier kan påverka omgivande mark och vatten. Risk för kontaminering av grundvatten är 

liten då läckage av olja eller diesel från hjullastare eller annat fordon sannolikt endast skulle ske när 

hydraulsystemen är trycksatta, dvs. när maskinerna är i drift och personal är på plats. Om läckage eller 

eventuellt spill skulle uppstå upptäcks detta omgående och åtgärdas med hjälp av absorberingsmedel 

som kommer att finnas lätt tillgängligt för att på så vis förhindra spridning. 

Skyddsåtgärder 

Ingen omfattande kemikalieförvaring kommer att ske inom täktområdet. Kemiska produkter, inklusive 

dieselolja, kommer att förvaras på ett sådant sätt att det vid ett eventuellt utsläpp inte kan nå grund- 

eller ytvatten. All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Tankplatserna kommer att vara 

hårdgjorda för att förhindra att spill når mark och grundvatten. För de mobila enheterna 

(larvbandsbundna) kommer tanken att följa med och maskinerna tankas på arbetsstället. All hantering 

av kemikalier och petroleumprodukter kommer att ske varsamt. Vidare kommer förvaring av till exempel 

smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, fetter och liknande kemiska produkter att ske på ett miljömässigt och 

säkert sätt i låsbara invallade utrymmen. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, därmed kommer 

verksamhetsanknutna kemikalier inte förekomma på platsen. 
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Samlad bedömning 

Kemikalier som används och avfall vilket uppkommer i den egna verksamheten kommer att hanteras 

helt enligt gällande krav. Sammantaget bedöms planerad verksamhet innebära en obetydlig 

konsekvens med avseende på användning och hantering av kemiska produkter.  

7.15 AVFALL 

Förutsättningar  

Den som innehar avfall ska, enligt miljöbalken, se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt. Bestämmelser om avfall finns bland annat i miljöbalkens 15 kapitel, Avfallsförordningen 

(2020:614), samt Avfallsdirektivet (2008:98/EG). 

Påverkan, effekt och konsekvens  

Bolaget är mån om att minska mängden avfall samt återvinna det avfall som uppstår, där det är tekniskt 

möjligt. Bolaget har en god egenkontroll och rutiner för att fortlöpande kontrollera maskiner och 

utrustning så att livslängden ökar samt för att minska förbrukning av diverse produkter som t.ex. 

kemikalier.  

Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består av t.ex. spillolja, oljefilter, järnskrot, däck, 

fordonsbatterier samt brännbara fraktioner.  

Skyddsåtgärder  

I sin pågående verksamhet i andra täkter arbetar bolaget med att så långt som möjligt minska 

avfallsmängderna från respektive verksamhet och återvinna det avfall som uppkommer. Så kommer 

även att ske i Kvarnnibble. 

Farligt avfall såsom spillolja, oljefilter etc. kommer att sorteras i separata behållare och förvaras på 

sådant sätt att föroreningar inte kan nå omgivande mark och vatten.  

Samtliga avfallstyper kommer att hämtas och transporteras av auktoriserad transportör till godkända 

mottagare. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, därmed kommer 

verksamhetsanknutet avfall inte uppkomma på platsen. 

Samlad bedömning 

Avfall som uppkommer i den egna verksamheten kommer att hanteras helt enligt gällande krav. 

Sammantaget bedöms konsekvensen av planerad verksamhet med avseende på hantering av avfall bli 

obefintlig. 

7.16 RISK OCH SÄKERHET 

Förutsättningar  

Alla typer av verksamheter kan innebära någon form av risk utifrån människors hälsa eller miljö. 

Tänkbara risker för verksamheten vid Kvarnnibble kan främst relateras till sprängningar samt fall och 

ras vid bergbranter. 
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Påverkan, effekt och konsekvens 

Olyckor och haverier kan få stora konsekvenser men är lyckligtvis ovanliga. Haverier på maskiner skulle 

kunna medföra utsläpp av petroleumprodukter med eventuell förorening av mark och grundvatten 

medan ras och fall kan leda till såväl personskador som materiella skador. Stenkast vid sprängning är 

bergstycken som kastas ut från den övriga salvan. De är dock oftast inte särskilt stora. Konsekvenserna 

av stenkast kan vara allvarliga personskador och materiella skador. 

Sevesoverksamhet 

De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med täktens Sevesoverksamheten är 

läckage vid transport och hantering av produkter vid laddning samt personskador vid transport, 

hantering av explosiva varor och vid sprängning.  

Vid läckage i form av större spill eller utsläpp, som sedan sprids vidare till ytvatten, kan en negativ 

påverkan uppstå till följd av ämnets innehåll av kväve och petroleumprodukter. Detta kan t.ex. leda till 

ökad övergödning eller skador på vattenlevande organismer. Risken för detta bedöms som liten då detta 

förutsätter en olycka med transportfordonet i direkt närhet till vatten utan möjlighet till någon sanering. 

Vidare krävs också att behållarna går sönder vid olyckan.  

Då sprängmedlet som används är högvisköst, trögflytande, är möjligheten att vidta saneringsåtgärder 

vid eventuellt spill mycket goda. Som regel kan hålen fyllas på utan spill och skulle det ändå ske kan 

spillet lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål. Skulle ett läckage ske i samband med ett kraftigt 

regn kan en spridning potentiellt ske via avrinnande vatten. Allt vatten samlas då upp i täktbotten och 

kommer sedan saneras i pumpgrop eller sedimentationsdamm innan det släpps ut. Risken för att ett 

sådant utsläpp ska ske bedöms dock som liten.  

Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är inte är explosiva, och det föreligger ingen 

risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen 

som ämnet utvecklas till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar 

och slag. Detonation kan dock ske, om överdriven hetta eller mycket kraftiga slag sker. I jämförelse kan 

nämnas att för att initiera detonation vid sprängning krävs en kraftig primer, förladdning, vilken dessutom 

behöver vara placerad mitt i sprängmedlet för att få verkan. 

Då sprängmedlet endast är funktionellt nere i borrhålen är det osannolikt att en brand kan generera den 

värmeutveckling vilken krävs för detonation. Bedömningen görs mot bakgrund av bergets höga specifika 

värmekapacitet och vilken energi som då krävs för att det ska värmas upp tillräckligt för att en detonation 

ska ske. Vidare toppfylls inte hålen vilket gör sprängmedlet mindre exponerat. Eftersom losshållning av 

berget endast sker på avbanade och rensade ytor finns inget brännbart material i närheten av salvan. 

Detta gör risken för att en eventuell skogsbrand ska utlösa en explosion liten. Brand i transportfordonet 

bedöms inte heller utgöra någon större risk för detonation då uppställning inte sker i direkt anslutning till 

hålen.  

Behållarna i bulktransporten är konstruerade av aluminium vars smältpunkt är relativt låg. Vid en brand 

i transportfordonet kommer tankarna att smälta och innehållet att rinna ut. Det kommer därför inte att 

byggas upp något tryck inne i tankarna. Även om komponenterna blandas när de runnit ut på marken 

krävs speciella proportioner och en mixning i olika steg för att känsliggöra sprängmedlet. Risken för en 

detonation i vid brand i transportfordonet bedöms därför som liten.  

Bolaget har mångårig erfarenhet av täktverksamhet och de ingående momenten såsom sprängning, 

samt egna framtagna rutiner och policys för att säkerställa att sprängning kan genomföras med minsta 

möjliga risk. Varje sprängning föregås av en noggrann kontroll och utifrån en framtagen sprängplan och 

följer gällande lagstiftning. De risker som kan uppkomma med förvaring av bränsle i samband med 

sprängning bedöms av bolaget kunna vara eventuella läckage som uppstår om oförutsedda stenkast 

träffar tanken och slår hål.  
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Bolaget bedömer att riskerna är mycket små med den förvaring av bränsle som sker i täkten i samband 

med sprängningsarbeten. ADR-tankarna (innehållande bränsle) är mobila och enkla att flytta runt i det 

fall risk bedöms finnas.  

Utöver det som redovisats ovan görs bedömningen att det inte finns några ytterligare, realistiska, yttre 

faktorer vilka kan påverka säkerheten i täkten. 

Skyddsåtgärder 

I den verksamhet som bedrivs av bolaget finns rutiner för att fortlöpande identifiera olycksrisker och för 

att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer. Som ett led i detta ingår både utbildning och 

övning. Rutiner samt säkerhetsdatasblad för samtliga kemiska produkter ska finnas samlade och 

tillgängliga vid platskontoret. För att minska risken för fallolyckor vid släntkrön kommer stenrader 

och/eller skyddshyllor att kunna anläggas vid brantare partier. 

Inför varje sprängning avges signal för att uppmärksamma den allmänhet som eventuellt befinner sig i 

närheten av kommande sprängning. Allmänheten informeras också av bolaget om tidpunkten för 

planerade sprängningar. Genom följande åtgärder förhindras personskador på grund av stenkast: 

• Bergytan där sprängning ska ske kommer att rengöras från lösa stenar 

• Bra förladdningsmaterial kommer att användas, företrädesvis kross mellan 2-4 mm 

• Inför varje sprängning kommer en noggrann sprängplan att tas fram av fackman för att få korrekt 

förutsättningar vid sprängplatsen 

• Eventuella svaga zoner lokaliseras och fylls med försättningsmaterial 

Sevesoverksamhet 

Skyddsåtgärder för den Sevesoverksamhet som bedrivs består bland annat av beredskap vid läckage 

av sprängmedel i form av saneringsåtgärder, exempelvis lättillgängligt absorberingsmedel och möjlighet 

till invallning med jord. Vid större läckage tas kontakt med brandförsvaret. Om ett läckage sker i täkten 

från t.ex. transportfordonet eller vid själva laddningstillfället kommer detta helt eller delvis att kunna 

samlas upp på plats. Vid spridning till avrinnande vatten kommer rening att kunna ske i 

sedimentationsdammen innan vattnet släpps ut i recipienten. Vidare kan även pumpen i pumpgropen 

stängas av och då kan även reningsåtgärder vidtas där innan vattnet leds vidare.  

För att förebygga personskador kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbeten (2007:1) att 

följas. Det kommer även att upprättas en sprängplan för varje sprängobjekt innan sprängningsarbetena 

påbörjas samt att det utses en person ansvarig för sprängningarna som leder och övervakar arbetet.  

Som ett led i att förbättra och utveckla säkerheten i samband med sprängningsarbetet tar bolaget 

kontinuerligt del av kunskap och slutsatser från olyckor vid liknade typer av verksamheter.  

Övriga försiktighetsmått som kommer att vidtas är bland annat att det innanför verksamhetsområdets 

yttre gräns, vilket utgör ett maximalt skyddsområde, inte tillåts tillträde från allmänheten i samband med 

sprängning. I övrigt kommer försiktighetsåtgärder ske i form av att varningssignaler avges tre minuter 

före sprängning samt att varningsskyltar anslås runt om täktområdet.  

Till ansökan biläggs ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten, bilaga E, där återfinns en närmare 

beskrivning av verksamhetens mål, handlingsprinciper och organisation för hanteringen av allvarliga 

kemikalieolyckor. Handlingsprogrammet innehåller även ett säkerhetsledningssystem som beskriver hur 

handlingsprinciperna ska genomföras och målen uppnås. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, därmed kommer inga 

verksamhetsknutna risker att uppkomma på platsen. 
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Samlad bedömning 

Risker som föreligger i planerad verksamhet kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning. Under 

förutsättning att erforderliga skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan vad gäller risk och säkerhet 

medföra en liten negativ konsekvens. 

7.17 PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 

Förutsättningar  

Området där verksamheten planeras är till största delen skogklätt med områden med avverkad ungskog 

i söder. Skogen utgörs av gallrad äldre barrblandskog samt av yngre planterad skog med inslag av 

spridda områden med hällmark. Ansökan omfattar losshållning av berg för produktion inom ett 

verksamhetsområde på 44 ha, varav brytområdet utgörs av 24 ha.  

Skogsbruk bedrivs på platsen idag men förutsättningarna är, på grund av bland annat topografin, 

områden med begränsat jordtäcke och berg i dagen, sämre. För jordbruk saknas förutsättningar helt. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Planerad verksamhet innebär avverkning av skog och ändring av markanvändning från huvudsakligen 

skogsbruk till bergtäkt med tillhörande verksamhet. Det planerade brytområdet kommer brytas ut och 

på sikt bilda en täktsjö. Inom verksamhetsområdet kommer vägar och upplagsplatser med mera att 

uppföras. 

När verksamheten avslutas kommer området efterbehandlas med syfte att skapa en sjö som är 

tillgänglig för allmänhet och djurliv. Vägar, arbetsbodar, upplagshögar etc. kommer avlägsnas. Delar av 

området kommer återplanteras vilket medför att skogsbruk på sikt åter blir en del av markanvändningen, 

dock i mindre omfattning än tidigare. 

Skyddsåtgärder 

Några särskilda åtgärder till skydd för pågående markanvändning bedöms inte som nödvändiga. De 

skyddsåtgärder som rör markanvändningen är samma som gäller för risker och säkerhet, buller och 

damning och redovisas under respektive kapitel. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och att marken fortsatt 

nyttjas till skogsbruk. 

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms ansökt verksamhet medföra en obetydlig konsekvens för den pågående 

markanvändningen. Med tanke på områdets inslag av hällmark och berg i dagen samt kuperade natur, 

är det inte optimala förutsättningar för att bedriva ett produktivt skogsbruk.  

Det är subjektivt om den föredragna markanvändningen ska vara materialförsörjning av skogsprodukter 

eller bergmaterialprodukter. Vid tidpunkten för efterbehandling kommer området till största del kunna 

nyttjas för friluftsliv och rekreation. 
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7.18 YTTRE HÄNDELSER OCH KLIMATPÅVERKAN 

Förutsättningar  

I 6 kap. 35 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) framgår att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning och bedömning av verksamhetens 

klimatpåverkan och dess utsatthet och sårbarhet för klimatförändringar eller andra yttre händelser. 

Påverkan, effekt och konsekvens 

Verksamheten medför utsläpp av bland annat koldioxid (CO2), som bidrar till klimatpåverkan genom 

förstärkning av den naturliga växthuseffekten. 

Verksamhetens lokalisering gör att det inte bedöms sannolikt att några framtida klimatförändringar ska 

kunna påverka verksamhetsområdet negativt. Inga vattenförekomster bedöms exempelvis kunna 

svämma över så att verksamhetsområdet berörs. 

Förväntad havsnivåhöjning kommer inte medföra någon påverkan i Kvarnnibble. 

Extremtemperaturer och mer långvariga torrperioder kan förutspås framöver. Ingående utrustning i 

verksamheten har stora acceptabla temperaturintervall. Vid en period med liten nederbörd kommer 

vattnet som uppstår i täkten att minska i liknande omfattning eftersom det uppstår lokalt. Ett lägre flöde 

ger längre uppehållstid i sedimentationsdammen och därmed bättre reningsgrad.  

Uppehållstiden för vatten i sedimentationsdammen blir förkortad vid skyfall vilket i så fall försämrar 

reningsgraden. Dock blir halterna låga tack vare det stora flödet av nederbördsvatten. Några 

momentana halter som kan medföra akuta skador bedöms inte sannolika.    

Extrem torka skulle kunna innebära en större risk för kraftigare bränder om brand uppstår.  

Skyddsåtgärder 

Mobila och fasta maskiner och anläggningar kommer inledningsvis drivas med diesel. I takt med att 

täktverksamheten framskrider kommer lämpliga enheter övergå till elektrisk drift i den mån 

förutsättningar för detta finns på lokaliseringen.  

Hantering och avledning av vatten från täkten dimensioneras i enlighet med den hydrogeologiska 

utredningen.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och ingen 

verksamhetsanknuten klimatpåverkan skulle uppkomma vid denna lokalisering.  

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten medföra små eller i ett större perspektiv obetydliga 

konsekvenser för klimatet och inte heller vara sårbar för yttre händelser. Klimatavtrycket kommer 

successivt att minska allteftersom maskiner och fordon övergår till fossilfria bränslen.  
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8 HÅLLBAR UTVECKLING 

Hållbarhet är en viktig drivkraft för utveckling för Bolaget. Med kontroll över hela kedjan kan Bolaget ha 

den helhetssyn och långsiktighet som krävs. Bolagets ECO-koncept utvecklas ständigt med målet att 

minimera miljöpåverkan. Det kräver både direkta åtgärder och långsiktigt innovationsarbete i 

samverkan. 

Medarbetares hälsa och säkerhet. Bolagets anställdas hälsa är högsta prioritet. Det arbetas ständigt 

för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke. Här ingår t ex att minimera 

buller och damm och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Hos Bolaget ska varje anställd kunna 

utvecklas i sitt yrke och som människa, och vår övertygelse är att mångfald bygger bästa laget. 

Minskad klimatpåverkan. Bolaget erbjuder klimatförbättrad betong under varumärket ECO-Betong, 

där den främsta åtgärden är att ersätta cement med alternativa bindemedel. Man fasar ut fossila 

bränslen i processer, fordon och maskiner. Idag är lösningen främst biobränslen, men allt fler 

elektrifierade lösningar blir tillgängliga. Här samarbetar Bolaget med tillverkare för att driva på 

utvecklingen. Man arbetar också kontinuerligt med energieffektivisering, smartare logistik, utfasning av 

fordon med lägre miljöklass samt minimerade transporter genom sametablering av Bolagets 

verksamheter. 

Ansvarsfullt uttag av naturresurser. Bolagets täkter levererar material som bygger våra samhällen. 

Samtidigt måste uttaget ske på ett ansvarsfullt sätt. I det ingår utfasning av naturgrus samt ökad 

användning av cirkulära material. Bolagets ECO-Ballast tillverkas av återvunna råvaror och erbjuder 

samma egenskaper som jungfrulig. Den är kvalitetssäkrad, CE-märkt och riskbedömd ur miljö- och 

hälsosynpunkt. I Bolagets täkter skapas också viktiga livsmiljöer för flera undanträngda arter under 

pågående drift. I vissa täkter vidtas aktiva åtgärder för att ytterligare gynna biologisk mångfald. 

I Swerocks affärsplan är dessutom följande långsiktiga miljömål fastställda: 

• 100% fossilfria bränslen 2025 
 

• Noll nettoutsläpp av växthusgaser 2040 
 

• Noll miljö- och hälsofarliga ämnen 2025 
 

• 50% återvinning i materialkedjan 2030 
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9 SAMLAD BEDÖMNING 

I Tabell 9.1. har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB sammanställts. 

Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för människors hälsa och 

miljö.  

9.1 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN 

Tabell 9.1. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till 
de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 

Positiv konsekvens 
Obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Grundvatten Liten negativ konsekvens 

Ytvatten Liten negativ konsekvens 

Utsläpp till luft Liten negativ konsekvens 

Miljökvalitetsnormer Obetydlig konsekvens 

Transporter  Måttlig negativ konsekvens 

Buller Måttlig negativ konsekvens 

Vibrationer och luftstötsvåg Måttlig negativ konsekvens 

Naturmiljö Liten negativ konsekvens 

Kulturmiljö Obetydlig konsekvens 

Friluftsliv och rekreation Måttlig negativ konsekvens 

Landskapsbild Liten negativ konsekvens 

Energianvändning Positiv konsekvens 

Vattenanvändning Obetydlig konsekvens 

Kemiska produkter Obetydlig konsekvens 

Avfall  Obetydlig konsekvens 

Risk och säkerhet Liten negativ konsekvens 

Pågående markanvändning Obetydlig konsekvens 

Yttre händelser och klimatpåverkan Obetydlig konsekvens 
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9.2 FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE PLANER 

Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med gällande planer i regionen. 

Det finns inga särskilda intressen med hänsyn till 3 och 4 kap. i miljöbalken utpekade i översiktsplanen 

ÖP 2010 i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet. Däremot är materialhantering 

upptaget som en del i översiktsplanen. Kommunen anger att de är väl försedda med täkter, framför allt 

genom Bro bergtäkt. Det finns totalt fyra täkter angivna i översiktsplanen, men det anges samtidigt att 

tre av dem inte längre har tillstånd att bryta berg och att verksamheterna är avslutade eller håller på att 

avslutas. Planeringsinriktningen är att inga nya grustäkter bör öppnas och avslutade grustäkter ska 

återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget naturgrus att brytas. 

Som tillägg till översiktsplanen har kommunen även antagit en fördjupad översiktsplan FÖP 2016, för 

landsbygden i Upplands-Bro. Syftet med planen är att skapa en miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

hållbar utveckling av landsbygden utanför tätortsavgränsningar. Vidare anges att areella näringar, 

såsom jordbruk, jakt, fiske och skogsbruk, prioriteras och att dessa utgör en betydande del av 

markanvändningen på landsbygden. Det planerade verksamhetsområdet lokaliseras inom ett större 

område, benämnt Håtuna, som pekas ut som skog och öppen jordbruksbygd. Den planerade 

täktverksamheten kommer inte ta jordbruksmark i anspråk då. Området lämpar sig generellt dåligt för 

skogsbruk på grund av topografin och det mycket begränsade jordtäcket. Området består i huvudsak 

av berg i dagen. Detta innebär att den ansökta verksamheten inte kommer att konkurrera med övriga 

areella näringar. 

I RUFS 2050 beskrivs att både landsbygdsutvecklingen är prioriterat och att behovet av berg- och 

grusmaterial är stort. Det är subjektivt vilken användning av mark i aktuellt täktområde som ger bäst 

förutsättningar för en god hushållning med naturresurser enligt miljöbalken. Föreslagen lokalisering av 

planerad täktverksamhet är förenlig med planen.  

9.3 PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

Det finns inga områden med riksintresse enligt miljöbalken utpekade inom planerat täktområde och 

inte heller skyddade områden enligt miljöbalken inom eller i närheten av planerat täktområde. 

Mälarens öar och strandområden i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken 

med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Planerad täktverksamhet är lokaliserad ca 1,5 km 

utanför riksintresseområdet. 

Väg 912 är utpekad som riksintresse för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse från 

E18 och som koppling från norra Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats och sträcker sig som 

närmast ca 500 meter från täkten. 

Ca 900 meter öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo – 

Tibble).  

Verksamheten tar mark i anspråk vilket resulterar i att allmänheten inte kan vistas fritt inom 

verksamhetsområdet under tiden verksamhet bedrivs. Bolaget bedömer inte att ansökt verksamhet 

motverkar syftet med någon av ovanstående riksintressen och att riksintressena, utifrån dess avstånd 

till täktområdet, inte påverkas på ett betydande sätt av planerad verksamhet. 

9.4 FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE MILJÖKVALITETSNORMER 

Utgående vatten från täkten kommer att passera en sedimentationsdamm som renar vattnet och 

reglerar flödet. Rutiner och kemikaliehantering minskar risk för utsläpp och avståndet till mellan täkten 

och ytvattenförekomsterna är stort. Bedömningen är därför att verksamheten inte kommer försämra 
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möjligheterna för att miljökvalitetsnormerna kan komma att uppfyllas för de aktuella 

ytvattenförekomsterna. Inte heller grundvattenförekomstens statusklassning bedöms påverkas. 

Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte påverka människors hälsa då bidragen till luftföroreningar i 

sammanhanget bedöms som mycket liten. Tillskotten av avgasutsläpp från ansökt verksamhet bedöms 

vara så små att verksamheten inte kommer bidra till att miljökvalitetsnormerna kommer överskridas. 

Sammantaget bedöms ansökt verksamhet medföra en obetydlig konsekvens för ovan nämnda 

miljökvalitetsnormer. 

9.5 SAMMANFATTNING 

Vid en jämförelse med nollalternativet, vilket kommer att kräva att behovet av bergmaterial i regionen 

måste täckas av en produktionsökning i befintliga täkter i regionen eller av en nyetablering av 

täktverksamhet i ett annat läge i regionen, bedömer Bolaget att ansökt täktverksamhet på rubricerad 

fastighet, med iakttagande av samtliga de aspekter vilka omfattas av diskussionen kring behov och 

lokalisering, är det bästa alternativet.  

Den samordningsvinst som sker av att bedriva bergtäkt och masshantering på samma plats är också 

av stor betydelse.  

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i tabell 9.1 kan 

konstateras att planerad verksamhet som mest ger upphov måttlig negativ konsekvens för fyra av de 

18 bedömda aspekterna. 

Sammantaget innebär täktverksamhet alltid en viss grad av påverkan i form av t.ex. buller, damning, 

trafik etc. Denna typ av påverkan uppstår oavsett var en täktverksamhet är lokaliserad. Under 

förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas, bedöms påverkan på naturmiljö samt människors 

hälsa och säkerhet som liten till följd av den ansökta verksamheten. Verksamheten medför inte heller 

någon påverkan på skyddade områden eller riksintressen och bedöms inte medföra att gällande 

miljökvalitetsnormer och miljömål inte kan uppfyllas. Planerad täktverksamhet innebär totalt sett en 

acceptabel grad av påverkan. Bolaget har, genom utredningar och förslag på skyddsåtgärder, visat att 

ansökt verksamhet är förenligt med miljöbalkens bestämmelser och hänsynsregler.  

Den samlade bedömningen är att tillstånd kan ges för verksamhet i form av bergtäkt och masshantering 

vid Kvarnnibble. 

10 FÖRSLAG TILL KONTROLL 

Egenkontroll av verksamheten är ett generellt lagkrav för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet 

enligt miljöbalken. Egenkontroll innebär att löpande planera och kontrollera verksamheten genom bland 

annat undersökningar eller provtagningar för att kontrollera att villkoren i tillståndet efterlevs. 

Egenkontrollen görs också för att kontrollera vilken påverkan verksamheten har på omgivningen och 

för att kunna motverka eller förebygga sådan eventuell påverkan.  

Ett kontrollprogram med förslag på provtagningsintervall, parametrar att analysera med mera föreslås 

att lämnas in senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk.  

 



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : 3.BMKBMKBKvarnnibble2022_538368

 
 

95 
 

11 LITTERATURFÖRTECKNING/REFERENSER 

Artportalen, Hemsida - www.artportalen.se  

Boverkets rapport 2021:31 Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030 

Grus, sand och krossberg 2020, SGU-rapport 2021:3 

Kapacitetsanalys Stockholm-Uppsala, Ecoloop, rapport 1, 2016-06-13 

Kapacitetsanalys Stockholm, Ecoloop rapport 2, 2017-04-28.  

Länsstyrelsen i Stockholms län, Hemsida - Länsstyrelsernas GIS-tjänster 

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan, SGU-rapport 2015:05 

MinBaS II, Undersökning av eventuella effekter på vegetation av damning från täktverksamhet, 

Rapport nr 3.1a-4  

MinBaS II, Vibrationer och luftstötvåg, Delprojekt 3.1.a3 

Miljömålsportalen, Hemsida – www.miljomal.se  

Miljösamverkan Sverige, Hemsida, www.miljosamverkansverige.se  

Når vi miljömålen? | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

Olofsson, S O., 1999, Modern Sprängteknik. 

R2020-02-Klimat-och-energi-strategi-webb.pdf (lansstyrelsen.se) 

Riksantikvarieämbetet, Hemsida - www.raa.se , Fornsök 

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

Skogsstyrelsens databas Skogens Pärlor, Hemsida – www.skogsstyrelsen.se  

Statistiska Centralbyrån, SCB – www.scb.se  

Stockholms stad, Miljöprogram 2020-2023, BQ_SLED145_Miljoprogrammet_TA (start.stockholm) 

Sveriges bergmaterialindustri, SBMI – www.sbmi.se  

Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Hemsida – www.smhi.se  

Sveriges Geologiska Undersökning SGU, Hemsida – www.sgu.se, Kartgeneratorn, Brunnsarkivet 

Sveriges Geologiska Undersökning SGU, rapport SGU 2018:09. 

Trafikverket, Hemsida – www.trafikverket.se  

Vatteninformationssystem Sverige, Hemsida – www.viss.se  

Översiktsplan, Upplands-Bro, Hemsida –  oversiktsplan-2010.pdf (upplands-bro.se) 

 

 

 



101 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 - BMN 22/0008-4 MIL.2021.679, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten, KVARNNIBBLE 2:53 : 3.BMKBMKBKvarnnibble2022_538368

 
 

96 
 

12 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS 
SAKKUNSKAP 

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit: 

Göran Holm har en fil.mag. i miljövetenskap med inriktning naturvård från Högskolan i Kalmar. På WSP 

arbetar Göran som gruppchef för gruppen Ekologi, ytvatten och miljöprövning Sydost. Utöver 

gruppchefsrollen arbetar han främst som uppdragsledare med tillståndsprövningar enligt 9 och 11 kap 

Miljöbalken, främst gällande täktverksamhet (berg-, grus-, sand- och torvtäkt) och vattenverksamhet. 

Vidare arbetar han med naturvärdesinventeringar enligt svensk standard, fågelinventeringar, 

artskyddsutredningar och GIS. Göran har tidigare arbetat på Jordbruksverket och Länsstyrelsen i 

Kalmar.  
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för framför allt materialtäkter. Som utredare ingår upprättande av handlingar såsom samrådsunderlag, 

tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar med mera samt att driva tillståndsprocesser 

inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ida har tidigare arbetat som miljö- och 

hälsoskyddsinspektör och har erfarenhet av tillsyn och handläggning av tillståndsprövningar enligt 

miljöbalken. Arbetsområdena som miljöinspektör innefattade tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom 

främst tillverkningsindustrin, grus, - berg och torvtäkter samt lantbruk. Utöver tillsyn arbetade Ida även 

med handläggning av tillståndsprövningar för täkter, lantbruk och vindkraftsverk.  

Mikael Nilsson, intern kvalitetsgranskning. Miljökonsult hos WSP Sverige AB sedan 2016. Innehar en 

magisterexamen i miljövetenskap. Mikael har arbetat med handläggning av tillståndsfrågor mm på 

kommuner och statliga myndigheter i omkring 15 år. Under tiden på WSP har Mikael varit delaktig i 

framtagandet av flertalet MKB-dokument i ansökningar för olika sorters materialtäkter. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Swerock AB (Swerock eller Bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av grus- och 
bergkrossprodukter med ett innehav av ca 150 täkter. Ballastmaterialen har ett brett användningsområde 
bl.a.  i fabriksbetong, betongvaruindustrin, asfaltverk, hus-, väg-, och järnvägsbyggnation samt 
fyllnadsmaterial. Allt från sand, grus, singel, makadam, bergkross, stenmjöl och sjösten till jordprodukter 
kan tillhandahållas. Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt samt cirkulära material. 
Swerock arbetar kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att 
ballastprodukterna alltid ska uppfylla marknadens högt ställda krav. 

Swerock arbetar också för hållbar ballastförsörjning genom strategiskt placerade täkter, nära 
avsättningsområdet, för att minimera transporter och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock 
aktivt i både nationella och internationella projekt för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska 
mångfalden i vår naturmiljö eftersom det ofta förekommer att naturmiljön i täkter gynnar utrotningshotade 
arter. Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i 
bl.a. betong eftersom naturgruset är en ändlig naturresurs. 

Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken, 
samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. 

2 LOKALISERING 
Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, figur 
2.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens direkta 
omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan riksväg 
269 i norr och E18 i söder. 

 
Figur 2.1. Den planerade täkten är lokaliserad ungefär 4,5 km ost-nordost om centrala Bålsta.  
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3 KVALITET 
Vilken kvalitet materialet från en bergtäkt har beror på platsens specifika geologiska förutsättningar och 
berggrundens sammansättning av bland annat mineraler, struktur, sprickor, porositet och 
vittringsbenägenhet.  

Av SGU-rapport 2018:09 och av Bolagets egna berggrundsstudier framgår att den dominerande bergart 
både norr och söder om Mälaren och Stockholm är metagråvacka (sedimentådergnejs). Denna bergart 
är relativt glimmerrik. Berg som innehåller en större andel glimmer går inte att använda som insatsmedel 
i betong eftersom kvalitetskraven inte kan klaras.  

Utöver den dominerande bergarten är berggrunden i regionen och i befintliga bergtäkter varierande vilket 
medför varierande glimmerhalter. Med varierande berggrund och varierande glimmerhalter uppstår 
svårigheter i att kunna tillhandahålla en större volym av ett stabilt ballastmaterial enligt gällande krav för 
betongtillverkning. Variationen leder till osäkerheter i produktkvalitet.  

Alla bergtäkter har inte den berggrund och därmed den geologiska sammansättning som krävs för att 
ballastmaterialet ska kunna användas vid betongtillverkning. Det beror på att det är olika 
kvalitetsparametrar på ballastmaterialet som krävs vid tillverkning av betong jämfört med om 
ballastmaterialet ska användas i vägbyggnad. Eftersom naturgruset historiskt har funnits och använts 
vid betongtillverkning har de flesta bergtäkterna öppnats för andra ändamål som exempelvis vägbyggnad 
och i berggrundstyper som är lämpliga för detta ändamål.  

För vägbyggnad är viktiga kvalitetsparametrar kulkvarnsvärde, Los-Angelesvärde och MicroDeval-värde. 
De beskriver hårdheten på berget. Beroende på var i vägkonstruktionen materialet ska användas och 
hur hårt vägen trafikeras avgör kvalitetskraven. Slitlagret på högtrafikerade vägare har högst krav. 
Kulkvarnsvärdet mäter bergmaterialets motstånd mot däckens skavande nötning medan dess motstånd 
mot fragmentering mäts i LA-värde. Bergmaterial som används för vägändamål behöver ha ett lågt 
kulkvarnsvärde och/eller ett lågt Micro-Deval-värde. 

Till betongtillverkning är andra parametrar viktiga för hållfastheten som exempelvis glimmer (sprödhet) 
och aktivitetsindex (strålning). Det är ovanligt att en bergtäkt både klarar kraven för betong och 
högkvalitativt vägmaterial. Kvalitetsparametrar samt klassningsindelning framgår av figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1 Kvalitetsparametrar för olika ändamål (SGU- rapport 2013:19). 

3.1 PETROGRAFI 

Petrografiska analyser visar att materialet i täkten främst består av kalifältspat (31,9 %), kvarts (31,7 %) 
och plagioklas (26,3 %). Kornformen är något kantig och oregelbunden. Kornstorleken är fin- till 
medelkornig.  

Materialet uppfyller kraven på ballastmaterial för asfalt och kravet på obundna bär- och 
förstärkningslager mm. Materialet från täkten är därmed mycket lämpligt för vägändamål. 
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3.2 PROVTAGNINGAR 

Bolaget har låtit utföra egna bergkvalitetsundersökningar. Resultatet visar att berget var av hög kvalitet 
och väl lämpad för de avsättningsområden som Bolaget har, bland annat de krav som ställs för 
ersättningsmaterial för betong. Vidare visar undersökningarna att materialet även uppfyller kraven för 
slitlager för vägändamål (motsvarande klass 1 i SGUs kvalitetsklassning). Bolaget har även låtit mäta 
gammastrålning inom det planerade täktområdet. Undersökningarna visade att materialet ligger väl 
under rekommenderad gräns för vad som är rekommenderas i byggnadsmaterial där människor vistas 
mer än tillfälligt. Materialet kan således användas för byggnadsändamål utan begränsningar med 
avseende på det radioaktiva innehållet. 

Materialet från täkten avses att provtas och utvärderas kontinuerligt avseende kvalitet. Medelvärdet för 
kulkvarnsvärdet är ca 7 % där det allra bästa materialet ligger under kulkvarn 7 %. För LA-tal är 
medelvärdet ca 20 %. 

Provtagningar från materialet visar att det utgör klass 1 enligt SGU:s klassning och att de uppfyller kraven 
enligt TRVKB 10 2011:82, TRVKB 10 obundna lager samt RVINFRA-00019 makadamballast. 

4 VERKSAMHETEN 

4.1 ANSÖKT VERKSAMHET 

Ansökan avser en täkt av maximalt 14 000 000 ton berg under en tidsperiod av 25 år. Årsproduktionen 
beräknas normalt uppgå till 500 000 ton berg men för att kunna möta tillfälliga toppar i efterfrågan avser 
bolaget att ansöka om tillstånd för ett maximalt uttag om 700 000 ton. 

Swerock avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor enligt följande mängder.  

• Maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor,  

• Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas och säljas.  

• Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas  
och säljas.  

4.2 GRUNDVATTENHANTERING 

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för 
detta, vattenverksamhet. Swerock söker, utöver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, även tillstånd för 
bortledande av grundvatten enligt 11 kap. i samma balk. Avtal gällande rådigheten för vatten bifogas ansökan. 

Vattenverksamhet innebär i detta fall att Swerock kommer att leda bort grundvatten och att avsänka 
grundvattennivån successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer i det planerade 
brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under produktionsytan till 
vilken även avrinnande ytvatten kommer att rinna. Vattnet pumpas sedan upp ur täkten och leds till 
anläggningens sedimentationsdamm. Även avrinnande vatten från upplaget av de externa massor som tas 
in leds till sedimentationsdammen. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen, via ett sju kilometer långt 
dikessystem, som omfattar två dikningsföretag, norrut mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren. Den totala 
rinnsträckan från täkten till Mälaren är ca nio kilometer. 

Swerock söker, utöver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, även tillstånd för bortledande av grundvatten enligt 
11 kap. i samma balk. Avtal gällande rådigheten för vatten bifogas ansökan. 

4.3 FASTIGHETER 

Verksamhetsområdet är beläget inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län, 
se figur 4.3.1. Nyttjanderättsavtal finns med berörd markägare.  

Transporter till och från täktområdet avses gå via en väg som anläggs söderut från täkten. Vägen ansluter 
sedan till befintlig skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Nyttjanderättsavtal finns med 
markägare till vägen. Inga bostadshus passeras mellan utfarten från täkten till E18. 
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Figur 4.3.1. Täktområdets ansökta verksamhets- och brytområde samt transportväg. 

4.4 AREALER 

Det planerade verksamhetsområdet, figur 4.3.1, omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör cirka 
24 ha. Se grundkartan, ritning M101 i bilaga A1 till ansökan, för förutsättningar i området i dagsläget med 
gränser för bryt- och verksamhetsområde. 

4.5 BERGTÄKTSVERKSAMHET 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. Den planerade brytningen 
kommer att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra del, på nivån +40 m ö.h., och 
därefter sker brytning norrut på samma nivå. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på 
ett sätt där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning på djupet 
ner till nivå + 28 m ö h. I exploateringsplanen, ritning M102 i bilaga A1 till ansökan beskrivs planerad 
brytriktning och utformning. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö h.   

De ingående momenten i verksamheten är: 

• Avbaning 

• Borrning 

• Sprängning 

• Skutknackning 

• Lastning och interna transporter 

• Förkrossning 

• Efterkrossning 
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• Finkrossning 

• Sortering 

• Uttransport 

Brytningsprocessen börjar med att delar av det ansökta brytområdet avbanas med grävmaskin. Det 
planerade brytområdet kommer att avbanas successivt allt eftersom brytfronten avancerar. Ytan som 
ska brytas ska vara fri från jord och vegetation. Överlagrande jordlager kommer att användas till 
efterbehandling. Massorna består till största delen av morän.  

När berget avbanats sker borrning inför sprängning. Borrning sker med en bullerdämpad borrbandvagn. 
Utförande av borrning, bland annat borrhålsdiameter och avstånd mellan borrhål, bestäms av bergets 
kvalitet, önskat styckefall och laddning samt med hänsyn till vibrationer med mera. 

Bulksprängmedlet som används vid sprängningsarbetet levereras i för ändamålet godkända fordon, 
ADR-klassade bulktransporter. Sprängmedlet består av flera olika komponenter, i trögflytande form, 
vilka var för sig inte utgör något funktionellt sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda 
behållare. Inga sprängmedel förvaras i täkten. Valet av sprängämnen kan variera och bolaget utreder 
kontinuerligt möjligheten att använda sig av, för ändamålet, bästa tillgängliga sprängmedel.  

En så kallad bottenladdning, bestående av en liten mängd fast sprängmedel, placeras i botten av 
respektive hål. Denna laddning ska initiera detonationen av det övriga sprängmedlet. Därefter pumpas 
produkterna från fordonet via separata slangar till en blandare och sedan vidare ner i spränghålen. Vid 
blandningen tillsätts ett förgasningsmedel vilket efter ca 10 minuter utvecklar blandningen till ett 
funktionellt sprängmedel. Varje hål fylls upp till avsedd avvägningsnivå.  

Ovanpå detta placeras toppladdningen och därefter fylls hålet med förladdning bestående av 2-4 mm 
krossmaterial. Mängden sprängmedel i varje salva varierar men normalt används cirka 20 ton vid en 
salva om ca 50 000 ton berg. Då verksamheten vid ett och samma tillfälle hanterar mer än 10 ton 
sprängmedel, men mindre än 50 ton, omfattas den av den lägre kravnivån enligt Seveso-lagstiftningen, 
se stycke 4.6. Ett handlingsprogram har upprättats och biläggs ansökan.  

När alla föreskrivna rutiner och skyddsåtgärder genomförts apteras laddningen och salvan avfyras. 
Laddning och sprängning sker alltid under en och samma förutbestämda dag. För tändning av 
sprängladdningen används tändsystem som ger en väl kontrollerad intervallföljd och där separata 
intervalltider kan ställas in för varje borrhål. Markstötvågor portioneras därför ut i omgivningen i mindre 
pulser och den största samverkande laddningen är lika med den största enskilda laddningen, vanligen 
laddningen i ett borrhål. 

Sprängning sker enligt gällande lagstiftning. Inför sprängning kommer närboende att informeras, se 
vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. Omedelbart före och efter sprängning ges varningssignal. 
Sprängningarna är anpassade till förutsättningar som råder inför varje enskild salva. Varje sprängning 
journalförs i en sprängjournal. Sprängning utförs enligt en laddningsplan som är anpassad till 
förutsättningarna med vald håldiameter, laddmängd och tändföljd.  

Totalt planerar Swerock ett maximalt årligt uttag om 700 000 ton bergmaterial. Under ett normalår 
beräknas dock produktionen uppgå till 500 000 ton. Sprängsalvor beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton 
berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå 
till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st.  

Efter losshållningen kan skutknackning förekomma vid förekomst av skut som är för stora för att läggas 
i krossen. Berget krossas därefter till olika fraktioner i en för- och efterkross. Det krossade materialet 
läggs därefter i upplag i väntan på användning eller försäljning. Transporter av materialet inom täkten 
sker med hjullastare. 

4.6 SEVESOVERKSAMHET 

Brytning av berg sker genom sprängning. Vid användning av mer är 10 ton sprängmedel per 
sprängtillfälle omfattas verksamheten av lagen (1999:381) om skydd mot olyckor, Sevesolagen, och 
klassificeras då som en Sevesoverksamhet. Bolagets planerade täktverksamhet kan innefatta en 
användning som överstiger 10 ton och kommer därmed att utgöra en Sevesoverksamhet, på den lägre 
kravnivån. 

Både borrning och sprängning utförs av extern entreprenör. Inför sprängning borras hål i berget. 
Produkterna för sprängning är i huvudsak pumpbara och levereras med lastbil till sprängplatsen strax 
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före laddning. Det förvaras därmed inga sprängmedel på anläggningen. Fordonen som används vid 
transporterna är godkända för leveranser av produkter som på plats blandas till ett funktionellt 
sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna åtskilda i behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt 
sprängmedel. Inför sprängning placeras en så kallad patronerad laddning (fast sprängning) i botten av 
spränghålen. Därefter blandas bulkprodukterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med ett 
förgasningsmedel som efter ca 10 minuter känsliggjort blandningen till ett sprängmedel. När alla hål fyllts 
och apterats sprängs salvan. 

I samband med upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för denna ansökan avser 
Swerock att upprätta ett handlingsprogram för sevesoverksamheten som bifogas ansökan.  

Närmast belägna Seveso-anläggning är Bro bergtäkt på ett avstånd om cirka 3,5 kilometer sydost om 
den planerade täkten. Bro bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån. Bolaget bedömer att det inte finns 
andra verksamheter i närheten som kan förväntas påverka säkerheten inom verksamhetsområdet.  

4.7 MASSHANTERING 

Mottagning och återvinning av massor  

Swerock planerar att ta emot maximalt 75 000 ton per år av externa jord- och schaktmassor. Massorna 
kommer att lagras, bearbetas och säljas. 

Inledningsvis kan massor komma att användas för att bygga bullervallar inom verksamhetsområdet. De 
externa jord- och schaktmassor som kommer hanteras ska klara Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM), enligt Naturvårdsverkets rapport 5976. Intransporter av externa 
massor kommer i största möjliga mån gå med returtransporter. 

Mottagning och återvinning av entreprenadberg 

Swerock planerar vidare att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton entreprenadberg för 
återvinning och vidare försäljning. Entreprenadberg från olika bygg- och anläggningsprojekt där 
överskott av berg uppstår tas emot i täkten. Entreprenadberget förvaras separat och kan behöva krossas 
innan återvinning och försäljning kan ske. Återvinning av entreprenadberg sker till ändamål där högre 
kvalitetskrav saknas, ex. obundna lager, och där krav på CE-märkning saknas. Detta medför att 
hushållning kan ske av berg som bryts i täkten som har högre kvalitet. Allt entreprenadberg bedöms 
komma att lämna täkten eftersom det inte finns behov av att använda det i den egna verksamheten. 
Mottagningen av entreprenadberg sker på avsedda ytor där materialet krossas och sorteras innan det 
läggs i upplag i väntan på försäljning.  

Mottagning och återvinning av asfalt och rivningsbetong  

Bolaget planerar slutligen att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton asfalt och 
rivningsbetong för återvinning och vidare försäljning varav allt kommer att återvinnas och säljas. 
Mottagningen av asfalt och rivningsbetong sker på avsedda ytor där materialet sorteras innan det läggs 
i upplag i väntan på återvinning och slutligen försäljning.  Massor av asfalt och betong kommer att 
hanteras separat och ev. krossas och sorteras innan återvinning kan ske. Krossning sker då i för 
ändamålet lämpligt krossverk. Slutprodukter av asfalt och betong förvaras i separata upplag i avvaktan 
på försäljning. 

För all införsel av massor ställs krav på redovisning av massornas ursprung med mera av avlämnaren 
innan massorna lämnas i täkten. Kontroll av mottagna massor sker enligt upprättade rutiner, se vidare i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

4.8 ARBETSTIDER 

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 – 18.00. 
Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. Periodvis vid projekt som kräver leverans av 
material vid andra tider kan transporter förekomma hela dygnet och på helger. Vid dessa tillfällen kan 
tillsynsmyndigheten besluta om andra arbetstider. 

4.9 TRANSPORTER 

Transporter till och från täktområdet planeras ledas via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis 
parallellt med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 kilometer lång. Vägen ansluter sedan 
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till befintlig skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 
enligt uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar år 2015, är 260 tunga fordon.  

Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil 
med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 stycken per arbetsdag 
räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet 
fordonsrörelser ca 160 stycken per dag.  

Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från 
arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en masshantering av maximalt 250 
000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per arbetsdag. 
Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på 
ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med 
returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre. 

Transporterna kommer att gå mot E18 i huvudsak för att leverera ballastmaterial till betongfabrikerna i 
Kungsängen och Enköping i första hand, men även till den marknad som finns runt Upplands-Bro, Bålsta 
och Enköping, figur 4.9.1. 

 
Figur 4.9.1 Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm, men 
transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta. 

4.10 MASKINPARK OCH BYGGNADER 

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av: 

• Borrmaskin för losshållning av berget 

• Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross 

• Sikt-/sorteringsanläggning 

• Transportband 

• Hjullastare för lastarbeten 
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• Dumprar för interna transporter av material 

• Grävmaskin för bland annat matning, flyttning, lastning av material och i samband med 
avbaningsarbeten 

Inom verksamhetsområdet planeras byggnad för personalutrymmen och kontor uppföras. Bygglov för 
detta söks hos kommunen. 

4.11 AVFALL 

Bolaget arbetar ständigt med att minska avfallsmängden som uppkommer till följd av verksamheten. All 
utrustning i verksamheten hanteras varsamt för ökad livslängd och förbrukning av produkter är sparsam.  

Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består av exempelvis spillolja, oljefilter, järnskrot, 
däck, fordonsbatterier samt komposterbara och brännbara fraktioner. För viss utrustning och vissa 
maskiner finns avtal med maskinleverantören om service och underhåll, vilket innebär att 
maskintillverkaren ansvarar för hantering av eventuellt avfall.  

Farligt avfall sorteras i separata behållare och förvaras inlåst och invallat på sådant sätt att eventuellt 
spill inte kan nå omgivande mark och vatten. 

Bolaget förvissar sig om att entreprenörer som utför transporter av avfallet har giltiga tillstånd. 

4.12 KEMISKA PRODUKTER 

Kross- och siktanläggningar ska drivas med diesel eller dieselelektrisk drift. All diesel som används 
kommer vara av miljöklass 1.  

All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Övriga kemikalier som används för 
exempelvis service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade utrymmen.  

Cistern och tankar genomgår besiktning enligt gällande lagstiftning.  

4.13 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Den energi som kommer att förbrukas vid verksamheten utgörs av el till krossanläggning, personalbod, 
våganläggning, pumpar och belysningsstolpar. Inledningsvis kommer mobila enheter drivas med diesel. 
När täktverksamheten är etablerad och igång kommer driften successivt att gå över till drift via det fasta 
elnätet för de enheter där det är möjligt. Andra enheter kommer att fortsätta att drivas med diesel. El 
kommer att användas till platskontor och personalutrymmen och koppas på det fasta nätet.  

Peab-koncernen, som Swerock ingår i, omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning (EKL) i stora 
företag. Peab har inkluderat EKL i miljöcertifieringen och har genomgått energicertifiering. 
Energikartläggningen innebär mätning och uppföljning av energiförbrukningen som räknas om till CO2- 
utsläpp som följs upp i Peabs handlingsplan för betydande miljöaspekter. 

4.14 EFTERBEHANDLING 

När täkten är utbruten och avslutad och utpumpning av grundvatten upphör kommer brytområdet att 
fyllas med vatten och det bildas en täktsjö. En slänt lämnas så att vattnet är tillgängligt under hela 
uppfyllnadstiden, så att det går att ta sig upp och ner i vattnet. 

Övriga delar av verksamhetsområdet kan efterbehandlas genom återplantering till skogsmark för vidare 
skogsbruk eller iordningställas som industrimark. Efterbehandlingen innebär att upplag och andra delar 
från verksamheten tas bort. Efterbehandlingen kan utföras med avbaningsmassor från täkten. Vid denna 
efterbehandling kan slänter anläggas runt brytområdets kanter med varierande lutningar. I en del av 
täkten kan bergväggar lämnas för att gynna fågellivet. Delar av slänterna kan planteras med skog. 

För en beskrivrivning av den slutliga efterbehandlingen av hela verksamhetsområdet avses en 
efterbehandlingsplan lämnas till tillsynsmyndigheten i verksamhetens slutskede. 
Efterbehandlingsplanen kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och markägare. En 
preliminär skiss av efterbehandlingen bifogas ansökan, se ritning M103 bilaga A1.  
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5 VATTENHANTERING 
Kontors- och personalutrymmen förses med vatten från borrad brunn inom verksamhetsområdet vilken 
anläggs vid eventuellt tillstånd.  

Hantering av avloppsvatten sker i enlighet med kommunens riktlinjer och bestäms i samråd med dessa 
i samband med att bygglov söks.  

Vatten för dammbekämpning av till exempel maskiner och vägar kommer att tas från pumpgrop i täkten. 
Detta vatten återcirkuleras sedan via pumpgropen.   

5.1 YT- OCH GRUNDVATTEN 

En hydrogeologisk utredning har genomförts av WSP och återfinns i bilaga B2. 

Syftet med utredningen har varit att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna i området samt att 
bedöma och beskriva de effekter som den planerade täktverksamheten kan få på såväl grund- som 
ytvatten i området. Vidare har utredningen utgjort underlag för Bolagets bedömning om att den 
planerade verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den 
planerade brytningen innebär att täkten bryts ut till som lägst nivå +28 m ö.h. Brytning kommer ske 
under grundvattennivån varvid Bolaget behöver avleda grundvatten. 

En utjämning av vattenflödena kommer att ske i täktbotten och i sedimentationsdammen för att reglera 
utflödet från täkten. Medelavledningen i täktens slutskede har beräknats till knappt 6 l/s.  

 

 

Figur 5.1.1. Avledning av vatten sker via en sedimentationsdamm innan det släpps vidare ut i dikessystem till första 
utpekade vattenförekomst Mälaren-Skofjärden till slutlig recipient Mälaren.  
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5.2 SEDIMENTATIONSDAMMAR 

En sedimentationsdamm ska ha ett varierat djup, dvs innehålla både djupområden och växtzoner för att 
få en kvävereduktion och sedimentering av finpartiklar, se principskiss i figur 5.2.1. 

 
Figur 5.2.1. Principskiss i plan och profil på en sedimentationsdamm. 

Dammen ska anläggas så att vattnet tvingas meandra och utnyttja hela dammens volym (hydraulisk 
effektivitet, λ). Förhållandet mellan längd och bredd bör hållas till minst 1:4 för att få en god hydraulisk 
effektivitet (λ > 80%). De avskiljande vallarna ska vara permeabla för att delvis låta vatten transporteras 
igenom.  

Anläggs en damm efter dessa riktlinjer bedöms det finnas goda möjligheter att reducera suspenderat 
material och kväve. Exakt utformning av dammen är däremot lämpligt att göra efter de naturliga 
förutsättningarna på platsen, vilket bäst hanteras i samband med anläggandet av dammen. Storleken 
på dammen bestäms av det flöde som ska kunna avledas till dammen, vad som ska renas (suspenderat 
material i aktuellt fall) och till vilken grad. Med ett större flöde behöver dammen vara större för att 
uppehållstiden ska vara tillräckligt stor.  

Volymbehovet kan bestämmas efter hydraulisk effektivitet och önskad reningsgrad. Vid en hydraulisk 
effektivitet på 90% och ett flöde på 7 l/s kan en reduktion av suspenderat (TSS) material om ca 80% 
uppnås med en total volym på ca 1800 m3. Med ett medeldjup på ca 1,5 meter motsvarar det en damm 
på ca 1200 m2.  

Det bör påpekas att detta är dimensioneringsgrunden för täktens slutskede. Initialt är flödena betydligt 
lägre, varvid behovet av dammvolymer också är lägre. Dammen kan byggas ut i etapper utefter det 
faktiska behovet både ur flödesmängd och uppmätta halter. I den hydrogeologiska utredningen redovisas 
samtliga beräkningar och vilka antaganden som gjorts. 

Inom verksamhetsområdets södra del finns en större yta utanför brytområdet som lämpligen kan 
användas för att anlägga en damm. 

6 RITNINGAR 
Inför ansökan har planritningar över verksamheten utarbetats. Ritningarna redovisas i bilaga A1 till 
ansökan. Ritningarna ska ses som översiktliga redovisningar över anläggningar, gränser för 
verksamheten, brytriktning, efterbehandling etc., där vissa avvikelser och anpassningar får ske i 
samband med verksamhetens bedrivande. 

Planerna redovisas i koordinatsystemet SWEREF 99 TM och i höjdsystemet RH 2000. 
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6.1 GRUNDKARTA 

Av Grundkarta M101 i bilaga A1 till ansökan, framgår förutsättningarna i området innan täkten påbörjas 
samt gränserna för bryt- och verksamhetsområdet. Skalan på ritningen är 1: 4000. 

6.2 EXPLOATERINGSPLAN 

Av exploateringsplanen, ritning M102 i bilaga A1 till ansökan, framgår bland annat gränserna för 
bergtäktens brytområde samt verksamhetsområde. Planen visar exploateringen av området och 
redovisas i skala 1:4 000. 

All brytning av berg kommer att ske inom det planerade brytområdet. Verksamhetsområdet omfattar 
hela den samlade yta som genereras av täkt, arbetsområde, upplagsområden, interna transportvägar, 
byggnader för personalutrymmen och dylikt. Brytningen kan komma att skilja sig något åt från 
exploateringsritningen då förutsättningarna på platsen kan komma att vara styrande för brytningen. 

6.3 EFTERBEHANDLINGSRITNING 

Efterbehandlingsplanen, se ritning M103 i bilaga A1 till ansökan, visar hur gestaltningen av området kan 
komma att se ut efter det att verksamheten upphört.  

En beskrivning av efterbehandlingen av området efter avslutad verksamhet redogörs under avsnitt 4.14. 
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BYGG.2022.338, Bygglov och marklov för 
nybyggnad av gemensamhetshus, BROGÅRD 
1:213, Härnevi 1:71 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 b §, 

Plan- och bygglagen PBL. 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig John Jakobsson med 

behörigheten K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

93. 

 Bygglovsavgift med tekniskt samråd:  60 625 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Byggnaden har ritats av norska arkitektfirman Snöhetta och byggnaden kallas 

Gläntan. Gläntan ligger i direkt anslutning till Bro Station och ramar in det nya 

Torget i väster. Byggnaden blir en modern bygdegård i trä i cirka 400 

kvadratmeter fördelade i två plan. 

Idén är att erbjuda en central samlingsplats. Det ska ges möjligheter för bland 

annat det lokala föreningslivet att utveckla sina verksamheter. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-09-15   

 
 

Nedre planet kommer vara en mötesplats för invånarna. Här kommer det att 

arrangeras utställningar, uppträdanden, ytor för kommunal information samt 

mobilitetslösningar. Möjligheter att få en take-away kaffe på väg till pendeln 

eller en plats att bara sätta sig ner ett tag. Övre planet innehåller bokningsbara 

mötesplatser. Här erbjuds möjligheten till co-working, bokning av festlokal, 

mötesrum och föreläsningslokaler. En anläggning med kontor- och 

konferensservice, kök och modern audio- videoteknik. Verksamheten kommer 

driftmässigt drivas av en lokal aktör. 

Samverkan sker med kommunens olika avdelningar om utformning och 

verksamheter på och kring Torget för att få en bra blandning av verksamheter 

och aktiviteter. 

Sökande har inkommit med ett planenligt förslag när det gäller själva 

byggnaden. Utrymningstrappan avviker från detaljplan då den placeras på 

allmänplatsmark i anslutning till en gång- och cykelväg. Enligt PBL 9 kap 31 b 

§, punkt 2 så finns det utrymme att bevilja denna typ av avvikelse även under 

genomförandetiden. Av förarbeten framgår att: Även åtgärder som är 

nödvändiga för att ett område ska kunna bebyggas bör kunna medges under 

genomförandetiden i begränsad omfattning. Av förarbeten framgår att det kan 

beviljas bygglov för allmännyttiga åtgärder som oftast har förbisetts under 

detaljplanearbetet. Där nämns bland annat plats för soprum och bullerplank. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov med stöd av 9 

kap 31 b §, PBL då förslaget uppfyller villkoren i punkt 2.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-08-19 

 Projektbeskrivning som inkom 2022-08-19 

 Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2022-09-01 

 Ritning, plan 1 som inkom 2022-09-01 

 Ritning, plan 2 som inkom 2022-09-01 

 Ritning, plan entresol som inkom 2022-09-01 

 Ritning, plan tak som inkom 2022-09-01 

 Ritning, sektion snitt A-A som inkom 2022-09-01 

 Ritning, sektion snitt B-B som inkom 2022-09-01 

 Ritning, fasad nordost som inkom 2022-09-01 

 Ritning, fasad norodväst som inkom 2022-09-01 

 Ritning, fasad sydväst som inkom 2022-09-01 

 Ritning, fasad sydost som inkom 2022-09-01 

 Utredning tillgänlighet som inkom 2022-09-01 

 Yttrande Trafikverket som inkom 2022-08-31 

  Brev/skrivelse Attunda som inkom 2022-09-06 

 Yttrande tekniska avdelningen som inkom 2022-09-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-09-15   

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Byggnaden har ritats av norska arkitektfirman Snöhetta och byggnaden kallas 

Gläntan. Gläntan ligger i direkt anslutning till Bro Station och ramar in det nya 

Torget i väster. Byggnaden blir en modern bygdegård i trä i cirka 400 

kvadratmeter fördelade i två plan. 

Idén är att erbjuda en central samlingsplats. Det ska ges möjligheter för bland 

annat det lokala föreningslivet att utveckla sina verksamheter. 

Nedre planet kommer vara en mötesplats för invånarna. Här kommer det att 

arrangeras utställningar, uppträdanden, ytor för kommunal information samt 

mobilitetslösningar. Möjligheter att få en take-away kaffe på väg till pendeln 

eller en plats att bara sätta sig ner ett tag. Övre planet innehåller bokningsbara 

mötesplatser. Här erbjuds möjligheten till co-working, bokning av festlokal, 

mötesrum och föreläsningslokaler. En anläggning med kontor- och 

konferensservice, kök och modern audio- videoteknik. Verksamheten kommer 

driftmässigt drivas av en lokal aktör. 

Samverkan sker med kommunens olika avdelningar om utformning och 

verksamheter på och kring Torget för att få en bra blandning av verksamheter 

och aktiviteter. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 1302 som antogs under 

2017. För den aktuella fastigheten gäller bestämmelserna HCII som innebär 

plats för handel och centrumändamål, dock ej hotell. Bestämmelsen innebär 

också att det är tillåtet att bygga upp två våningar på fastigheten. Det finns inga 

bestämmelser om byggrätt. 

Gläntan täcker hela berörd fastighet så samordning med höjder och 

anslutningar sker i samverkan med kommunens projektgrupp. Servitut finns 

med kommunen avseende utrymmet för nödutrymningstrappan längs östra 

fasaden.  

Tillgänglighet 

Sökande har kommit in med ett tillgänglighetsutlåtande. Utförandet och 

kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen avhandlas vidare vid 

tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. Det finns några oklarheter i 

projektet hur marken runt byggnaden ska anpassas. Sökande har kontakt med 

kommunen om att hitta den bästa lösningen för tillgängligheten runt den sökta 

fastigheten. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-09-15   

 
 

Brandskydd 

Sökande har skickat in brandskyddsbeskrivning som har granskat av Attunda 

Brandkår. Attunda hade en synpunkt som kan hanteras vidare vid tekniskt 

samråd. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande då utrymningstrappan placeras på 

allmänplatsmark. Det har inte kommit in några yttranden mot förslaget. 

Ärendet har remitterats till tekniska avdelningen på kommunen. Tekniska 

avdelningen har svarat att de inte har synpunkter mot förslaget. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har kommit in med ett planenligt förslag när det gäller själva 

byggnaden. Utrymningstrappan avviker från detaljplan då den placeras på 

allmänplatsmark i anslutning till en gång- och cykelväg. Enligt PBL 9 kap 31 b 

§, punkt 2 så finns det utrymme att bevilja denna typ av avvikelse även under 

genomförandetiden. Av förarbeten framgår att: Även åtgärder som är 

nödvändiga för att ett område ska kunna bebyggas bör kunna medges under 

genomförandetiden i begränsad omfattning. Av förarbeten framgår att det kan 

beviljas bygglov för allmännyttiga åtgärder som oftast har förbisetts under 

detaljplanearbetet. Där nämns bland annat plats för soprum och bullerplank. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov med stöd av 9 

kap 31 b §, PBL då förslaget uppfyller villkoren i punkt 2.  

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Bygg- och miljönämnden har lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

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

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

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

I detta ärende krävs 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. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-09-15   

 
 

Barnperspektiv 

Den nya byggnaden möjliggör aktiviteter för barn som kan delta i flera sociala 

sammanhang.  

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Odelfalk  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-08-19 

2. Projektbeskrivning som inkom 2022-08-19 

3. Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2022-09-01 

4. Ritning, plan 1 som inkom 2022-09-01 

5. Ritning, plan 2 som inkom 2022-09-01 

6. Ritning, plan entresol som inkom 2022-09-01 

7. Ritning, plan tak som inkom 2022-09-01 

8. Ritning, sektion snitt A-A som inkom 2022-09-01 

9. Ritning, sektion snitt B-B som inkom 2022-09-01 

10. Ritning, fasad nordost som inkom 2022-09-01 

11. Ritning, fasad norodväst som inkom 2022-09-01 

12. Ritning, fasad sydväst som inkom 2022-09-01 

13. Ritning, fasad sydost som inkom 2022-09-01 

14. Utredning tillgänlighet som inkom 2022-09-01 

15. Yttrande Trafikverket som inkom 2022-08-31 

16. Brev/skrivelse Attunda som inkom 2022-09-06 

17. Yttrande tekniska avdelningen som inkom 2022-09-08 

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 

 Härnevi 32:1 

 Brogård 1:151 
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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

-

Brogård 1.213
Upplands Bro

✔

✔

December 2022 12
✔

✔
Gemensamhetshus

228 475
✔

✔

✔

✔

✔

✔
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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

pålad betongplattaFjärrvärme
✔

✔

✔

751 49
Riksbyggen ek förening Fack 97800130   R879  10637 Stockholm

AO13190305 Magnus Forsling

Se bifogad projektbeskrivning
Ritningar enligt bifogad ritningsförteckning med ritningar daterade 2022-08-19.
Byggnaden uuptar hela fastigheten och omkringliggande mark projekteras i annat projekt av 
kommunen.

Magnus

✔

Forsling magnus.forsling@riksbyggen.se

Riksbyggen ekonomisk förening

Box 1914

uppsala

076-348 72 49
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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
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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

Jakobsson
John 19140

Sollentuna
K

john.jakobsson@kjbab.se
Sollentunavägen 46

RISE
2026-01-26

070-6636366

✔ ✔

Magnus Forsling
2022-08-22
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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: 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Projektbeskrivning Gläntan     2022-07-01 

Allmänt 

Gläntan ligger i direkt anslutning till Bro Station och ramar in det nya Torget i väster. Ett 

fantastiskt läge på en av Bro kommande viktigast mötesplatser för Bro´s innvånare. 

Byggnaden blir en modern bygdegård i trä, ett arkitektoniskt landmärke, 400 kvadratmeter 
fördelade i två plan, fyllda med spännande funktioner och service för hela området och 
möjligheter för bland annat det lokala föreningslivet att utveckla sina verksamheter.  

Idén är att erbjuda en central samlingsplats med lokaler för visning, showroom, kontakt, 
service, möten, evenemang, kultur, marknadsdagar samt tjänster för lokal delningsekonomi. 
De kooperativa idéerna kommer fram i denna centrala samlingsplats och visar på hur vi 
konkret kan leva hållbarare, både för miljön och socialt. Verksamheten kring Gläntan 
utvecklas i samverkan med lokala aktörer– det skapar sammanhållning och engagemang.   

Nedre planet kommer vara en mötesplats för invånarna. Här arrangeras utställningar, 
uppträdande, ytor för kommunal information, mobilitetslösningar. Möjligheter att få en 
take-away kaffe på väg till pendeln eller en plats att bara sätta sig ner ett tag. Övre planet 
innehåller bokningsbara mötesplatser. Här erbjuda möjligheten till co-working, boka 
festlokal, mötesrum, föreläsningslokaler. En anläggning med kontor- och konferensservice, 
kök och modern audio- videoteknik.  
Verksamheten kommer driftmässigt drivas av en lokal aktör 

Samverkan sker med Upplands-Bro kommun om utformning och verksamheter på och kring 
Torget för att få en bra blandning av verksamheter och aktiviteter som gör Torget levande, 
ger förutsättningar för gemenskap, så som det ska vara i en Trädgårdsstad. Här är Gläntan en 
viktig pusselbit. 
Gläntan täcker hela berörd fastighet så samordning med höjder och anslutningar sker i 
samverkan med kommunens projektgrupp. Servitut kommer tecknas med kommun 
avseende utrymmet för nödutrymningstrappan längs östra fasaden. Dialogen pågår i positiv 
andra. 

Utformning 
Gläntans utformning i samarbete med det världsberömda norska arkitektkontoret Snøhetta 
antas ge extra uppmärksamhet i medierna. Läget för Trädgårdsstaden är unikt och där 
Gläntan är länken mellan stad och landsbygd/natur. Gläntan tar in det gröna i staden och 
symboliserar en skogsglänta. Assurs väg från Mälaren landar på torget vid Gläntan och 
Upplandsleden föreslår vi börjar vid Gläntan för vidare dragning över torget och ner sydöst 
genom nya naturparken och ner mot Mälaren. 

Arkitekturen i Gläntan påminner om träden i skogen med sitt lodrätta formspråk och sina 
trädkronor i limträ som bärande stomme inomhus. 
Känslan inne i bygganden förstärks i att solen strålar in genom de höga smala 
fönsterpartierna och ett porlande vatten i anslutning till den gröna växtväggen 
På taket installeras solpaneler, dolda av fasadens sarg som sticker upp ovan solpanelerna. 
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Illustrationer 
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0102
Service
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0108
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Service_Kontor
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0104
Personal WC/gard.
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DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-1-101A-40-1-101

EVEV

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

1 Planer1 Planer
Plan 01Plan 01
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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0211
Sjakt
2 m²

0210
Städrum
3 m²

0204
Kök
18 m²

0212
HC-WC
6 m²

0201
Gång
28 m²

0206
WC
1 m²

0207
WC
1 m²

0208
WC
1 m² 0202

Møte
13 m²

0203
Møte
6 m²

0209
Garderob
9 m²

A-40-2-002
Snitt B-B

A-40-2-002
Snitt B-B

0213
Lager
3 m²

0205
Fest 70, coworking, utstälning

89 m²

A-40-2-001
Snitt A-A

A-40-2-001
Snitt A-A

2210

25
13

Utrymningstrappa

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-1-201A-40-1-201

AuthorAuthor

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

1 Planer1 Planer
Plan 02Plan 02
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

ApproverApprover

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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A-40-2-002
Snitt B-B

A-40-2-002
Snitt B-B

0110
Teknisk Entresol

23 m²

A-40-2-001
Snitt A-A

A-40-2-001
Snitt A-A

Utrymningstrappa

ö ppna ner

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-1-102A-40-1-102

EVEV

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

1 Planer1 Planer
EntresolEntresol
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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A-40-2-002
Snitt B-B

A-40-2-002
Snitt B-B

Takluke

1426

42
6

60
0

---
A-40-S-001

---
A-40-S-001

Takbrunn

Takbrunn

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-1-301A-40-1-301

AuthorAuthor

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

1 Planer1 Planer
Plan TakPlan Tak
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

ApproverApprover

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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Plan 01
+11.80

Plan 02
+19.15

Plan Tak
+23.40

Entresol
+14.97

HC-WC Gång Garderob Kök

Torg/utställning/föreställningPersonal WC/gard.Teknisk

Teknisk Entresol

Gång

+23.9

10
00

95
0

28
00

30
0

38
83

31
67

20
0

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-2-001A-40-2-001

EVEV

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

2 Snitt2 Snitt
Snitt A-ASnitt A-A
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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Plan 01
+11.80

Plan 02
+19.15

Plan Tak
+23.40

Entresol
+14.97

Teknisk Entresol

Service Personal WC/gard.

Hiss

Städrum HC-WCFest 70, coworking, utstälning

70
0

30
50

60
0

67
50

10
00

37
50

30
0

70
50

20
0

22
67

57
64
3

+23.9

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-2-002A-40-2-002

EVEV

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

2 Snitt2 Snitt
Snitt B-BSnitt B-B
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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+23.9

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-3-001A-40-3-001

SRSR

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

3 Fasader/oppriss3 Fasader/oppriss
Nord-OstNord-Ost
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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+23.9

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-3-002A-40-3-002

SRSR

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

3 Fasader/oppriss3 Fasader/oppriss
Nord-VästNord-Väst
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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+23.9

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-3-003A-40-3-003

SRSR

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

3 Fasader/oppriss3 Fasader/oppriss
Syd-VästSyd-Väst
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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+23.9

DATUMDATUM ANSVARIGANSVARIG

HANDLÄGGAREHANDLÄGGARERITAD AVRITAD AVUPPDRAG NRUPPDRAG NR

SKALA A1SKALA A1 RITNINGSNUMMERRITNINGSNUMMER BETBET

BRO Trädgårdsstad
Gläntan

XX A_SnøhettaA_Snøhetta +47 959 43 836+47 959 43 836
E_AFRYE_AFRY 010-505 00 00010-505 00 00

SKALA A3SKALA A3

V_HELENIUSV_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00
VS_HELENIUSVS_HELENIUS 08-625 22 0008-625 22 00

SNØHETTASNØHETTA

TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:
TEL:TEL:

K_FemkomK_Femkom +46 8 412 22 90  +46 8 412 22 90  TEL:TEL:
BR_BRIABBR_BRIAB +46 10 203 83 00+46 10 203 83 00TEL:TEL:

BB

Detaljprosjekt

A-40-3-004A-40-3-004

SRSR

19/08/2219/08/22

BYGGLOVSHANDLINGBYGGLOVSHANDLING

2020 0862020 086

3 Fasader/oppriss3 Fasader/oppriss
Syd-OstSyd-Ost
A3 1:100A3 1:100

1:1001:100

RUNE GRASDALRUNE GRASDAL

1:501:50

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
A SR BYGGLOVSHANDLING RG 19/08/2022
B SR Endringer fasade og tegninger RG 30/08/2022
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SAKKUNNIGYTTRANDE 

PRÖVNING AV TILLGÄNGLIGHET OCH ORIENTERBARHET  

BYGGLOV  

 

 

 

 

NYBYGGNAD AV BYGDEGÅRD/SAMLINGSPLATS GLÄNTAN 

BRO TRÄDGÅRDSSTAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKHOLM 2022-09-01 

ANTAL SIDOR INKL. DENNA: 4 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

SAKKUNNIGYTTRANDE 

PROJEKTERING 
 

OBJEKTSBESKRIVNING 

Gläntan ligger i direkt anslutning till Bro Station och ramar in det nya Torget i väster. En ny  

mötesplats för Bro´s innvånare. Byggnaden är en modern bygdegård på 400 kvadratmeter 

fördelade i två plan.  

 

Underlag för granskning är Bygglovsritningar i PDF daterat 2022-08-30, samt 

Brandskyddsbeskrivning. Ritningarna har upprättats av Snöhetta. 

Byggherre är Riksbyggen. 

 

REGELKRAV 

PBF (2011-338), PBL (2010:900) och Svensk författarsamling (SFS 2011-238): Generella krav på 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

 

Tillämpningsbestämmelser enligt BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 - BBR 30 

Boverkets Byggregler, med tolkningsstöd i handboken Bygg Ikapp (Svensk Byggtjänst 2020).  

När det gäller yttre miljö hänvisas till BFS 2011:5 - ALM 2, Sveriges Kommuner och Regioner 

samt Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam). 

Hela byggnaden bedöms som publik lokal, dimensionerande mått är eldriven rullstol med 

vändmått 1500 mm. Undantag är teknikytor som undantas från tillgänglighetskrav då arbetet 

förutsätter person med full fysisk förmåga. Arbetsyta (backoffice entreplan)Gäller under AFS. 

 

*markerad text bedöms ej i bygglov, utan är råd i vidare projektering. 

 

YTTRE MILJÖ, ANGÖRING, PARKERING (INGÅR EJ I DENNA GRANSKNING, NEDAN FÖLJER 

GRUNDLÄGGANDE RÅD) 

*Den yttre miljön ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

kan ta sig fram och så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp. En god 

belysning bör finnas för trygghet och tillgänglighet. 

 

• Angöringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. 

• Parkeringsplats för rörelsehindrade skall anordnas inom 50 m från entrén.  

• Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan entrén och 

angöringsplats för bil samt HKP. 

 

Tillgängliga och användbara gångvägar på tomter ska utformas utan nivåskillnader där 

detta är möjligt. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper och bör 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om möjligt kompletteras med trappa. Gångyta/gångväg bör inte luta mer än 1:50 i sidled. 

Max lutning för ramp är 1:12. En gångyta på tomt bör ha fri bredd på minst 1,5 m alternativt 

minst 1,0 m och då ha vändzoner med högst 10 m mellanrum. Gångyta vid öppningar i t.ex. 

staket och häckar bör vara minst 0,9 m bred.  

 

ENTRÉRUM OCH ÖVRIGA KOMMUNIKATIONSYTOR BBR 3:1 

Entrehall med öppna ytor, inga trösklar, god överblick i lokalen, generösa manöverytor -

uppfyller krav. 

*Entréportar skall vara lätta att upptäcka. Entrén ska markeras genom kontrastering mot 

omgivande fasad (min 0,40 NCS i ljushet mot bakgrunden).   

*Placering av dörröppnare, Aptusläsare eller porttelefon ska placeras enligt krav i BBR vad 

gäller höjd och avstånd från hörn och andra hinder. 

*Handledare ska på minst en sida kontrastera mot bakomliggande vägg och löpa förbi 

trappans eller rampens början och slut med 300 mm. Ramper och trappors början och 

slut/första och sista steg ska ges avvikande kulör enligt BBR. 

** Detaljeras i vidare projektering. 

 

Dörrautomatik 

Tillgänglig entré har dörrautomatik. Uppfyller krav. 

* Fördel är automatik med klämsensor, vilket gör att kontrastmarkering i markplattor ej är ett 

krav. 

 

Hiss 

Minimikrav för hissens korgmått är 1,1x1,4 m med dörr placerad på kortsidan. Krav uppfylls. 

*Utformning av hissdörrar, öppningsautomatik och panel ska utföras enligt BBR och SS-EN 81-

70. Placering av manöverdon ska placeras i höjd och förhållande till hörn så att de blir 

användbara även för rullstolsburna.  

Dörrar 

Fritt passagemått med dörren öppen 90° är för dörr min 800 mm  

Detta uppfylls i samtliga ytor/rum. 

*Trösklar skall utföras avfasade med total maxhöjd på 20mm. 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WCRWC 

Båda våningsplan har RWC med full manöveryta. Uppfyller krav. 

*I vidare projektering tillgodoses krav på kontrast vägg-golv samt vägg -porslin, samt 

placering utrustning. 

** garderobmöbel i RWC plan 2 skall placeras på annan plats. 

 

Utrymning/frångänglighet 

Enligt Brandskyddsbeskrivningen, bedöms uppfylla krav. 

 

SLUTLIGT OMDÖME FÖR PROJEKTERINGEN 

Med detta bedöms Bro´s nya bygdegård och mötesplats Gläntan, att uppfylla gällande 

bygglagstiftning som rör tillgänglighet och användbarhet i bygglovs skedet. 

Syn ska genomföras efter avslutad entreprenad. 

 

 

 
 

Lisa Lindström ark. SIR/MSA Cert. Sakkunnig tillgänglighet 

ORIGO Arkitekter 2022-09-01 
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Ärendenummer Dokumentdatum  
Konfidentialitetsnivå  
1 - Ej känslig 

TRV 2022/99029 2022-08-31  
Motpartens ärendenummer   

BYGG.2022.338   
   
 

 
Trafikverket 
171 54 Solna 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Albin Videll 
Regional samhällsplanerare 
Direkt: 010-123 52 40 
albin.videll@trafikverket.se 
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Mottagare 

Bygglovenheten 

Upplands-Bro kommun 

 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Kopia till 

Diariet 

Mikael Gustafsson, Trafikverket

 

Bygglov för nybyggnad av gemensamhetshus, på 
fastigheten Härnevi 1:71 och Brogård 1:213, Upplands-
Bro kommun 

Trafikverket har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende gällande bygglov och 

marklov för nybyggnad av gemensamhetshus på fastigheten Härnevi 1:71 och 

Brogård 1:213 i Upplands-Bro kommun. Det föreslagna gemensamhetshuset 

planeras i närheten av Mälarbanan som är riksintresse för kommunikationer. 

Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 

byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 

trafikslagsövergripande perspektiv. 

Föreslaget bygglov omfattas av detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1, som 

vann laga kraft 2017-11-13. Enligt remitterade bygglovshandlingar avviker förslaget 

från detaljplanen, då utrymningstrappan från gemensamhetshuset placeras på 

allmän platsmark. 

Trafikverket anser att detaljplanens planbestämmelser, avståndskrav och 

skyddsåtgärder kopplat till stadigvarande vistelse ska följas. Då utrymningstrappan 

mynnar bort från järnvägen anser Trafikverket att avvikelsen är godtagbar. 

Bevakningsuppdrag 

Trafikverket och Upplands-Bro kommun har tillsammans tecknat ett bevakningsavtal 

(TRV 2020/84642) för Trädgårdsstaden i Bro, där föreslaget bygglov omfattas. I god 

tid innan arbetena påbörjas ska byggherren ta kontakt med bevakningsprojektledare 

på Trafikverket för att teckna ett genomförandeavtal. Kommunen ska säkerställa 

detta genom sitt byggherreansvar. 

Trafikverkets bevakningsprojektledare är: 

Mikael Gustafsson, mikael.c.gustafsson@trafikverket.se, mobil: 072 505 16 11 

Slutsats  

Om ovanstående beaktas har Trafikverket inget att erinra mot att bygglov och 

marklov medges. 
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Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2022/99029 2022-08-31  
Motpartens ärendenummer   

BYGG.2022.338   
   
 

 
Trafikverket 
171 54 Solna 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Albin Videll 
Regional samhällsplanerare 
Direkt: 010-123 52 40 
albin.videll@trafikverket.se 
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Vid eventuell återremiss eller delgivning av beslut vänligen uppge Trafikverkets 

ärendenummer TRV 2022/99029. 

 

För Trafikverket region Stockholm, 

 

Albin Videll 

Regional samhällsplanerare 
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Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/99029, Motpartens ärendenummer BYGG.2022.338, Dokumentdatum 2022-08-31, Dokumenttyp BREV.  
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Från: Malte Hansson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Brogård 1:213 diarienr BYGG.2022.338- Remiss Attunda
Datum: den 6 september 2022 09:14:58
Bilagor: image001.png

ATT00001.png

Hej Tomislav,
Av inkomna handlingar kan vi inte se något som skulle påverka ett bygglov.
Vi ser också att det är en tidig handling och att det finns saker som måste utredas inför en
byggstart.
Man hänvisar i BSB 3.3 till att byggnadsarean endast marginellt överstiger 200 m2 och därför vill
klassa den som en BR3-byggnad, men det framgår inte någonstans hur stor byggnaden faktiskt
kommer att bli. Av nybyggnadskartan framgår att den kommer bli 228 m2. Vi tycker att detta är
en byggnad som bör klassificeras som en BR2-byggnad.
 
 

Med vänliga hälsningar

Malte Hansson 
Brandinspektör

 

Direkt:
Växel:

08-594 695 33
08-594 696 00

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 2 september 2022 09:59
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>
Kopia: Postlåda <mail@brandkaren-attunda.se>
Ämne: VB: Brogård 1:213 diarienr BYGG.2022.338- Remiss Attunda
 
Hej Malte,
 
Kan du titta på detta ärende.
 
Vi behöver veta om förslaget kan beviljas bygglov för?
Vi tänkte ta ärendet till oktober nämnden så det vore bra om vi kunde få svar till fredag nästa
vecka( 9 september).
 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggar.e/Byggnadsingenjör
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Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Massood Shabani <massood.shabani@outlook.com> 
Skickat: den 1 september 2022 17:02
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Magnus Forsling <magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: Brogård 1:213 diarienr BYGG.2022.338-Komplettering bygglov
 
Hej Tomislav,
Översänder reviderade A-ritningaroch ritningsförteckning samt brandskyddsbeskrivning,
brandskyddsskiss och sakkunnigyttrande tillgänglighet. Jag vill be dig registrera dem.
Hoppas du har möjlighet att översända handlingarna till Attunda brandkår på remiss så att vi kan
få deras svar i tid. Vi siktar som du sa på att ta upp ärendet i nämndens i oktober.
Mvh
Massood Shabani
Skickades från E-post för Windows
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Från: Andrea Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tomislav Dragoja; Tekniska nämnden
Ärende: VB: TN 22/0018-167 - Intern remiss, Brogård 1:213, BYGG.2022.338
Datum: den 8 september 2022 16:12:39
Bilagor: Intern remiss, Brogård 1-213, BYGG.2022.338.pdf

NybyggnadskartaA011001_540667.pdf
RitningentresolA401102_540668.pdf
RitningsnittAAA402001_540669.pdf
RitningsnittBA402002_540670.pdf
Ansokan_540671.pdf
Ritningarfasad_540672.pdf
Ritningarplan_540673.pdf
Projektbeskrivning_540674.pdf

Hej,
 
Tekniska avdelningen har ingen erinran.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafikingenjör
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2022-09-16     

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.2021.159, Förhandsbesked för 
avstyckning och nybyggnad av tre bostadshus 
och komplementbyggnader, EKEBY 6:5, 
Trädgårdsodlarvägen 8 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked med stöd av 9 kap. 

17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

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

§ 57 

Förhandsbesked (20 timmar) 840 x 20 =    16 800 kr 

Kungörelse   278 kr 

Summa   17 078 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 

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av tre bostadshus 

och komplementbyggnader inkom den 7 april 2021. Fastigheten är idag 7 196 

kvm. Förslaget redovisar att fastigheten ska styckas av till tre stycken 

fastigheter där vardera fastigheten är cirka 2 350 kvm. Sökande har ansökt om 

att uppföra tre bostadshus med två våningar. Bostadshusen har enligt förslaget 

en byggnadsarea på 125, 90 respektive 136 kvm och komplementbyggnaderna 

har en byggnadsarea på 50 kvm vardera. Befintliga byggnader på fastigheten 

planeras att rivas. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-09-16    

 
 

Bygglovsenheten delar strategisk planerings bedömning om att området är 

utpekat som en större bebyggelsegrupp i översiktsplanen, ÖP 2010 samt som 

föreslaget LIS-område enligt den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, 

FÖP 2016. Fastigheten berörs inte av några utpekade lokala intressen eller 

riksintressen för kulturmiljövården och det finns inte några dokumenterade 

höga naturvärden på platsen. Det bedöms vara möjligt att komplettera med ny 

bebyggelse på platsen, enligt föreslagen åtgärd, på ett sätt som inte riskerar att 

skada berörda riksintressen.  

Bygglovsenheten delar även Miljöenhetens bedömning om att vatten och 

avlopp går att anordna på fastigheten. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar 

förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 7 april 2021 

 Följebrev till ansökan som inkom den 26 augusti 2022 

 Situationsplan  som inkom den 31 augusti 2022 

 Analysrapport vattenkvalitet som inkom den 26 augusti 2022 

 Grundvattenutredning som inkom den 26 augusti 2022 

 Översiktlig utredning för VA som inkom den 26 augusti 2022 

 Remissvar Strategisk planering som inkom den 18 maj 2021 

 Underlag till fyndplats, fornlämning som inkom den 8 september 2022 

 Remissvar LST som inkom den 12 september 2022 

 Remissvar Miljö- och livsmedelsavdelningen som inkom den 7 maj 

2021 

 Remissvar Miljöenheten avseende dricksvatten som inkom den 15 

september 2022. 

 Yttrande 1 från grannhörande som inkom den 8 juni 2021 

 Fortsättning på yttrande 1 från grannhörande som inkom den 11 
september 2022 

 Yttrande 2 från grannhörande som inkom den 8 juni 2021 

 Yttrande 3 från grannhörande som inkom den 9 juni 2021 

 Bemötande av yttrande 1 som inkom den 25 augusti 2022 

 Bemötande av yttrande 1, bilaga 1 som inkom den 26 augusti 2022 

 Bemötande av yttrande 2 som inkom den 25 augusti 2022 

 Bemötande av yttrande 3 som inkom den 25 augusti 2022 

 Fortsättning på bemötande av yttrande 1 som inkom den 16 september 

2022 

 Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2022 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-09-16    

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av tre bostadshus 

och komplementbyggnader inkom den 7 april 2021. Fastigheten är idag 7 196 

kvm. Förslaget redovisar att fastigheten ska styckas av till tre stycken 

fastigheter där vardera fastigheten är cirka 2 350 kvm. Sökande har ansökt om 

att uppföra tre bostadshus med två våningar. Bostadshusen har enligt förslaget 

en byggnadsarea på 125, 90 respektive 136 kvm och komplementbyggnaderna 

har en byggnadsarea på 50 kvm vardera. Befintliga byggnader på fastigheten 

planeras att rivas. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utanför 

områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område. Sökande har tidigare ansökt om 

strandskyddsdispens vilket beviljades av Bygg- och miljönämnden den 17 juni 

2021 (NAT.2019.426). Strandskyddsdispensen överklagades upp till mark- och 

miljööverdomstolen som den 7 juli 2022 beslutade att inte ge 

prövningstillstånd och fastställde då mark- och miljödomstolens avgörande. 

Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet och Bygg- och 

miljönämndens beslut om att bevilja strandskyddsdispens står därför kvar. Då 

sökande önskade att ärendet om strandskyddsdispens avgjordes först så har 

ansökan om förhandsbesked legat vilande tills mark- och miljööverdomstolens 

dom fastställdes. 

I strandskyddsdispensen finns det ett villkor om att huvudbyggnaderna på det 

som i ansökan benämns lott B och lott C ska placeras minst 4,5 meter från 

fastighetsgränsen i nordväst. Motivet till villkoret var för att minska den 

avhållande effekt som bostadshusen kan ha på allmänhet som uppehåller sig i 

naturområdet nordväst om fastigheten.   

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på remiss till strategisk planering som den 18 maj 2021 

inkom med ett remissvar där det bland annat framgår att området är utpekat för 

utveckling av bostäder genom LIS-område i landsbygdsplanen och avdelningen 

för strategisk planering har inte några invändningar mot den föreslagna 

åtgärden (se bilaga 7). 

Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsen som den 12 september 2022 

inkom med ett remissvar där de framgår att Länsstyrelsen inte har någon 

erinran ur fornlämningssynpunkt mot förslaget (se bilaga 9). 

Ärendet har skickats på remiss till miljöenheten som den 7 maj 2021 inkom 

med ett remissvar där det framgår att Miljöenheten bedömer att avloppsfrågan 

på fastigheten går att lösa (se bilaga 10).  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-09-16    

 
 

Efter att ansökan kompletterades med en grundvattenutredning så skickades 

ärendet på remiss till miljöenheten igen. Den 15 september 2022 inkom ett 

remissvar där det framgår att miljöenheten bedömer att grundvattenutredningen 

visar att de tänkta fastigheterna kan försörjas med dricksvatten (se bilaga 11). 

Ärendet har den 21 maj 2021 skickats till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Det har inkommit tre yttranden i ärendet.  

I det första yttrande från en granne framförs det att det finns ett avtal som inte 

skulle hållas om avstyckningen genomfördes (se bilaga 12). Sökande har bemött 

yttrandet där de bland annat framför att det inte finns något skrivet i vare sig 

fastighetsregleringen eller i överenskommelsen om att tomterna inte kan styckas 

(se bilaga 16). Efter att grannen fått tagit del av bemötandet skickade grannen in 

ett tillägg till det första yttrandet (se bilaga 13). Sökande har bemött fortsättningen 

på grannens yttrande (se bilaga 20). 

I yttrande två från en annan granne framförs det bland annat att styckningen med 

tillkommande bebyggelse kan ge karaktär av tätortsbebyggelse och att det skulle 

medföra en icke önskvärd förtätning och därmed ändra nuvarande kulturmiljö (se 

bilaga 14). Sökande har bemött yttrandet där de bland annat framför att förslaget 

till fastighetsbildning ligger i linje med kommunens planeringsinriktning för 

bebyggelseutveckling för Saltvik i Landsbygdsplanen. Förslaget är en varsam 

komplettering då det innebär att två befintliga bostadshus ersätts och ett nytt 

bostadshus tillkommer. Föreslagna fastigheter kommer att ha ungefär samma 

storlek som övriga fastigheter på Saltvik (se bilaga 18).  

I yttrande tre har en tredje granne framfört att man inte har något emot 

avstyckningen men har haft frågor gällande en väg över servitutet (se bilaga 15). 

Sökande har bemött yttrandet och förtydligat att den tidigare tjocka pilen 

illustrerade tillgängligheten till strandzonen, det vill säga möjligheten för 

allmänheten att röra sig längs stranden och inte tillgänglighet för fordonstrafik (se 

bilaga 19). Detta har även förtydligats genom att sökande har reviderat 

situationsplanen. 

Utformning och skäl till beslut 

 

Rättslig reglering 

Enligt 9 kap. 17 § PBL 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. 

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 förhandsbeskedet vann laga kraft.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-09-16    

 
 

Bedömning 

Bygglovsenheten delar strategisk planerings bedömning om att området är 
utpekat som en större bebyggelsegrupp i översiktsplanen, ÖP 2010 samt som 

föreslaget LIS-område enligt den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, 
FÖP 2016. Fastigheten berörs inte av några utpekade lokala intressen eller 
riksintressen för kulturmiljövården och det finns inte några dokumenterade 

höga naturvärden på platsen. Det bedöms vara möjligt att komplettera med ny 
bebyggelse på platsen, enligt föreslagen åtgärd, på ett sätt som inte riskerar att 

skada berörda riksintressen.  

Bygglovsenheten delar även Miljöenhetens bedömning om att vatten och 

avlopp går att anordna på fastigheten. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar 

förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

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 

 

Åsa Odelfalk  

Interim bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 7 april 2021 
2. Följebrev till ansökan som inkom den 26 augusti 2022 

3. Situationsplan  som inkom den 31 augusti 2022 
4. Analysrapport vattenkvalitet som inkom den 26 augusti 2022 
5. Grundvattenutredning som inkom den 26 augusti 2022 

6. Översiktlig utredning för VA som inkom den 26 augusti 2022 
7. Remissvar Strategisk planering som inkom den 18 maj 2021 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-09-16    

 
 

8. Underlag till fyndplats, fornlämning som inkom den 8 september 2022 

9. Remissvar LST som inkom den 12 september 2022 
10. Remissvar Miljö- och livsmedelsavdelningen som inkom den 7 maj 

2021 
11. Remissvar Miljöenheten avseende dricksvatten som inkom den 15 

september 2022. 

12. Yttrande 1 från grannhörande som inkom den 8 juni 2021 
13. Fortsättning på yttrande 1 från grannhörande som inkom den 11 

september 2022 
14. Yttrande 2 från grannhörande som inkom den 8 juni 2021 
15. Yttrande 3 från grannhörande som inkom den 9 juni 2021 

16. Bemötande av yttrande 1 som inkom den 25 augusti 2022 
17. Bemötande av yttrande 1, bilaga 1 som inkom den 26 augusti 2022 

18. Bemötande av yttrande 2 som inkom den 25 augusti 2022 
19. Bemötande av yttrande 3 som inkom den 25 augusti 2022 
20. Fortsättning på bemötande av yttrande 1 som inkom den 16 september 

2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 Granne  

 Ekeby 6:4 

 Ekeby 3:10 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

 Ekeby 3:4 

 Ekeby 3:9 

 Ekeby 3:16 

 Ekeby 3:19 
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Eurofins Water Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-QI-074527-01

EUSEUP-00136385
Í%SQbÂ!TH0/Î

Analysrapport

Internetkund

Johan Henrik Lundh

Trädgårdsodlarvägen 8

19791 BRO
Kundnummer: SL1000000

Provbeskrivning:

177-2022-08111064Provnummer: Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Provtagare

Fastighetsbeteckning

2022-08-11 13:00

2022-08-11 19:29

B.L.M

Ekeby 6:4 & 6:5
Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2022-08-11 18:10

Utskriftsdatum: 2022-08-16

Provmärkning:

Provtagningsplats: 203036440964

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml47Odlingsbara mikroorganismer 22°C b)SS-EN ISO 6222:1999

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

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

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB:

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

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

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

LU-22-AR-019667-01

EUSEUP-00136385
Í%SQbÂ!TH18Î

Analysrapport

Internetkund

Johan Henrik Lundh

Trädgårdsodlarvägen 8

19791 BRO
Kundnummer: SL1000000

Provbeskrivning:

177-2022-08111064Provnummer: Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Provtagare

Fastighetsbeteckning

2022-08-11 13:00

2022-08-11 19:29

B.L.M

Ekeby 6:4 & 6:5
Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2022-08-11 18:10

Utskriftsdatum: 2022-08-16

Provmärkning:

Provtagningsplats: 203036440964

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml47Odlingsbara mikroorganismer 22°C b)SS-EN ISO 6222:1999

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

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

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

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

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Grundvattenutredning vid fastigheten Ekeby 6:5, Upplands-Bro 
kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 2021-05-18, Dnr BYGG.2021.159 och  
Miljö- och livsmedelsavdelningen, Dnr ADM.2021.366 

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 

 Inom det lokala avrinningsområdet (grundvattenbildningsområdet) beräknas det 
bildas minst ca 2400 m3 grundvatten/år. 
 

 Vattenförbrukningen för fyra hushåll (Ekeby 6:4 - ett hushåll, Ekeby 6:5 - tre framtida 
hushåll) inom det hydrologiska avrinningsområdet beräknas bli maximalt 511 m3/år, 
vilket är mindre än den årliga nybildningen av grundvatten.  
Vattenbalansen är positiv, det sker inget överuttag av grundvatten.  
 

 Det finns ett stort grundvattenmagasin i områdets moränlager och berggrund, vilket 
teoretiskt kan beräknas till mellan 10 500 och 20 000 m3. 

 

 En gemensam bergborrad brunn för de tre planerade tomterna bedöms kunna ge 
tillräckliga mängder dricksvatten till dessa hushåll, då förbrukningen teoretiskt totalt 
är ca 1 m3/dygn (tre hushåll förbrukar maximalt 3 x 350 liter/dygn = 1050 liter/dygn). 
 

 En bergborrad brunn inom fastigheten Ekeby 6:5 bedöms inte påverka den 
närliggande bergborrade och grävda brunnar negativt, eftersom det kommer att vara 
ca 100 m mellan de befintliga brunnarna och ny bergborrad brunn.  
 

 Risken för saltvattenuppträngning bedöms vara obefintlig vid normala uttag eftersom 
det inte sker något överuttag av det sötvatten som ligger ovanpå det relikta 
saltvattnet. 
 

 Grundvattnets kvalitet bedöms vara god eftersom det inte finns några kända 
föroreningskällor i grundvattnets flödesriktning samt att en vattenanalys i den 
närmaste brunnen visat på ett tjänligt drickvatten. 
 

 En undantagsregel från tillstånd till uttag av grundvatten till de tre fastigheterna kan 
tillämpas  enligt 11 kap. 12 § miljöbalken, eftersom det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom uttag ur en ny brunn.  

 
 
BAKGRUND 
Fastigheten Ekeby 6:5 planeras att avstyckas i  tre tomter. I dagsläget sker fastighetens 
vattenförsörjning från en brunn som delas med fastigheten Ekeby 6:4. Vid en avstyckning 
planeras det att borras en gemensam brunn, som ska försörja de tre hushållen med 
dricksvatten.   
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I samband med en ansökan om förhandsbesked för bygglov på fastigheten Ekeby 6:5 i 
Upplands-Bro kommun har Miljö- och livsmedelsavdelningen i en internremiss påpekat att 
det föreligger viss risk för salt grundvatten i området och begärt att en provborrning behöver 
göras, innan förhandsbesked kan ges, för att säkerställa att det finns vatten av god kvalitet 
och tillräcklig kvantitet att försörja tre permanentbostadshus. 
  
I ett mejl 2022-05-05 bedömer Johan Samuelsson vid Miljö- och livsmedelsavdelningen att 
en hydrogeologisk utredning som visar att det finns tjänligt vatten i tillräcklig mängd för att 
försörja tre bostäder, kan räcka som underlag till bygglovsenheten. 
 
 
UPPDRAG OCH UTFÖRANDE 
På uppdrag av fastighetsägaren till Ekeby 6:5 har en hydrogeologisk utredning gjorts i syfte 
att bedöma tillgången på dricksvatten, uttagsmöjligheter och påverkan på närliggande 
brunnar. De underlag som använts framgår av kapitlet Referenser, sid. 8. 
 
 
OMRÅDET 
Markytan vid fastigheten Ekeby 6:5 sluttar upp mot nordväst från ca + 5 m till + 10 m. 
Sydost och nordväst om Ekeby 6:5 finns närmaste fastigheter, med ett avstånd mellan 
fastighetsgränserna på ca 25 m. Nordost om fastigheten ligger åkermark och mot sydväst 
sluttar marken ned mot Mälaren, som ligger ca 80 m från fastighetens södra gräns. De 
geografiska förhållandena framgår av kartan Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Fastighets- och områdeskarta 
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BRUNNAR I OMRÅDET 
I den närmaste omgivningen, inom en radie av ca 500 m, finns i dagsläget endast en 
bergborrad brunn registrerad i SGU:s brunnsarkiv, 82 m djup med vattenkapaciteten 90 
liter/tim. (Fig. 2). Det finns även en bergborrad, ej registrerad, brunn på fastigheten Ekeby 
6:4 ca 70 m djup. Vattnet i denna brunn är av god kvalitet och  vattenmängden har räckt att 
försörja två fastigheter med dricksvatten i många år. Sydost om den aktuella fastigheten 
finns en grävd brunn på fastigheten Ekeby 3:16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Utdrag ur SGU:s karta över bergborrade brunnar i området. Grön markering  
            visar en registrerad bergborrad brunn.  
            Fastigheten Ekeby 6:5  är markerade med rastrerad yta. 

GEOLOGI/HYDROGEOLOGI 
Fastigheten Ekeby 6:5 ligger inom ett område med sandig morän, angränsande till lera i 
nordost och berghällar mot väster. (Fig. 3). Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av 
ådergnejs (Fig. 4), en bergart som har mindre goda uttagsmöjligheter för grundvatten 
(mindre än 600 l/tim) enligt SGU. Berggrunden under den aktuella fastigheten består av 
granit, en bergart som vanligen har bättre förutsättningar för att magasinera grundvatten än 
ådergnejsen. 
  
Ekeby 6:5 ligger inom ett lokalt hydrogeologiskt avrinningsområde (vattenbildningsområde), 
som begränsas av vattendelare i högre terräng (Fig. 5). Från vattendelaren sker ett flöde av 
yt- och grundvatten mot sydväst, mot Mälaren. Avrinningsområdets areal är ca 15 ha (150 
000 m2). Ungefär hälften av arealen utgörs av berg och morän, där infiltrationen av 
nederbörd till marken är god. Den andra hälften består av tät lera där ingen infiltration sker. 
 
Det är välkänt att det alltid föreligger risk för salt grundvatten i Mälardalsområdet (s.k. relikt 
saltvatten), varför försiktighet ska råda vid brunnsborrning och vattenuttag ur djupborrade 
brunnar i området. Sötvatten ligger ovanpå det salta, något tyngre, saltvattnet. Det finns 
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stora lokala variationer av djupet till det salta grundvattnet. Generellt ligger salt grundvatten 
på djupare nivå under högre liggande terräng jämfört med lågt liggande mark. I SGU:s 
brunnsarkiv finns inga exakta uppgifter om salt grundvatten området. I Bilaga 12 till SGU:s 
beskrivning till den hydrogeologiska kartan över Stockholms lön (SGU Ah 6) redovisas några 
analyser som visar att kloridhalten (salthalten) i bergborrade brunnar det aktuella området 
ökar mot Mälaren, men inte överstiger den s.k. smakgränsen, som ligger runt 300 mg/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Utdrag ur SGU:s geologiska karta.  Lera markeras med gul färg, morän - grå och  
            berghällar - röd färg. Yt- och grundvattendelare - prickad svart linje.  
            Fastigheten Ekeby 6:5 är markerad med rastrerad yta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Berggrunden i området. Brun färg - granit, ljusblå färg - ådergnejs.  
           Fastigheten Ekeby 6:5 är markerad med rastrerad yta. 
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Fig 5. Lokalt avrinningsområde inom vilket fastigheten Ekeby 6:5 ligger - svart prickad linje.  
          Yt- och grundvattnets flödesriktningar - blå pilar.  

GRUNDVATTNETES KVALITET 
Ett provtagning och analys av brunnsvattnet i den närliggande bergborrade brunnen på 
fastigheten Ekeby 6:4 gjordes 2002-08-11 (Eurofins provnr 177-2022-08111064). Analysen 
visar på tjänligt vatten. I övrigt finns inga vattenanalyser att tillgå i det aktuella området. 

GRUNDVATTENBILDNING 
Avrinningsområdet där fastigheten Ekeby 6:5 är belägen utgör ca 15 ha (150 000 m2). 
Avrinningsområdet kan betraktas som en hydrogeologiskt begränsat område där 
grundvattenbildning sker genom att nederbörden infiltrerar ned i jord och berg. 
Nederbörden tas till stor del upp av växtligheten under sommarmånaderna, den kan också 
avdunsta, avrinna på ytan eller infiltrera ned i berggrunden och bilda grundvatten. 
Grundvattenbildningen sker främst under höst och vår. Årsmedelnederbörden i området är 
ca 650 mm.  
 
Effektiv årsnederbörd är den del av nederbörden som inte avdunstar eller tas upp av 
växtligheten och som kan bilda grundvatten. Effektiv årsnederbörd i regionen är ca 250 
mm/år enligt SMHI. Generellt kan den årliga grundvattennybildningen beräknas i 
berggrunden enligt formeln:  
 
Grundvattenbildning/år (m3) = avrinningsområdets yta (m2)  x  effektiv årsnederbörd, 
medelvärde (0,25 m)  x  infiltrationsfaktorn till berg och morän (i snitt 0,12). 
 
Infiltrationsfaktorn är ca 10 % inom berghällsområden enligt SGU, över sandig morän sker en 
något större grundvattenbildning ( ca 15 %) eftersom ytavrinningen är mindre jämfört med 
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blottade bergytor. Inom lertäckta områden sker ingen infiltration och därmed ingen 
grundvattenbildning.  
 
Avrinningsområdets totala yta är ca 15 ha (150 000 m2), varav ca 7 ha (70 000 m2) består av 
lertäckta ytor. Nederbörd kan alltså infiltrera ned i berg och morän på en sammanlagd yta av 
8 ha (80 000 m2). Inom denna yta kan den årliga grundvattenbildningen teoretiskt beräknas 
till ca 2400 m3 med formeln ovan om infiltrationskoefficienten för ytor med berg och morän 
sätts till 12 %. Eftersom det finns en hel del sandig morän inom avrinningsområdet så är den 
årliga troligen grundvattenbildningen sannolikt något högre än 2400 m3. 
 

VATTENFÖRBRUKNING/VATTENBALANS 
Beräkningsgrunder: SCB och organisationen Svensk Vatten (uppdaterad 2021) räknar också 
med en genomsnittlig vattenförbrukning på 140 l/person och dygn för medelsvensken och 
ett hushålls vattenförbrukning beräknas utifrån 2,5 personer per bostad, d.v.s. 350 l/dygn.  
En årlig förbrukning för ett permanenthushåll blir därmed 350 liter x 365 dagar = ca 128 m3 
om man räknar med att hela dygnsmängden förbrukas under årets alla dagar. 
 
Inom det aktuella avrinningsområdet finns i dagsläget två fastigheter som tar sitt 
dricksvatten ur områdets grundvattenmagasin (fastigheterna Ekeby 6:5 och 6:4). Dessa två 
fastigheter har i dagsläget en gemensam brunn och förbrukar teoretiskt 256 m3/år. 
 
Då fastigheten Ekeby 6:5 avstyckas med 3 tomter som bebyggs, så kommer uttaget av 
grundvatten inom avrinningsområdet att totalt omfatta 4 hushåll och därmed teoretiskt att 
öka till ca 511 m3/år om alla hushåll förbrukar 350 l/dygn under årets alla dagar. 
Beräkningen utgår från att alla hushåll förbrukar maximala volymer dricksvatten under alla 
årets dagar, något som är osannolikt. Den verkliga förbrukningen är följaktligen betydligt 
mindre. 
 
Den maximalt beräknade vattenmängden för 4 hushåll på 511 m3/år understiger den 
beräknade nybildningen av grundvatten som uppgår till minst 2400 m3/år (se kapitlet ovan, 
GRUNDVATTENBILDNING). Det innebär att förbrukningen av dricksvatten utgör ca 22 % av 
den årliga grundvattenbildningen. Därmed sker inget överuttag av sötvatten och risken för 
saltvattenuppträngning bedöms vara obefintlig vid normala uttag i alla hushåll. 

GRUNDVATTENMAGASIN 
Grundvattenbildningen sker främst under hösten och våren. Under sommarmånaderna sker 
ingen, eller en mycket liten, infiltration av nederbörden och därmed ingen 
grundvattenbildning. Det grundvatten som bildas under året lagras i ett grundvattenmagasin 
som utgörs av berggrundens spricksystem, vars volym är svår att beräkna.  
 
Beräkningar av grundvattenmagasinens storlek i olika geologiska miljöer (berg och 
morän/berg) har utförts av Aquater/Geosigma för Värmdö kommun år 2020, beräkningar 
som även går att tillämpa i detta fall eftersom de geologiska förhållandena är likartade med 
lera, morän och berg. Grundvattenmagasinets storlek i morän och underliggande 
berggrunden kan enligt Aquater/Geosigma beräknas till 6-10 m3 per 100 m2 yta. För berg 
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bedöms magasinsstorleken vara 1-5 m3 per 100 m2 yta. Under leran ligger grundvattnet i 
moränens porer och berggrundens sprickor och Aquater/Geosigma bedömer magasinets 
storlek till mellan 11 och 20 m3 per 100 m2 yta. 
 
Med detta beräkningssätt kan grundvattenmagasinet inom avrinningsområdets 15 ha (varav  
ca 4 ha utgörs av bergytor, 4 ha av morän och ca 7 ha av lera) innehålla mellan 10 500 och 20 
000 m3 sötvatten. Det är ur detta grundvattenmagasin som dricksvattnet tas sommartid då 
ingen grundvattenbildning sker och som sedan fylls på under resten av året.  

REKOMMENDATIONER FÖR BRUNNSBORRNING OCH PROVPUMPNING 
Ett förslag till lämplig brunnsplacering har ritats in i Fig. 6. Inom detta område bedöms det 
vara nära till en vattenförande sprickzon som har ett flöde mot sydväst. Ett vattenuttag ur 
denna zon påverkar inte några närliggande brunnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Geologisk tolkning av möjliga, vattenförande  sprickzoner i berggrunden baserad på   
           geologiska och topografisk kartor. 
 

Bortledning av grundvatten kräver normalt tillstånd enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken. Det finns 
några undantag från huvudregeln. En undantagsregel, 11 kap. 12 § Miljöbalken, säger 
att  om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena så krävs det inte tillstånd.  
 
Som grund för att denna regel bör tillämpas i detta ärende, kan följande förhållanden 
framhållas: 

 Avståndet mellan planerat brunnsläge och närmaste två brunnar kommer att vara ca 
100 m (enligt SGU:s rekommendationer i "Normbrunn 16 - Vägledning för att borra 
brunn", så ska det vara minst 30 m mellan närliggande dricksvattenbrunnar). 

Område där det bedöms vara 
möjligt att komma nära en större 
vattenförande sprickzon i 
berggrunden 

Vattenförande 
sprickzoner? 
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 Det finns inga geologiskt indikerade vattenförande sprickzoner direkt mellan 
brunnarna.    

 Det finns inga andra installationer, anläggningar eller naturvärden i närområdet till 
fastigheten Ekeby 6:5 som kan påverkas av ett uttag av grundvatten på fastigheten. 

 Dygnsuttaget för tre hushåll är måttligt, maximalt ca 1 m3/dygn (knappt 45 liter/tim).  
 
 
Brunnsborrningen ska utföras i enlighet med branschens riktlinjer i SGU:S skrift Normbrunn 
16, t.ex. god tätning mellan jord och berg. En grov borrhålsdiameter rekommenderas för att 
skapa ett bra vattenmagasin i borrhålet. Eftersom det föreligger en viss risk för salt 
grundvatten mot djupet ska inte brunnarna borras alltför djupt. En brunnsborrare med god 
erfarenhet från området ska bestämma maximalt borrdjup. 
 
Skulle erhållen vattenmängd i ett borrhål efter avslutad borrning vara otillräcklig för att 
försörja en fastighet, så kan borrhålet högtryckspumpas (tryckas) för att på så sätt spräcka 
upp berget och öka tillrinningen.  
 
Eventuella provpumpningar ska göras med försiktighet för att förhindra överuttag och 
därmed risk för saltvattenuppträngning. Uttagen dygnsmängd bör inte överstiga beräknat 
maximalt uttag för tre hushåll (3 x 350 l/dygn). Om provpumpningen sker under sommar-
månaderna ska vattnets kloridhalt (salthalt) mätas med jämna mellanrum, eftersom det inte 
sker någon grundvattenbildning under denna årstid och grundvattenmagasinet kan 
eventuellt påverkas. Om kloridhalten ökar kraftigt ska uttaget minska eller provpumpningen 
avbrytas. 
 

 

REFERENSER 
Följande underlag har använts:  

 
 Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) geologiska och hydrogeologiska kartor 

(https://apps.sgu.se/kartvisare/) 
 Brunnsarkivet SGU (https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html). 
  "Normbrunn 16 - Vägledning för att borra brunn" 
  Lantmäteriets topografiska kartor och terrängskuggningskartor 

(https://minkarta.lantmateriet.se/). 
 Hydrogeologiska kartan över Stockholms län (SGU Ah 6).  
 "Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige" (SGU 2017) 
 Översiktliga grundvattenbalansberäkningar i Värmdö kommun       

(Aquater/Geosigma 2020). 
 Vatteninformation Sverige (VISS, https://viss.lansstyrelsen.se/) 
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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 3 st 
enbostadshus på fastigheten Ekeby 6:5 
Ärendet 
Avdelningen för strategisk planering har mottagit en intern remiss från 
bygglovsavdelningen avseende en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 
stycken enbostadshus på fastigheten Ekeby 6:5. Som underlag för yttrandet har 
strategisk planering tagit del av ansökan, situationsplaner, utredning gällande vatten 
och avlopp och skrivelser med förtydligande av åtgärdens utformning. Nedan följer 
våra synpunkter och kommentarer. 

Yttrande 
Fastigheten är belägen i området Saltvik, som är en sammanhållen bebyggelsegrupp 
med fritidshus på landsbygden nordost om Lindormsnäs. Området är utpekat som en 
större bebyggelsegrupp i översiktsplanen ÖP 2010 samt som föreslaget LIS-område 
enligt den fördjupade översiktsplanen för landsbygden FÖP 2016. LIS är områden i 
strandnära lägen som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling. Området 
Saltvik är utpekat som LIS-område med syfte att möjliggöra utveckling av bostäder 
(FÖP 2016, s.60). 

Fastigheten är belägen inom riksintresset för det rörliga friluftslivet längs Mälarens 
öar och stränder enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken (MB). Fastigheten är även delvis 
belägen inom riksintresse för friluftslivet, Björkfjärden-Prästfjärdens övärld, enligt 3 
kap. 6 § MB. Fastigheten berörs inte av några utpekade lokala eller riksintressen för 
kulturmiljövården och det finns inte heller några dokumenterat höga naturvärden på 
platsen. Strategisk planering bedömer att det bör vara möjligt att komplettera med ny 
bebyggelse på platsen, enligt föreslagen åtgärd, på ett sätt som inte riskerar att skada 
berörda riksintressen. 

Med hänsyn till att området är utpekat för utveckling av bostäder genom LIS-område i 
landsbygdsplanen har avdelningen för strategisk planering inte några invändningar 
mot den föreslagna åtgärden. Detta förutsatt att de tillkommande bostadshusen 
anpassas till den befintliga bebyggelsestrukturen på platsen och att mark- och 
byggnadsåtgärder tar hänsyn till de generella riktlinjerna för bebyggelse i kapitel 4 av 
FÖP 2016. Eftersom fastigheten är något kuperad och tomtmarken sluttar i öst-västlig 
riktning bör exempelvis placering och utformning av byggnader anpassas till 
topografin för att undvika större markingrepp i möjligaste mån. 

/ Strategisk planering 
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Underlag till Fyndplats L2016:6778 Fyndplats enligt ”Fornsök” 
//2022-09-08 

Denna information syftar till att komplettera och ge lite mer bakgrund till den fakta som finns i 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Fornsök. Informationen bygger på muntlig och skriftlig dokumentation 
från vår pappa Jan Henrik Lundh, som både är historiskt intresserad men som även byggde de två 
bostadshus som finns på vår fastighet Ekeby 6:5. Vi har tillsammans försökt komma ihåg historien 
kring torpet Snytan, när det revs och när kvarnstenarna hittades, för att komplettera den fakta som 
finns i Fornsök.  

Lite historia om Saltvik 

I början på 1920-talet var Saltvik en utgård till Ekeby. På Saltvik fanns några dåligt underhållna hus; 
det som blev vår mammas barndomshem, en drängstuga, en skraltig lagård och ett äldre torp – kallat 
”Snytan”. Vår morfars far Johan Hasselgren köpte Saltvik 1923 och startade Saltviks handelsträdgård. 
Han var tidigare trädgårdsmästare på Ådö slott, hade sparat en del pengar och vann hela 10 000 SEK 
på en premieobligation, vilket möjliggjorde detta köp. Enligt Fastighetsbok från 30-talet fanns här en 
handelsträdgård med 800 bänkfönster samt 250 fruktträd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan är en bild på handelsträdgården Saltvik från ca 40 talet (?). Torpet/husgrunden Snytan syns inte 
utan ligger åt höger, utanför bild.    

 

Torpet ”Snytan” 

Enligt hörsägen bodde det en mycket stor och stark man i ett torp som kallades ”Snytan”. Men det är 
nog det enda vi vet om själva torpets historia. I samband med att man utvidgade handelsträdgårdens 
verksamhet på nordvästra Saltvik under 40-talet, rev vår morfar Gustav Hasselgren ”ett äldre hus”. Det 
har vi hört från två oberoende källor. Detta hus var med största sannolikhet torpet Snytan, eftersom det 
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stod på den del av Saltvik som då var betesmark och som skulle odlas upp. Torpet Snytan blev med 
andra ord en torpargrund – och därmed varaktigt övergiven – troligen någon gång på 40-talet, när 
huset revs. Hela slänten upp mot platsen Snytan byggdes sedan ut med odlingsbänkar. Dessa 
odlingsbänkar fanns kvar när vår pappa träffade vår mamma i mitten på 50-talet.  Det är på denna yta 
som vi idag har våra fruktträd och grönsaksland. På den ekonomiska kartan från 1953, se nedan, finns 
torpet Snytan markerat som ett hus. Vår pappa kommer ihåg att det var en ganska ”öppen”/ej 
övervuxen torpargrund, med synliga rester av fd kakelugn, glas och taggtråd när de byggde sitt första 
bostadshus en bit väster om torpargrunden. Numera är själva grunden rejält övervuxen.  

 

 

Det mindre bostadshuset på vår fastighet Ekeby 6:5 byggdes - och byggdes till - mellan ca 1957 och 
1963. Det större bostadshuset byggdes i två etapper; den först etappen 1971-72 och den andra etappen 
runt 1979. Det större huset byggdes av vår pappa Jan-Henrik och morfar Gustav Hasselgren. I 
samband med byggnationen 1979 hittade vår morfar Gustav en kvarnsten, som också rapporterades till 
RAÄ. Pappa kommer ihåg att detta, men inte vart den tog vägen. Han har dock inget minne av att det 
hittades en kvarnsten ute på åkern. Det var dock morfar Gustav som skötte jordbruket och som 
troligen hittade den.  

Som övrig information kan nämnas att vår morfar köpte en pråm för att gödsla åkrarna med sopor från 
Stockholm. Det innebär att det finns många gamla soprester på åkrarna i form av porslinsskärvor, 
gamla glasburkar och bestick. Vi kan även nämna att vi har för avsikt att återanvända den gamla vägen 
upp mot Snytan, se dubbelstreckad markering på kartan ovan, som vi själva använde när vår pappa 
byggde det första fritidshuset 1957. Det blir också ett sätt att levandegöra det gamla kulturlandskapet.   
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Olika underlag från Fornsök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser/Händelselogg 
(notering).  

1) Kvarnsten, ca 0,5 m diam och 0,04 m tj. Hål. Ca 100 m Ö om nr 1och S om fritidshus är. 2) 
Kvarnsten, ca 0,5 m diam och 0,04 mtj. Hål. Ca70 m ÖNÖ om nr 2 och SV om körväg är. 3) Fyndplats 
förnr 1-2, framkomna vid åkerarbete. 68 m SSV om nr 2 och ca 20 m NÖom strand är 4) fernstenarör, 
enl. uppgift markerande Ålbrunnabyalag, Ekeby 6:1. Anvisning och uppgifter lämnade av 
hrHasselgren. Jfr nr 31 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig 
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok under Dokument och bilder. 

Inventeringsbok 
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YTTRANDE
 

1 (2)

Datum
2022-09-12

Beteckning
431-47008-2022

Enheten för investeringsstöd och 
kulturmiljö
Carina Örneklint Berg

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

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

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

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

Angående förhandsbesked gällande avstyckning och 
nybyggnad av tre bostadshus och komplementbyggnader 
inom fastigheten Ekeby 6:5, Upplands-Bro kommun, 
Stockholms län (BYGG.2021.159)

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt gällande avstyckning 
och nybyggnad av tre bostadshus och komplementbyggnader inom fastigheten 
Ekeby 6:5, enligt karta bilaga 1. 
Inom fastigheten är enligt uppgift i Kulturmiljöregistret en fyndplats av 
kvarnstenar (L2016:6778) som kan indikera läget för torpet Snytan. Länsstyrelsen 
gör bedömningen utifrån äldre kartmaterial att torpet är uppfört efter år 1850 och 
inte utgör fornlämning. Lämningen är en övrig kulturhistorisk lämning som inför 
byggnation inte kräver tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 
kommer att utifrån kartmaterial registrera in den korrekta placeringen av torpet 
Snytan i Kulturmiljöregistret. 
Vi vill upplysa om att om fornlämning likväl påträffas under arbetets gång ska 
arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den 
som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen. 
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2 (2)
YTTRANDE
 Datum
202

Beteckning
431-47008-2022

Bilaga 1: Karta över planerad byggnation
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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 livsmedelsavdelningen
08-518 321 62
Johan.Salomonsson@upplands-bro.se

ADM.2021.366

Stella Österback

EKEBY 6:5

Intern remiss avseende förhandsbesked
Er beteckning BYGG.2021.159

Ärendebeskrivning
Miljö- och livsmedelsavdelningen fick den 19 april till den 7 maj 2021 intern remiss från
bygglovsavdelningen med avseende på vatten och avlopp i en ansökan om förhandsbesked för
tre bostadshus. I dagsläget planeras det för en permanentbostad och två fritidsboenden på
fastigheten.

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter

Vatten

I området Saltvik finns endast en brunn registrerad hos Sveriges geologiska undersökning
(SGU). Miljö- och livsmedelsavdelningen har därmed inte kännedom om grundvattnets
kvalitet och kvantitet i området.

Enligt underlag från Sveriges geologiska undersökning (SGU) angående risk
att erhålla salt grundvatten (100 mg klorid/liter vatten) i bergborrad brunn, är
sannolikheten på aktuell fastighet 25-50 %.

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att provborrning behöver göras, innan
förhandsbesked kan ges, för att säkerställa att det finns vatten av god kvalitet och tillräcklig
kvantitet att försörja tre permanentbostadshus.

Avlopp

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att den nuvarande slutna tanken på 5,3 m2 inte är
tillräckligt stor för tre permanentbostadshus, men en sluten tank dimensioneras vanligtvis
efter vilken toalett och nyttjandegrad man har. Avdelningen förespråkar en gemensam lösning
med infiltration eller markbädd. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att avloppsfrågan
på fastigheten går att lösa.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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1

Stella Österback

Från: Bygg- och miljönämnden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Skickat: den 15 september 2022 13:39
Till: Stella Österback
Ämne: Yttrande BYGG.2021.159

Hej! 
 
Jag har granskat grundvattenutredningen för ert ärende BYGG.2021.159 på fastigheten EKEBY 6:5.  
 
I grundvattenutredningen har man räknat med en genomsnittlig vattenförbrukning på 140 liter/person och dygn och 
att ett hushålls vattenförbrukning beräknas utifrån 2,5 personer per bostad. Vi räknar normalt med en 
vattenförbrukning på 170 liter/person och dygn och att det bor 5 personer per hushåll (enligt Hav‐ och 
vattenmyndigheten). Om man räknar med de siffrorna blir det en årsförbrukning på 1241 kubikmeter/år. I 
grundvattenutredningen räknar man med 511 kubikmeter/år. Det högre värdet ryms ändå med marginal inom den 
årliga grundvattenbildningen som i utredningen beräknats till ca 2400 kubikmeter/år. Vi bedömer därför att 
grundvattenutredningen visar att de tänkta fastigheterna kan försörjas med dricksvatten. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Johan Salomonsson 
 
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.2022.592 
Mottagare: Stella Österback[stella.osterback@upplands‐bro.se] 
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1

Stella Österback

Från: ivanstrom@telia.com
Skickat: den 11 september 2022 18:48
Till: Stella Österback
Ämne: BYGG.2021.159

EEKEBY 6:5.  BEGÄRT FÖRHANDSBESKED BESTRIDS. 
 
På min avlidna hustru Barbros – och mina egna – vägnar, bestrider jag begärt förhandsbesked, gällande avstyckning 
och nybyggnad av 3 st bostadshus och komplementbyggnader, på fastigheten Ekeby 6:5, Trädgårdsodlarvägen 8. 
 
Genom enig överenskommelse den 18 november 1996, och en mycket omfattande kompletterande 
fastighetsrättslig verksamhet åren 1996 ‐1998, har en större och bättre jordbruksfastighet Ekeby 3:4 samt de 
lämpliga fastigheterna Ekeby 6:4 och 6:5 bildats.   
 
Enligt Lantmäteriets  Protokoll från 1997‐08‐19  (Ärende FABM 9643841) beslutades genom fastighetsbildning (s 2) 
”två lotter omkring befintliga fritidshus med tillhörande sidobyggnader. Lotterna är lämpliga för sitt ändamål”.  
Med ”lotter” avses Ekeby 6:4 resp. 6:5. Sakägare i ärendet: Barbro Ström, Kerstin Nyman, Bette Malmros och Anders 
Lundh, Med lotter ”lämpliga för sitt ändamål” måste rimligen avses  tomter för befintlig bebyggelse. Inte tomter för 
ny och påtagligt störande bebyggelse!  
 
Skäl för att i efterhand frångå gemensamma beslut och få dispens föreligger inte.  
 
Tillägg: Med krav på tre tomter och hus skulle det definitivt inte  inte ha blivit någon ”Överenskommelse”. Att stycka 
sin  tomt för att  bygga fler hus är vidare ingen ”varsam komplettering”.  Inte heller ny infart som tar mark i anspråk 
och försvårar möjligheten till hage med närhet till vattnet. 
 
Hälsningar 
Ivan Ström 
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Yttrande 1 – Ivan Ström 
Yttrandet hänvisar till överenskommelse den 19 november 1996, som finns redovisat i Lantmäteriet 
fastighetsrättslig beskrivning 10998-01-26, ärende FABM 971386, aktbilaga C. Se bilaga 1  

Denna överenskommelse sammanfattar syftet med fastighetsdelningen som genomfördes 1997. 
Fastighetsdelningen innebar att jordbruksfastigheten Ekeby 6:1 - som vår mamma Birgitta Hasselgren 
Lundh ägde tillsammans med sin syster Barbro Ström - delade på två tomter samt att resterande mark 
överfördes till Ekeby 3:4. Överenskommelsen beskriver även servitutsrätter, användning av den mark 
som överfördes till Ekeby 3:4, ersättningsfrågor mm. Utdrag ur överenskommelsen, se även bilaga 1.  

 

 

Vi ser inte att denna överenskommelse är ett hinder för att dela vår nuvarande tomt på tre tomter. Det 
finns inget skrivet i Fastighetsregleringen eller i överenskommelsen att tomterna inte kan styckas.  

Vår avsikt är att tydliggöra beroendeförhållandena mellan Ekeby 6:5 och Ekeby 6:4. Vi planerar att 
borra en egen dricksvattenbrunn och har en dialog med kommunen om detta. Vad gäller servitutet för 
stranden skrevs en överenskommelse, en så kallad ”sämjedelning” mellan Ekeby 6:5 och Ekeby 6:4 
2012, för att dela upp befintligt servitutsområde i två lika stora områden. Syftet var att tydliggöra 
skötsel och självbestämmande över badplats och utrymme för ny båtplats. Beroende på vad som 
händer med det gemensamma sjövattnet för trädgård- och jordbruk, är vi öppna för att ordna en egen 
pump för detta ändamål.    

 

 

Sökanden 

 
Kerstin Nyman 
delägare i fastighet Ekeby 6:5 och företrädare för de andra delägarna  
 
Garvkroksvägen 3 
133 36 Saltsjöbaden 
Tel 070 – 749 54 56 
Kerstin.nyman@visusab.se 
 
 
Stockholm 2022-08-23 
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  BILAGA 1 
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Yttrande 2 – Barbro Ström/dödsbo  
Yttrandet menar att ”Avsikten med två väl tilltagna tomter avstyckades 1997 var att bibehålla 
ursprunglig karaktär av Saltvik som jordbruksfastighet.”…. Undertecknad vill …” förhindra att denna 
styckning blir ett prejudikat för framtida uppstyckning av övriga tomter i området Saltvik. Det skulle 
kunna medföra en icke önskvärd förtätning och därmed förändra nuvarande kulturmiljö.” 

Vi har förståelse för denna oro, men menar att vårt förslag ligger i linje med kommunens 
planeringsinriktning för bebyggelseutveckling för Saltvik i Landsbygdsplanen. Här uttrycks att det 
i Saltvik kan ske en varsam komplettering, med stor hänsyn till förekommande natur- och 
kulturvärden. Vi menar att vårt förslag till fastighetsbildning är en sådan varsam komplettering, 
eftersom det innebär att två befintliga bostadshus ersätts och ett nytt bostadshus tillkommer. 
Föreslagna fastigheter kommer att ha ungefär samma storlek som övriga fastigheter på Saltvik, dvs 
2 300 kvm, vilket innebär att tätheten motsvarar den täthet som övrig bebyggelse har på Saltvik.  
 
Vi vill även understryka – vilket står i vår komplettering av ansökan om strandskyddsdispens på 
fastighet 6:5 i Saltvik, Dnr NAT 2019.426 - att Saltvik har en obruten tradition av trädgårdsmästeri 
och stora delar av vår fastighet har använts- och används för detta ändamål. Vi har starka band till 
platsen och är intresserade av trädgårdsodling, som är en viktig del av Saltviks historia med ett 
levande, småskaligt kulturlandskap. För att fortsätta utveckla och förvalta behöver vi klargöra 
ägandeförhållandena mellan oss syskon och våra barn. Vår ambition är att vårt förslag till ny fastig-
hetsbildning skapar förutsättning för en fortsatt skötsel och förvaltning av Saltviks natur- och 
kulturvärden.   
 

 

Sökanden 

 
Kerstin Nyman 
delägare i fastighet Ekeby 6:5 och företrädare för de andra delägarna  
 
Garvkroksvägen 3 
133 36 Saltsjöbaden 
Tel 070 – 749 54 56 
Kerstin.nyman@visusab.se 
 
 
Stockholm 2022-08-23 
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Yttrande 3 -  Kjell Lennström 
Yttranden vänder sig mot fordonstrafik över servitutet för Ekeby 3:10 (på Ekeby 
3:4). Yttranden har inget emot en styckning eller att man går stigen över 
servitutet.  

Vi vill förtydliga att den tjocka pilen på Bilaga 1 illustrerar tillgängligheten till 
strandzonen, dvs möjligheten för allmänheten att röra sig längs stranden och inte 
tillgänglighet för fordonstrafik. Vi förstår att kartan kan tolkas på ett annat sätt, 
eftersom samma typ av tjock pil även illustrerar tillgängligheten ner till stranden 
via befintlig grusväg. Vi har förtydligat skillnaden på tillgänglighet via befintlig 
bilväg till stranden och tillgänglighet för djur och människor längs strandzonen 
i vår nya ansökan. 

  

Sökanden 

 
Kerstin Nyman 
delägare i fastighet Ekeby 6:5 och företrädare för de andra delägarna  
 
Garvkroksvägen 3 
133 36 Saltsjöbaden 
Tel 070 – 749 54 56 
Kerstin.nyman@visusab.se 
 
 
Stockholm 2022-08-23 
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Bemötande till yttrande från Ivan Ström angående förhandsbesked 
Ekeby 6:5  
 

I svaret från Ivan Ström 11/9-2022, se nedan, nämns att den nya infart vi avser att använda som 
infart till våra nya tomter skulle försvåra möjligheten till en hage. Vi vill påtala att vi har en muntlig 
överenskommelse med markägaren till stamfastigheten Ekeby 3:4 om att få använda den ”gamla 
vägen” som ny infart till våra tomter då denna utgör en naturlig del av det ursprungliga Saltvik. 

 

Tillägg: Med krav på tre tomter och hus skulle det definitivt inte  inte ha blivit någon 
”Överenskommelse”. Att stycka sin  tomt för att  bygga fler hus är vidare ingen 
”varsam komplettering”.  Inte heller ny infart som tar mark i anspråk och försvårar 
möjligheten till hage med närhet till vattnet 

 

 

Sökanden 

 
Kerstin Nyman 
delägare i fastighet Ekeby 6:5 och företrädare för de andra delägarna  
 
Garvkroksvägen 3 
133 36 Saltsjöbaden 
Tel 070 – 749 54 56 
Kerstin.nyman@visusab.se 
 
 
Stockholm 2022-09-15 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-09-20    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av 
LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av LSS - boende med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 

kap. 30 § 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige  

Bygglov med startbesked: 83 750 kronor 

_______________________________________________________________ 

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

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

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

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

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

 

Sammanfattning 
Ansökan som inkom den 7 juni 2022 avser nybyggnad av LSS - boende om ca 
568 kvm i ett plan samt förrådsbyggnad om ca 36 kvm. Projektet avser 

nybyggnad av boende som inrymmer 6 lägenheter, personal- och 
gemensamhetsytor samt teknikutrymmen. I projektet ingår även finplanering 
av mark. Verksamheten är LSS boende där kommunen/socialförvaltningen är 

huvudman. 

Stadsplan 7803 daterad 1980 gäller för område. Bestämmelse AI gäller för 

fastigheten. 

A, Med A betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett 

offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka) men inte 

statliga och kommunala bolag och liknande.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-09-20   

 
 

Efter PBL:s införande krävs att markens användning är närmare angiven i 

detaljplanen, för att bygglov skall kunna ges. (Detta krav gäller inte om planen 

är en stadsplan eller byggnadsplan).  

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 3. 

Kontrollansvarig är Mats Strömgren med behörighet Komplicerad. 

Bygglovsenheten anser att åtgärden med ovan angivna argument kan beviljas 

bygglov i enighet med PBL 9 kap. 30 §. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2022 

 Ansökan som inkom 2022-06-07 

 Utvändigt material och kulörbeskrivning som inkom 2022-06-07 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2022-08-18 

 Situationsplan som inkom 2022-08-18 

 Markplaneringsritning som inkom 2022-08-18 

 Utlåtande, tillgänglighet som inkom 2022-08-18 

 Plan- och fasadritningar, huvudbyggnad som inkom 2022-08-18 

 Sektionsritningar, huvudbyggnad som inkom 2022-06-07 

 Plan, fasad- och sektionsritningar, förråd som inkom 2022-06-07 

 Yttrande, tekniska nämnden, avfall som inkom 2022-06-30 

 Bemötande av inkomna yttrande som inkom 2022-07-08 

 Verksamhetsbeskrivning som inkom 2022-08-25 

Ärendet 

Ansökan som inkom den 7 juni 2022 avser nybyggnad av LSS - boende om ca 

568 kvm i ett plan samt förrådsbyggnad om ca 36 kvm. Projektet avser 

nybyggnad av boende som inrymmer 6 lägenheter, personal- och 

gemensamhetsytor samt teknikutrymmen. I projektet ingår även finplanering 

av mark. Verksamheten är LSS boende där kommunen/socialförvaltningen är 

huvudman. 

Vad innebär boende enligt LSS?  

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade har bestämmelser 

om boende som ska vara trygga, säkra och ge goda levnadsvillkor. LSS-

boenden finns för både barn och vuxna.  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 
det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-09-20   

 
 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 §. Ett 

tillgänglighets utlåtande har kommit in den 18 augusti 2022. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska ha kommunalt vatten- och avlopp. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden tolkas som planenligt därmed inga grannhörande. Intern remiss har 

skickats till miljöenheten, tekniska nämnden samt Attunda brandkår. Tekniska 

nämndens enhet Avfall har lämnat synpunkter angående avfallshantering, 

sökandes bemötande av inkomna synpunkter finns som bifogat. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnader uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet 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. 

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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-09-20   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Åsa Odelfalk 

Interim bygglovschef 

 

 Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1.  Ansökan som inkom 2022-06-07 

2. Utvändigt material och kulörbeskrivning som inkom 2022-06-07 

3. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2022-08-18 

4. Situationsplan som inkom 2022-08-18 

5. Markplaneringsritning som inkom 2022-08-18 

6. Utlåtande, tillgänglighet som inkom 2022-08-18 

7. Plan- och fasadritningar, huvudbyggnad som inkom 2022-08-18 

8. Sektionsritningar, huvudbyggnad som inkom 2022-06-07 

9. Plan, fasad- och sektionsritningar, förråd som inkom 2022-06-07 

10. Yttrande, tekniska nämnden, avfall som inkom 2022-06-30 

11. Bemötande av inkomna yttrande som inkom 2022-07-08 

12. Verksamhetsbeskrivning som inkom 2022-08-25 

Beslut sänds till 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse till: 

 Brunna 7:4 

 Brunna 7:3 

 Brunna 4:866 

 Brunna 4:865 

 Brunna 4:858 

 Brunna 4:857 

 Brunna 4:853 

 Brunna 7:18 

 Brunna 7:17 

 



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 1.Ansokan_533671



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 1.Ansokan_533671



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 1.Ansokan_533671



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 1.Ansokan_533671



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 2.UtvandigmaterialochkulorbeskrivningA001_533669

 

 

 
U T V Ä N D I G  M A T E R I A L -  O C H  K U L Ö R B E S K R I V N I N G ,  2 2 - 0 6 - 0 3 ,  L I N N  A P P E L G R E N  

K A M I N S K Y . S E  

 

1 / 4 
 

      

 

V I K T O R  R Y D B E R G S G A T A N  1 4 ,  4 1 1  3 2  G Ö T E B O R G     

2022-06-03 

Bygglovshandling 

 

Utvändig material- och kulörbeskrivning 
Bilaga A-001 
 

Särskilt boende 

Brunna 6:1 

48821081-1 

Upplands-Brohus 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING  SIDA 
KVALITETSANGIVELSER  2 

MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING 3 - 4 

 

KVALITETSANGIVELSER 
I beskrivningen anges fabrikat. För dessa gäller att entreprenören får offerera andra likvärdiga produkter. 
Likvärdiga produkter skall godkännas av beställare i samråd med TE:s arkitekt. Material och produkter ska uppfylla 
krav enligt Byggvarubedömningen och Miljöbyggnad silver. Färger/ytbehandlingar ska provmålas på en yta av ca 
2 m2 och godkännas av TE:s arkitekt och beställare innan fullständig beställning samt målning sker. 
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MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING 

Yttertak 
Samtliga tak kläs i bandtäckt plåt, typ Plannja Trend 475, kulör ”’Grafitgrå” Hard Coat PL 10, RAL 7016.  

Plåtkompletteringar utförs i kulör lika tak. 

Inbrädning kring tak målas i kulör mörkgrå, NCS S 7000-N. 

 

Tak- och fasadkompletteringar 
Taksäkerhetskomponenter, ventilationshuvar, avluftare m.m. samt kompletteringar till takgenomföringar ska vara 
av färgbelagd, förzinkad stålplåt och utförs i kulör lika tak. 

Hängränna och stuprör ska utföras av förzinkad stålplåt i kulör lika tak, typ Plannja Standard, kulör ”Mörkgrå” 
GreenCoat RWS Pro, PL 20, RAL 7043. Hängrännor ska vara halvrunda med diameter 100 mm. 

Inspektionslucka och ventilationsgaller på huvudbyggnadens fasad utförs i kulör brunröd, NCS S 3050-Y70R. 

 

FÖNSTER OCH DÖRRAR 
Glasade dörrar och partier ska vara kontrastmarkerade. Design av foliering för kontrastmarkering av glasytor 
tillhandahålls av TE:s arkitekt. 

 

Fönster 
Fönsterkarmar på huvudbyggnad utförs i kulör mörkgrå, NCS S 7000-N. 

 

Dörrar 
Dimensioner enl. A-ritning. 

Huvudbyggnad: Entréparti med glas utförs i aluminium, kulör svartgrå, RAL 7021. 

Enkeldörr med stående panel, glasad med 385 mm bröstning, kulör mörkgrå, NCS S 7000-N. 

Enkeldörr med stående panel, glasad med 1085mm bröstning, mörkgrå, NCS S 7000-N. 

Tät enkeldörr med stående panel, kulör mörkgrå, NCS S 7000-N. 

Komplementbyggnad: tät enkeldörr med stående panel, kulör brunröd, NCS S 3050-Y70R. 

 

Fönsterbleck, droppbleck, smygplåtar o d 
Fönsterbleck, droppbleck, smygplåtar o d vid fönster och dörrar utförs av plan stålplåt i kulör lika utvändig 
fönsterkarm. 

 

FASAD 
Träpanel: Vertikal panel, dubbelfasspont, typ Moelven Bas, Falsad Dubbelfas i furu, 22x120 mm. Målas i mörkgrå 
kulör NCS S 7000-N, typ SIOO:X Träskyddande Panelfärg.  

Dörr- och fönsterfoder och knutbrädor målas i kulör lika fasad. 

Tegel: Återbrukat fasadtegel, typ Gamle Mursten Rödmix. Murbruk Tegelmäster Nexxö, kulör ljusgrå. Provmurning 
på minst 1m2 ska utföras och granskas av beställare och TE:s arkitekt.  
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SOCKEL 
Utförs i betong med slät yta. 

Möte mellan fasad och sockel ska liva och utförs utan synlig plåt.  

 

ÖVRIGT 
Pergola 

Utförs i trä och målas kulör mörkgrå, NCS S 7000-N, typ SIOO:X Träskyddande Panelfärg. 

 

Skärmvägg 

Utförs i trä och målas i mörkgrå kulör NCS S 7000-N, typ SIOO:X Träskyddande Panelfärg.  

 

Skärmtak 

Stolpar till skärmtak samt inbrädning utförs i trä och målas i mörkgrå kulör NCS S 7000-N, typ SIOO:X 
Träskyddande Panelfärg. 

 

Postlåda 

7 stycken installeras på komplementbyggnad. Kulör: NCS S 3050-Y70R (brunröd). 
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 Add Access Sweden AB  Orgnr:  556866 - 9005    www.addaccess.s e  info@addaccess.se   

 
 

Zdenka Sramkova, Sakkunnig tillgänglighet                                              Jimmy Attevall, Byggprojektledare                                
Add Access Sweden AB                                                                                 AB Upplands-Brohus,              
Seminariegatan 6A                                                  Box 2070, Östervägen 5,  
752 28 Uppsala                          196 02 Kungsängen 
tel. 070-7510380                                                      tel. 08-5624 8735 
zdenka.sramkova@addaccess.se                                 jimmy.attevall@ubh.se 
 

 
                                                     

 

Utlåtande 
om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga gällande bygglov för nybyggnation av 
LSS Violinvägen, Brunna 6:1 

 
Utgångspunkter för bedömningen är gällande byggbestämmelser (PBL (2010:900), PBF 
(2011:338) och BBR (2011:6), samt relevanta Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2020:1).   
 
Utlåtandet baseras på granskning av planritning A 40-1-101, utförd av Kaminsky 
Arkitektur AB, daterad den 3 juni 2022 med senaste uppdatering från 29 juni 2022, 
samt situationsplan L -01-1-01, utförd av Outer Space arkitekter och daterad den 5 juli 
2022.   

 
Utlåtandet gäller endast uppfyllande av krav på utformning (enligt 8 kap. 1 § PBL) som 
kan utläsas från angivna bygglovshandlingar. Bedömning av tekniska egenskapskrav 
(enl. 8 kap. 4 § PBL) ingår inte i det här skedet.    

 

Följande har granskats  
- Tillgänglig parkeringsplats, framkomlighet och utformning  

- Gångavstånd och utformning av förflyttningsvägen mellan entré och reserverad  

besöksparkering och angöring 

- Nivåskillnad ute/inne 

- Dörrar och portar, öppningsmöjligheter, ev. placering av manöverdon 

- Korridorer i byggnaden, förflyttning och manövrering inom gemensamma 
utrymmen 

- Lägenheter, möblerbarhet, manövreringsmöjligheter  

- Hygienutrymmen, inredning, användbarhet  

- Personalutrymmen 

- Utrymningsmöjligheter 
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 Add Access Sweden AB  Orgnr:  556866 - 9005    www.addaccess.s e  info@addaccess.se   

- Bostadskomplement 

 

Slutsats   
Enligt min uppfattning står den föreslagna utformningen i överensstämmelse med 

regelverkets krav enligt ovan. 

 

 

 
 I Stockholm, den 7 juli 2022      

          
Zdenka Sramkova, Add Access Sweden AB  
Certifierad sakkunnig tillgänglighet  
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande, avfalls avdelning
Datum: den 30 juni 2022 13:04:53
Bilagor: Intern remiss BYGG.2022 LSS boende.pdf

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Skickat: den 30 juni 2022 09:24
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Internremiss Violinvägen
 
Hej Tony,
 
Har fått de här handlingarna från Andrea för yttrande. Jag har inte lyckats hitta någon hänvisning
till avfallshantering. Det finns två separata byggnader på kartan men det är oklart om en av dem
ska användas för avfallsinsamling.
Behöver komplettering med beskrivning av avfallshantering med avfallsutrymme och placering
av kärl.
 
Med vänlig hälsning
 
Marina Danhill
Avfallsingenjör
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 696 26
marina.danhill@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Andrea Jansson <andrea.jansson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 29 juni 2022 15:56
Till: va.ansökan <va.ansokan@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-
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bro.se>
Ämne: Internremiss Violinvägen
 
Hej,
 
Svar på remissen till mig senast 18 juli, tack.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafikingenjör
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 



104 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A - BMN 22/0008-8 BYGG.2022.259, Bygglov för nybyggnad av LSS boende, BRUNNA 6:1, Violinvägen 4A : 11.BemotandeavinkomnayttrandefranavfallsamtVA_537849

Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bemötande av inkomna yttrande BYGG.2022.259
Datum: den 8 juli 2022 15:52:16
Bilagor: image001.png

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Jimmy Attevall <Jimmy.Attevall@ubh.se> 
Skickat: den 8 juli 2022 12:39
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>; Samuel Eketorp
<Samuel.Eketorp@upplands-bro.se>
Kopia: Urban Larsson <urban.larsson@ubh.se>
Ämne: Sv: Begäran om bemötande av inkomna yttrande BYGG.2022.259
 
 
Svar till Avfallsavdelningen:

På fastigheten finns idag ett befintligt soprum som tjänade tidigare bebyggelse (idag rivna).
Vi planerar nyttja detta soprum för kommande LSS boende. Hämtning sker från
Violinvägen. Vi fick OK från er 2022-04-20 att befintligt soprum kan nyttjas samt att
hämtning kan ske från Violinvägen. Ingen sopbil behöver därmed ta sig in på fastigheten.
Befintligt soprum är förtydligat på uppdaterad markplaneringsritning som skickades in med
kompletteringen 2022-07-08.
Bifogar foto på befintligt soprum.

 
Svar till VA-avdelningen

Ny byggnad planeras ansluta till befintliga serviser till fastigheten. Servisernas placering är
enligt ledningsunderlag från er 2022-04-11 (via ledningskollen). Anslutningspunkterna har
markerats på bifogad ritning ”L-30-1-01 markerad JA”. Exakt hur ledningar kommer dras
innanför fastighetsgräns är inte bestämt än då vi ämnar handla upp en totalentreprenad.
Dagvatten (takavvattning, gårdsbrunnar mm) anslutning till befintlig anslutningspunkt i
Violinvägen.

 
 
Med vänlig hälsning

Jimmy Attevall
Byggprojektledare
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AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen
Besöksadress: Östervägen 5, 
Telefon: 08-5624 8735
E-post: jimmy.attevall@ubh.se

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 8 juli 2022 09:46
Till: Jimmy Attevall <Jimmy.Attevall@ubh.se>; Samuel Eketorp <samuel.eketorp@upplands-
bro.se>
Ämne: Begäran om bemötande av inkomna yttrande BYGG.2022.259
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tony Ebrahimi
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.259

 

Skrivelse
Diarienummer: BYGG.2022.259
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av LSS boende
Fastighet BRUNNA 6:1

Ärendet
Var god bemöta inkomna yttrande och skicka in ditt svar så fort som möjligt.

 

För bygg- och miljönämnden

Tony Ebrahimi

 
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.2022.259
Mottagare: AB Upplands-Brohus[jimmy.attevall@ubh.se];Samuel
Eketorp[samuel.eketorp@upplands-bro.se];
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Från: Jimmy Attevall
Till: Tony Ebrahimi
Kopia: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Fråga verksamhet BYGG.2022.259
Datum: den 25 augusti 2022 10:59:24
Bilagor: image001.png

Hej Tony!
Svarar på din fråga om gällande typ av verksamhet.
 
Verksamheten är LSS boende där kommunen/socialförvaltningen är huvudman.
 
Du behöver inte vänta med att skicka ut de informationsbrev du pratade om igår.
 
Med vänlig hälsning

Jimmy Attevall
Byggprojektledare
 

AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen
Besöksadress: Östervägen 5, 
Telefon: 08-5624 8735
E-post: jimmy.attevall@ubh.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret   

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-09-20    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

BYGG.2022.267, Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostastadshus och garage, 
HÅTUNA-SKÄLLSTA 1:8, Rävdansvägen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av ett parhus och garage samt två enbostadshus och garage med stöd av 

plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap. 17,18 §§ 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige  

Förhandsbesked:  12 500 kronor 

 

3. Villkor för utformning och placering: 

 Minsta tomtstorlek är 2000 kvm. 

 Huvudbyggnader ska placeras längst in på tomten med ett avstånd av 

minst 4,5 meter från tomtgräns. 

 Huvudbyggnader ska uppföras i en våning med inredd vind med en 

byggnadsarea om cirka 200 kvm och en bruttoarea på cirka 300 kvm 
eller två våningar utan inredd vind med en byggnadsarea om cirka 150 

kvm och en bruttoarea på 300 kvm med en byggnadshöjd om max 7,0 
meter. 

 Gårdsbyggnad ska ligga längs fram vid infarten med ett avstånd av 

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

 Fasadmaterial av stående träpanel. 

 Färgsättning av byggnader av jordfärg eller obehandlad träfasad. 

 Byggnader skall anpassas till terrängen. 

 Infartsväg till fastigheter skall tillgodoses genom ett servitut i samband 

med bygglovsprövning. 
_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-09-20   

 
 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

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

Sammanfattning 

Ansökan som inkom 2022-06-10 avser nybyggnad av ett parhus och tillhörande 

garage samt två enbostadshus och garage på fastigheten Håtuna-Skällsta 1:8. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Bostadshusen kommer att 

vara av typ 2 plan med tillhörande garage. Förslag till infartsväg till nya 

fastigheter är från Grafitvägen. Föreslagna tomter ska ha en area på tomt 

1(parhus), längs Grafitvägen om ca 2500 kvm och tomt 2 och 3 ca 2000 kvm. 

Tomterna ligger i ett område som är ganska plan. Placering av byggnader 

kommer att smälta in i landskapet med förslag till trä fasader och färgsättning 

som passar till omgivningen.  

Sophantering och brevlådor ska placeras vid den redan befintliga 

uppställningen, i anslutning till uppställningen ska finns en vändzon för 

sopbilar. 

Bygglovsenheten anser att förhandsbesked med ovan angivna argument kan 

beviljas i enlighet med PBL 9 kap. 17,18 §§. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20 

 Ansökan som inkom 2022-06-10 

 Projektbeskrivning som inkom 2022-06-10 

 Situationsplan, tomtplacering som inkom 2022-06-10 

 Utredning om VA som inkom 2022-07-19 

 Karta, vatten- och avlopp som inkom 2022-07-19 

 Situationsplan, tillfartsväg som inkom 2022-07-19 

 Situationsplan, avfall, reningsverk som inkom 2022-07-19 

 Yttrande, tekniska nämnden om avlopp och sophantering som inkom 

2022-07-15 

 Yttrande, försvaret, ingen erinran som inkom 2022-08-19 

 Yttrande om VA, miljö, ingen erinran som inkom 2022-08-24 

Ärendet 

Ansökan som inkom den 10 juni 2022 avser nybyggnad av ett parhus och 

tillhörande garage samt två enbostadshus och garage på fastigheten Håtuna-

Skällsta 1:8. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Bostadshusen 

kommer att vara av typ 2 plan med tillhörande garage. Förslag till infartsväg 

till nya fastigheter är från Grafitvägen. Föreslagna tomter ska ha en area på 

tomt 1(parhus), längs Grafitvägen om ca 2500 kvm och tomt 2 och 3 ca 2000 

kvm. Tomterna ligger i ett område som är ganska plan. Placering av byggnader 

kommer att smälta in i landskapet med förslag till träfasader och färgsättning 

som passar till omgivningen.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-09-20   

 
 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna kommer att ha egna dricksvattenbrunnar och nytt reningsverk ska 

placeras på parhustomten intill Grafitvägen. Miljöenheten har fått handlingarna 

på remiss och har inga synpunkter 

Yttranden och remisser 

Grannfastigheter har fått tillfälle att yttra sig men någon erinran mot föreslagen 

åtgärd har inte inkommit. 

Miljöenheten har bedömt att en godtagbar VA-lösning har lämnats in. 

Barnperspektiv 

Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 

förslag till beslut är för barnets bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Åsa Odelfalk 

Interim bygglovschef 

 

 Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-06-10 

2. Projektbeskrivning som inkom 2022-06-10 

3. Situationsplan, tomtplacering som inkom 2022-06-10 

4. Utredning om VA som inkom 2022-07-19 

5. Karta, vatten- och avlopp som inkom 2022-07-19 

6. Situationsplan, tillfartsväg som inkom 2022-07-19 

7. Situationsplan, avfall, reningsverk som inkom 2022-07-19 

8. Yttrande, tekniska nämnden om avlopp och sophantering som inkom 

2022-07-15 

9. Yttrande, försvaret, ingen erinran som inkom 2022-08-19 

10. Yttrande om VA, miljö, ingen erinran som inkom 2022-08-24   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-09-20   

 
 

Beslut sänds till 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Norrängen 5:9 

 Norrängen 1:2 

 Håtuna-Skällsta 1:9 

 Håtuna-Skällsta 1:1 

 Håtuna-Skällsta 1:11 

 Håtuna-Skällsta 1:10 

 Håtuna-Skällsta 1:3 
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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.2022.267

Fastighet

HÅTUNA-SKÄLLSTA 1:8 10447159

Rävdansvägen 1

19793 Bro

Sida 1 / 3BYGG.2022.267

2022-06-10
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Initierare

Fakturamottagare

MATS GUNNAR REMNEBY

RÄVDANSVÄGEN 1, 19793 BRO

Telefon:  0705218699

E-postadress: mats.remneby@gmail.com

Fastighetsägare

Eva Carin Charlotta Remneby

 RÄVDANSVÄGEN 1, 19793 BRO

Mats Gunnar Remneby

 RÄVDANSVÄGEN 1, 19793 BRO

Medsökande

Charlotta Remneby

RÄVDANSVÄGEN 1, 19793 BRO

Telefon: 0704961102

E-postadress: charlotta.remneby@gmail.com

Sökande

MATS GUNNAR REMNEBY

RÄVDANSVÄGEN 1, 19793 BRO

Telefon:  0705218699

E-postadress: mats.remneby@gmail.com

Sida 2 / 3BYGG.2022.267
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Stycka 3 stycken villa tomter från min mark, anlägga en mindre

tillfartsväg på min mark med servitut. installera ett renings verk

för avlopp.

Typ av byggnad

Enbostadshus

Äganderätt

Parhus

Äganderätt

VA-installationer

Avlopp

Ny

Samfällighetsförening

Dagvatten

Enskild anläggning

Ny

Vatten

Enskild anläggning

Ny

Sida 3 / 3BYGG.2022.267

2022-06-10
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Projekt beskrivning:

Styckning av 3 st villatomter  från min fastighet Håtuna-skällsta 1:8.

Tomt 1 längs med Grafitvägen bebyggs med ett parhus Typ Älvsbyhus lasse. Är tänkt till mina barn
så att dom har en chans att komma in på bostadsmarknaden.

Tomt 2 & 3 är tänkt att bebyggas med 1 eller 2plans villor för försäljning till finasiering av byggnad
på  tomt 1. till dessa tomter behövs en ny väg stump anläggas på min mark med servitut.

Ett reningsverk är sen tänkt att ansluta till alla fastigheter med efter polering via uv-brunn.

Vatten(borrad brunn) & dagvatten (alt. Via reningsverket)blir separata per tomt

Med vänlig hälsning 
Mats Remneby
mob. 0705218699
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Från: Andrea Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden; Tony Ebrahimi
Ärende: TN 22/0018-140 - Remiss Håtuna-Skällsta 1:8, BYGG.2022.267
Datum: den 15 juli 2022 09:56:52

Hej,
 
Angående Va-frågan:
Fastigheten ligger utanför VA-verksamhetsområdet och är inte med i kommunens VA-
utbyggnadsplan.
Vatten och avlopp i området hanteras av miljöavdelningen.
 
Yttrande från Avfallsenheten.

1. Varje hus ska ha plats för placering av två fyrfackskärl för sortering av 8 avfallsfraktioner.
Mer info om kärlstorlek mm finns på kommunens hemsida.

2. Den nya vägen till de nya husen ska vara framkomlig året runt och ha en vändplan för
sopbilen. Alternativt bör kärlen rullas ut till Grafitvägen för tömning.

3. Vid ansökan om reningsverkstillstånd ska det lämnas information om avloppsslam ska
hämtas av kommunens entreprenör eller omhändertas genom kompostering på den egna
fastigheten. Vid slamtömning ska placeringen av reningsverket följa de kommunala
avfallsföreskrifternas regler.

I övrigt ingen erinran, den nya vägen kommer att ansluta till enskild väg.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafikingenjör
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 
 

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 29 juni 2022 15:11
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.267
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tony Ebrahimi
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.267

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.267
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Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostastadshus och garage
Fastighet: HÅTUNA-SKÄLLSTA 1:8

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

Betydande olägenhet

Trafikfara

VA frågan

Avfall

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 2022-07-29.

Bilagor
1. Lista de handlingar som ska följer med remissen.

 

För bygg- och miljönämnden

Tony Ebrahimi

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.2022.267
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-08-18 FM2022-16397:6 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

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

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun, Tony Ebrahimi 2022-06-29 BYGG.2022.267 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Emilia Börjesson Skölling, fysplan@mil.se,  

08 - 788 88 00 

 

                  

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked för 

nybyggnad av tre enbostadshus och garage, fastigheten 

Håtuna-Skällsta 1:8, Upplands-Bro kommun, Stockholms 

län 
      

          

         

 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

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

planering vid Högkvarterets infrastrukturavdelning. 

 

Gustafsson, Ulrika 

C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

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

2022-08-18 FM2022-16397:6 
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Sändlista 

Upplands-Bro kommun bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande om VA ,miljö BYGG.2022.267
Datum: den 26 augusti 2022 10:30:35

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Johan Salomonsson <Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 24 augusti 2022 15:25
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: BYGG.2022.267
 
Hej igen!
 
Sökande hörde alltså av sig och undrade vad som gällde, eftersom Magnus hade svarat att vi
bedömde att det fanns tillräckligt god vattentillgång på fastigheten, medan jag hade svarat att de
behövde provborra (jag hade missat några borror i närheten i SGU:s brunnsarkiv). Jag sa till
sökande att han skulle utgå från att han inte behöver provborra. Han sa också att avloppsvattnet
skulle släppas till dike efter rening, men anledning av att Magnus hade skrivit att Miljö- och
livsmedelsenheten ville få bekräftat vart avloppsvatten leds vidare efter rening.
 
/Johan
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Johan Salomonsson
Miljöinspektör
 
Miljö- och livsmedelsenheten
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 321 62
johan.salomonsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2022-08-19 

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.2022.221, Bygglov för uppförande av 
kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning med stöd

av 9 kap. 30 § PBL.

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig Dan Stom med behörigheten K,

godtas som kontrollansvarig i 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.

Bygglovsavgift:  0 kr 

Startbesked: Debiteras senare 

_______________________________________________________________ 

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 16 maj 2022 med en ansökan om bygglov för uppförande 

av kaj- och brygganläggning. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 

bygglov. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-08-19    

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-05-16 

 Anmälan av kontrollansvarig som inkom 2022-05-16 

 Utlåtande tillgänglighet som inkom 2022-05-16 

 Handlingsförteckning L som inkom 2022-05-16 

 Situationsplan L-30-1-401 som inkom 2022-05-16 

 Markplaneringsritningar, L-31-1-401-403, som inkom 2022-05-16 

 Sektion L-31-2-401 som inkom 2022-05-16 

 Illustration L-31-3-401 som inkom 2022-05-16 

 Situationsplan grundad på förenklad nybyggnadskarta som inkom 

2022-05-16 

 Remissvar från Miljö- och livsmedelsenheten som inkom 2022-06-29 

 Remissvar från SUP som inkom 2022-08-11 

 Svar från byggherre som inkom 2022-09-02 

 Relevanta sidor i exploateringsavtalet som inkom 2022-09-02 

 Frågor till sökande som inkom 2022-09-19 

 Svar från sökande som inkom 2022-09-22 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 16 maj 2022 med en ansökan om bygglov för uppförande 

av kaj- och brygganläggning. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Brogård 1:84 med flera med nr 1402 

(aktbeteckning 0139-P2018/5) som vann laga kraft 2018-03-14. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år från den dag planen vinner laga 

kraft. Planarbetet inleddes 2008 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 

1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808). 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Cecilia Calero, Tyrens Sverige AB, 

som är certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL2).  

Citat ur utlåtandet: 

"3.1 Trappor finns ner till området samt mellan kajens olika nivåer. Trapporna 

är raka och tillräckligt breda. Rullstolstillgängligt alternativ finns till de flesta 

trappor i form av ramper centralt placerade i kajen. 

Rullstolstillgängligt alternativ saknas till flyttbrygga med 26 stycken båtar./.../ 

Med ovanstående understruken punkt beaktad uppfyller anläggningen 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelseorienteringsförmåga gällande för aktuellt projekteringsskede." 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-08-19    

 
 

Yttranden och remisser 

Åtgärden innebär inte en avvikelse från detaljplanen varför ej aktuellt med 

underrättelse till berörda sakägare med flera enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Samhällsbyggnadskontoret har gett Miljö- och livsmedelsenheten tillfälle att 

yttra sig över ärendet. Citat ur yttrande från miljöinspektör på Miljö- och 

livsmedelsenheten:  

”Din fråga: har strandskyddsfrågan för aktuella åtgärder hanterats genom 

prövning av vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen enligt 

planbeskrivningens sid. 69 eller finns det kvarstående åtgärder som kräver 

strandskyddsdispens. 

Jag och Magnus Malmström har haft möten med bland annat Mats Lindesten 

och gått igenom förutsättningarna och vi bedömer att strandskyddet är hanterat 

inom domen". För yttrandet i sin helhet se bilaga 10. 

Samhällsbyggnadskontoret har gett SUP tillfälle att yttra sig över ärendet. Citat 

ur yttrande från projektledare på SUP:  

”Samordning har skett och vi har haft externa konsulter inne för 

tredjepartsgranskning. Marken som ska bli allmän platsmark är sanerad och 

slutrapport är inlämnad till vår miljöavdelning". För yttrandet i sin helhet se 

bilaga 11. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

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

detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 

detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 

§§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.  

Bedömning 

Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 

Åtgärden strider inte mot detaljplanen.  

Anläggningen är väl utformad. 

Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 

bygglov. 
  



106 BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205 - BMN 22/0007-3 BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205 : BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-08-19    

 
 

Barnperspektiv 

Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 

i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 

till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 

fritid). 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 aktuell åtgärd är för 

barnets bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Samordnare Bygglovsenheten  

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-05-16 
2. Anmälan av kontrollansvarig som inkom 2022-05-16 

3. Utlåtande tillgänglighet som inkom 2022-05-16 
4. Handlingsförteckning L som inkom 2022-05-16 

5. Situationsplan L-30-1-401 som inkom 2022-05-16 
6. Markplaneringsritningar, L-31-1-401-403, som inkom 2022-05-16 
7. Sektion L-31-2-401 som inkom 2022-05-16 

8. Illustration L-31-3-401 som inkom 2022-05-16 
9. Situationsplan grundad på förenklad nybyggnadskarta som inkom 

2022-05-16 
10. Remissvar från Miljö- och livsmedelsenheten som inkom 2022-06-29 
11. Remissvar från SUP som inkom 2022-08-11 

12. Svar från byggherre som inkom 2022-09-02 
13. Relevanta sidor i exploateringsavtalet som inkom 2022-09-02 

14. Frågor till sökande som inkom 2022-09-19 
15. Svar från sökande som inkom 2022-09-22 

Beslut sänds till 

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. 



106 BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205 - BMN 22/0007-3 BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205 : BYGG.2022.221, Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning, BROGÅRD 1:205

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-08-19    
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-08-19    

 
 

Meddelande om kungörelse 

 Brogård 1:184 

 Brogård 1:88 

 Nygård 2:6 

 Brogård 1:36 

 Brogård 1:96 

 Brogård 1:72 

 Brogård 1:73 

 Brogård 1:99 

 Brogård 1:100 

 Brogård 1:101 

 Brogård 1:121 

 Brogård 1:184 

 Brogård 1:189 

 Brogård 1:185 

 Brogård 1:187 

 Brogård 1:193 

 Brogård 1:197 

 Brogård 1:192 

 Brogård 1:188 

 Brogård 1:186 

 Brogård 1:190 

 Brogård 1:191 

 Brogård 1:194 

 Brogård 1:195 

 Brogård 1:196 

 Brogård 1:39 

 Brogård 1:202 

 Brogård 1:203 

 Brogård 1:204 

 Brogård 1:212 

 Brogård 1:201 

 Brogård 1:200 

 Brogård 1:199 

 Brogård 1:198 

 Björknäs 2:1 

 Björknäs 1:3 
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UPPDRAG 
Att som certifierad sakkunnig i tillgänglighet och enligt gällande regelkrav, granska  
nyanläggning av kaj på Brogård 1:205 i Upplands Bro kommun och avge ett 
tillgänglighetsutlåtande inför Bygglov. 
 
 
UNDERLAG 
Underlag för granskning har varit: 

- GH bygglovshandling upprättad av Novaterra AB daterad 2022-05-13: 
L-30-1-401 Situationsplan, skala 1:500 
L-30-1-401 Markplaneringsplan del 1, skala 1:200 
L-30-1-402 Markplaneringsplan del 2, skala 1:200 
L-30-1-403 Markplaneringsplan del 3, skala 1:200 
L-31-2-401 Sektion, Sittgränd, skala 1:50 
L-31-3-401 Illustration 

 
 
REGELKRAV/RIKTLINJER 
Granskning och utlåtande är utförda utifrån kraven i följande lagar, förordningar och 
föreskrifter: 
 

-  Plan- och Bygglagen, SFS 2010:900. 
-  Plan- och Byggförordningen 2011:338. 
-  BFS 2011:5, ALM 2. 
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KORTFATTAD BESKRIVNING AV GRANSKNINGEN 
 
Följande delar har granskats i det här skedet:                                                                                                        
Parkering: att det ska finnas parkeringsplats för rörelsehindrad person.                                                               
Gångytor: att gångytor är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.                                                  
Trappor, ramper och hiss: att de är utformade så att de fungerar så bra som möjligt 
för personer med nedsatt rörelseförmåga.                                                                                                              
Entréer: att de utformas och placeras så att de är tillgängliga och användbara.   
Toaletter och duschrum: att tillräckligt många toaletter finns.                                                     
RWC: att tillräckligt antal rullstolstoaletter finns och att de ska vara tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelseförmåga.   
Fast inredning: att den är utformad så att den är användbar för personer med nedsatt 
rörelseförmåga.                                                                                                          
 
Följande delar granskas inte i det här skedet:                                                                                                        
Balansstöd i trappor och ramper: att det är utformat så att den är användbar för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.                                                                                       
Färgsättning för orienterbarhet: att personer med nedsatt syn ska kunna flytta sig 
självständigt och säkert till alla ytor och kunna använda dessa.                                                                             
Manöverdon och reglage: att de placeras så att de är lätta att hitta och lätt kan nås, 
avläsas och hanteras.                                                                                                      
Vägvisning, skyltning: att den är utformad så att personer med nedsatt 
orienteringsförmåga kan orientera sig.   
Belysning: att den är utformad så att synsvaga personer inte ska hindras från att 
utnyttja ytorna.                                                                                                                               
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GRANSKNING 
Utgångspunkten för granskningen är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska 
kunna besöka området och ta del och delta i verksamheten.  
Eventuella avvikelser från gällande regelverk och riktlinjer för tillgänglighet och 
användbarhet redovisas nedan med understruken text.   
 

1. PARKERING 
ALM 16 § Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd ska utformas så 
att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings förmåga. 
Markbeläggningen på sådana parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Där 
parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd finns ska minst en plats 
utformas så att den medger att rullstolen, med ramp eller lift, tas in från sidan av ett 
fordon. 

1.1 Parkeringsplats för rörelsehindrade finns i anslutning till kajen. 
Parkeringsplatsen är tillräckligt stor och lutningen i längs- och 
sidled är inte större än 1:50. Markbeläggningen är fast jämnt och 
halkfri. 
 

2. GÅNGYTOR OCH UTJÄMNINGAR MELLAN GÅNGYTOR 
ALM 7 § Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig 
utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor ska särskilda 
ledstråk finnas. 
ALM 8 § Platser med passage mellan olika typer av gångytor och platser som ansluter 
till gångytor ska utformas, placeras och markeras så att de inte medför hinder för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På dessa platser ska delar av 
nivåskillnaderna utjämnas med ramp till 0-nivå så att personer med nedsatt 
rörelseförmåga kan ta sig fram. 
 

2.1 Gångytor i området är tillräckligt breda. Små nivåskillnader har 
tagits upp med bekväma lutningar. Höga nivåskillnader har tagits 
upp med trappor och ramper. Se nedan punkt 3.   

2.2 Inga övergångställen finns i anslutning till området. 
 

3. TRAPPOR, RAMPER OCH HISS 
ALM 9 § Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa ska denna 
kompletteras med en ramp eller en alternativ väg som personer med nedsatt 
rörelseförmåga kan använda. Trappor och ramper ska utformas så att även personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Trappor och 
ramper ska på båda sidorna ha ledstänger som är möjliga att 
greppa om. 
ALM 10 § Om det tillskapas/anläggs en nivåskillnad som motsvarar mer än ett 
våningsplan, ska nivåskillnaden överbryggas med hiss och trappa, om det inte är 
möjligt eller lämpligt att göra överbryggningen med ramp och trappa. En hiss eller 
annan lyftanordning ska rymma en person i större utomhusrullstol och en medhjälpare 
samt i övrigt vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga självständigt kan använda den. 
 

3.1 Trappor finns ner till området samt mellan kajens olika nivåer. 
Trapporna är raka och tillräckligt breda. Rullstolstillgängligt 
alternativ finns till de flesta trappor i form av ramper centralt 
placerade i kajen. 
Rullstolstillgängligt alternativ saknas till flyttbrygga med 26 st båtar. 

3.2 Ramper finns centralt placerade i kajen. Ramperna är tillräckligt 
breda och långa. Lutningen är bekväm. Tillräckligt utrymme för 
vändning med rullstol finns på rampernas övre och nedre sida. 

3.3 Inga hissar finns i entreprenaden. 
 

4. SITTPLATSER 
ALM 15 § Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga ska 
finnas i anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter. 
 

4.1 Sittplatser finns. 
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UTLÅTANDE  
Med ovanstående understruken punkt beaktad uppfyller anläggningen kraven för 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga gällande för aktuellt projekteringsskede. 
 
 
2022-05-13 
 
 
 
 

      
Cecilia Calero 
Arkitekt MSA 
Certifierad sakkunnig      
av tillgänglighet 
TIL2 cert.nr.3072 
 

Tyrens Sverige AB           
Peter Myndes Backe 16 
118 86 Stockholm 
Mobil 070 337 52 22 
cecilia.calero@tyrens.se 
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RÄDDNINGSSTEGE
Typ Shore safety 1910 - 1930 Fast lejdare.
Innehåller:

- Lejdare i tre längder, inkl. fästen och distanser
- Reflexskylt ”RÄDDNINGSSTEGE”
- Två reflexplåtar

Monteras synligt enl. leverantörens anvisningar.
Lejdaren ska nå ner minst en meter under normal låg vattennivå.

TRP1

00.00

BÄNK AV TRÄ

FÖRKLARINGAR

PROJEKTERAD MARKHÖJD

TRAPPA AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

SLÄNT
Släntkrön resp. släntfot. Angiven lutning.

1:xx

BELYSNINGSPOLLARE

BELYSNINGSSTOLPE
Utanför område för bygglovsansökan.

B1

YTA AV BETONGMARKSTEN
Typ  S:t Eriks SF-sten, naturgrå med karminröda friser.

FASTIGHETSGRÄNS

LIVRÄDDNINGSPOST
Typ Shore safety Livräddningspost – kaj 4,5m med skylt.
Innehåller:

- 60mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och
stege, längd 3 m.

- 4,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par
livräddningsbågar

- Livräddningshake 5 meter.
- Fot för montering på brygga/kaj

Livräddningskrans beställs direkt via Trygg Hansa i samråd med
Upplands-Bro kommun.

1:20 RAMP AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

TRP2
TRAPPA AV TRÄ
Med handledare och kontrastmarkering.

Y-BOM
Illustration av småbåtshamn med plats för 140 båtar

OMRÅDE FÖR BYGGLOVSANSÖKAN
Ritad 1 m utanför egentlig gräns.

SJÖSÄTTNINGSRAMP
Betong, 11,3 grader lutning (1:5), 4,2m bredd.
Förses med halkskydd och sarg/avåkningsskydd.

KAJ AV TRÄ
Pålas med RR pålar, bärverk av målat stål, korrosivitetsklass C4.
Impregnerat virke 45x195 C24, med sarg/avåkningsskydd
mot Mälaren

BM1
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U3
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RÄDDNINGSSTEGE
Typ Shore safety 1910 - 1930 Fast lejdare.
Innehåller:

- Lejdare i tre längder, inkl. fästen och distanser
- Reflexskylt ”RÄDDNINGSSTEGE”
- Två reflexplåtar

Monteras synligt enl. leverantörens anvisningar.
Lejdaren ska nå ner minst en meter under normal låg vattennivå.

TRP1

00.00

BÄNK AV TRÄ

FÖRKLARINGAR

PROJEKTERAD MARKHÖJD

TRAPPA AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

SLÄNT
Släntkrön resp. släntfot. Angiven lutning.

1:xx

BELYSNINGSPOLLARE

BELYSNINGSSTOLPE
Utanför område för bygglovsansökan.

B1

YTA AV BETONGMARKSTEN
Typ  S:t Eriks SF-sten, naturgrå med karminröda friser.

FASTIGHETSGRÄNS

LIVRÄDDNINGSPOST
Typ Shore safety Livräddningspost – kaj 4,5m med skylt.
Innehåller:

- 60mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och
stege, längd 3 m.

- 4,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par
livräddningsbågar

- Livräddningshake 5 meter.
- Fot för montering på brygga/kaj

Livräddningskrans beställs direkt via Trygg Hansa i samråd med
Upplands-Bro kommun.

1:20 RAMP AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

TRP2
TRAPPA AV TRÄ
Med handledare och kontrastmarkering.

Y-BOM
Illustration av småbåtshamn med plats för 140 båtar

OMRÅDE FÖR BYGGLOVSANSÖKAN
Ritad 1 m utanför egentlig gräns.

SJÖSÄTTNINGSRAMP
Betong, 11,3 grader lutning (1:5), 4,2m bredd.
Förses med halkskydd och sarg/avåkningsskydd.

KAJ AV TRÄ
Pålas med RR pålar, bärverk av målat stål, korrosivitetsklass C4.
Impregnerat virke 45x195 C24, med sarg/avåkningsskydd
mot Mälaren

BM1
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RÄDDNINGSSTEGE
Typ Shore safety 1910 - 1930 Fast lejdare.
Innehåller:

- Lejdare i tre längder, inkl. fästen och distanser
- Reflexskylt ”RÄDDNINGSSTEGE”
- Två reflexplåtar

Monteras synligt enl. leverantörens anvisningar.
Lejdaren ska nå ner minst en meter under normal låg vattennivå.

TRP1

00.00

BÄNK AV TRÄ

FÖRKLARINGAR

PROJEKTERAD MARKHÖJD

TRAPPA AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

SLÄNT
Släntkrön resp. släntfot. Angiven lutning.

1:xx

BELYSNINGSPOLLARE

BELYSNINGSSTOLPE
Utanför område för bygglovsansökan.

B1

YTA AV BETONGMARKSTEN
Typ  S:t Eriks SF-sten, naturgrå med karminröda friser.

FASTIGHETSGRÄNS

LIVRÄDDNINGSPOST
Typ Shore safety Livräddningspost – kaj 4,5m med skylt.
Innehåller:

- 60mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och
stege, längd 3 m.

- 4,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par
livräddningsbågar

- Livräddningshake 5 meter.
- Fot för montering på brygga/kaj

Livräddningskrans beställs direkt via Trygg Hansa i samråd med
Upplands-Bro kommun.

1:20 RAMP AV TRÄ
Med dubbelsidig handledare och kontrastmarkering.

TRP2
TRAPPA AV TRÄ
Med handledare och kontrastmarkering.

Y-BOM
Illustration av småbåtshamn med plats för 140 båtar

OMRÅDE FÖR BYGGLOVSANSÖKAN
Ritad 1 m utanför egentlig gräns.

SJÖSÄTTNINGSRAMP
Betong, 11,3 grader lutning (1:5), 4,2m bredd.
Förses med halkskydd och sarg/avåkningsskydd.

KAJ AV TRÄ
Pålas med RR pålar, bärverk av målat stål, korrosivitetsklass C4.
Impregnerat virke 45x195 C24, med sarg/avåkningsskydd
mot Mälaren

BM1

PARKERINGSPLATS
HKP, 5x5m.
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U3
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Från: Hany Touman
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Yttrande BYGG.2022.221
Datum: den 4 juli 2022 10:56:21

Hej,
 
Översänder för registrering.
 
Ankomstdatum: 2022-06-29
Avsändare: Miljöinspektör
Diarienummer: BYGG.2022.221
Fastighet: Brogård 1:205
 
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Salomonsson <Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 29 juni 2022 12:08
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Yttrande BYGG.2022.221
 
Hej!
 
Angående intern remiss i ärende Yttrande BYGG.2022.221.
 
Din fråga:
har strandskyddsfrågan för aktuella åtgärder hanterats genom prövning av vattenverksamhet i
Mark- och miljödomstolen enligt planbeskrivningens sid. 69 eller finns det kvarstående åtgärder
som kräver strandskyddsdispens
 
 
Jag och Magnus Malmström har haft möten med bland annat Mats Lindesten och gått igenom
förutsättningarna och vi bedömer att strandskyddet är hanterat inom domen.
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Vänliga hälsningar
Johan Salomonsson
 
Miljö-och livsmedelsenheten,
Samhällsbyggnadskontoret,
Upplands-Bro kommun
Postadress: Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen
 
08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: ADM.2022.431
Mottagare: Bygglovsavdelningen[Hany.touman@upplands-bro.se]
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Hany Touman

Från: Jan Hellström
Skickat: den 11 augusti 2022 08:57
Till: Hany Touman; Johan Björklind Möllegård
Ämne: Sv: Remiss SUP/Kommunekolog  BYGG.2022.221

Hej Hany 
Samordning har skett och vi har haft externa konsulter inne för tredjepartsgranskning 
Marken som ska bli allmän platsmark är sanerad och slutrapport är inlämnad till vår miljöavdelning 
Med vänlig hälsning 
 
Jan Hellström 
Projektledare 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 19681 Kungsängen 
08-51832227 
Jan.hellstrom@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se  
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 14 juli 2022 14:31 
Till: Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Johan Björklind Möllegård <Johan.BjorklindMollegard@upplands-bro.se> 
Ämne: Remiss SUP/Kommunekolog BYGG.2022.221 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovenheten 
  

  BYGG.2022.221 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.221  
Ärendet avser: Bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning  
Fastighet: BROGÅRD 1:205  

Ärendet 
Hej, 

1. Har ni några synpunkter på detta projekt, har samordning skett? 

2. I verksamhetsområdet V i detaljplanen som denna entreprenad delvis går in enligt situationsplan i finns en a1 bestämmelse om att bygglov inte får ges innan markföroreningar är avhjälpta. Vet ni vdetta är hanterat eller berör 
aktuellt projekt?  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2022-08-11. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 
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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.2022.221 
Mottagare: [jan.hellstrom@upplands-bro.se];[johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se ]; 
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1

Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 19 september 2022 10:03
Till: Mats Lindesten
Ämne: Återremiss BYGG.2022.221

Hej Mats, 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 8 september 2022 att återremittera ärendet i syfte att tydliggöra båthamnens framtida användning. Utifrån diskussioner på nämndsammanträdet önskas klargörande av: 

 
1. Enligt dom från MMD (Mål nr M 3765-19) ges tillstånd för småbåtshamn. Vad är en ”småbåt”?  
2. Vad är syftet med de större båtplatserna? Vilken storlek på båt möjliggör de olika storlekarna? 

 

 
3. Möjliggörs för båtar innehållande toalett och därmed behov av latrintömning? Om ja, hur ska tömning gå till? Finns risk för tömning i Mälaren? 
4. Förtydliga övrig avfallshantering. 
5. Hur går tankar om gästhamn eller besökshamn? Finns risk att det blir gästhamn eller besökshamn i framtiden? 

 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
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! 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (17)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-09-08 

 

 

§ 94 BYGG.2022.221, Bygglov för 
uppförande av kaj- och 
brygganläggning, BROGÅRD 1:205 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att tydliggöra 

båthamnens framtida användning.  

Sammanfattning 

Sökande inkom den 16 maj 2022 med en ansökan om bygglov för uppförande 

av kaj- och brygganläggning. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 

bygglov. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-05-16 

 Anmälan av kontrollansvarig som inkom 2022-05-16 

 Utlåtande tillgänglighet som inkom 2022-05-16 

 Handlingsförteckning L som inkom 2022-05-16 

 Situationsplan L-30-1-401 som inkom 2022-05-16 

 Markplaneringsritningar, L-31-1-401-403, som inkom 2022-05-16 

 Sektion L-31-2-401 som inkom 2022-05-16 

 Illustration L-31-3-401 som inkom 2022-05-16 

 Situationsplan grundad på förenklad nybyggnadskarta som inkom 
2022-05-16 

 Remissvar från Miljö- och livsmedelsenheten som inkom 2022-06-29 

 Remissvar från SUP som inkom 2022-08-11 

 Svar från byggherre som inkom 2022-09-02 

 Relevanta sidor i exploateringsavtalet som inkom 2022-09-02   
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (17)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-09-08 

 

 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för uppförande av kaj- och brygganläggning med stöd 

av 9 kap. 30 § PBL. 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig Dan Stom med behörigheten K, 

godtas som kontrollansvarig i 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.  

 Bygglovsavgift:  0 kr 

 Startbesked: Debiteras senare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Lannefelt (S) yrkar på att återremittera ärendet i syfte att tydliggöra 

båthamnens framtida användning.  

Andreas Åström (M) yrkar för Alliansen bifall till kontorets förslag till beslut. 

Lars-Gunnar Larsson (C) yrkar bifall till Jan Lannefelts (S) förslag till beslut.  

Jan-Erik Björk (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Börje Wredén (L) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Jan Lannefelts (S) förslag till beslut.  

Katarina Andersson (SD) och Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till Jan Lannefelts 
(S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Jan Lannefelts (S) förslag till beslut om återremiss. Ordförande 

frågar om beslut ska fattas idag och finner att Bygg- och miljönämnden 
beslutar enligt Jan Lannefelts (S) förslag till beslut om att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Sökande 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret   
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 
Bygglovshandläggare 
Bygglovsenheten 
   
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-09-27     

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.2022.171, Förhandsbesked för 
avstyckning , MARKEBY 1:1 
Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap 17 §, 
Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Villkor:  Utformning av tomter och byggnader ska ske med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljövård och i enlighet med riktlinjer för 
bebyggelse i FÖP 2016. 

3. 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.  

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 
Den 13 april 2022 kom sökande in med en ansökan om förhandsbesked att 
stycka av fem tomter på sin fastighet. Sökande valde att flytta dessa norrut på 
skogmarken efter ett yttrande från Samhällsbyggnadskontoret. Den första 
placeringen var på betesmark. 

Samhällsbyggnadskontoret efterfrågade flera utredningar för att gå vidare med 
ansökan. Sökande har tagit fram en bullerutredning som visar goda värden för 
den planerade bebyggelsen. 



 

 Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-09-27    

 
 

När det gäller avloppet så har Miljö godkänt en ny lösning med mindre 
anmärkningar.  

Kontorets bedömning är att denna plats är lämplig för att bygga fem nya 
bostäder. Kontoret föreslår därmed att förhandsbeskedet beviljas med stöd av 9 
kap 17 §, PBL. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan som inkom 13 april 2022 
• Situationsplan som inkom 26 september 2022 
• Kloridprov som inkom 13 april 2022 
• Resultat som inkom 13 april 2022 
• VA utredning som inkom 13 april 2022 
• Bilaga för vatten och avlopp som inkom 13 april 2022 
• Brev/skrivelse PLEX som inkom 10 augusti 2022 
• Brev/skrivelse miljö VA som inkom 22 augusti 2022  
• Brev/skrivelse miljö komplettering som inkom 26 september 2022 
• Utredning ljud/buller som inkom 26 september 2022 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 september 2022 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 
Den 13 april 2022 kom sökande in med en ansökan om förhandsbesked att 
stycka av fem tomter på sin fastighet. Sökande valde att flytta dessa norrut på 
skogmarken efter ett yttrande från Samhällsbyggnadskontoret. Den första 
placeringen var på betesmark. 

Förutsättningar 
Förslaget till bebyggelse ligger indragen vid ett skogsbryn och vetter ut mot 
jordbruksmark och Håtunavägen (väg 263 i söder). Bebyggelsen placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelsegrupp Prästtorp, och förutsätter en avgrening 
åt väster från befintlig infartsväg som nyttjas av grannfastigheten. Den nya 
vägen föreslås förses med vändplan för slam- och reningshållningsfordon. 
 
Åtgärden är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-Håbo 
Tibble [AB 35]. Enligt ställningstaganden i kommunen landsbygdsplan (FÖP 
2016) ställs högre krav på utformning av ny bebyggelse i områden med 
särskilda kulturmiljövärden, och det ska även redovisas hur kommande 
bebyggelse tar hänsyn till värdena på platsen. 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats på grannhörande till sakägare. Det har inte kommit in 
några yttranden. 



 

 Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-09-27    

 
 

Ärendet har skickats på remiss till kommunens översiktsplanerare på Plan- och 
exploateringsenheten.  

Det har inkommit ett svar om att det inte framgår av handlingarna i ansökan 
hur åtgärden ska anpassas till förutsättningarna på platsen, landskapsbilden och 
den befintliga bebyggelsen. 

Under platsbesök som gjordes av samhällsbyggnadskontoret konstaterades att 
området är relativt bullerutsatt av vägbuller från väg 263. Plan- och 
exploateringsenheten ser, utifrån utvecklingen i övriga delar av kommunen, att 
det finns en risk att bullersituationen i det berörda området kan komma att 
innebära krav på bullervall mot väg 263. Detta skulle påverka den befintliga 
jordbruksmarken söder om den föreslagna åtgärden negativt. 

Sökande har beställt en bullerutredning som visar goda värden för att bygga 
bostäder. 

Ärendet har också skickats på remiss till miljöenheten. Miljöenheten har svarat 
att när det gäller vatten så bedöms det finnas god vattentillgång med godtagbar 
kvalité.  

När det gäller avloppet så har sökande ändrat sitt förslag och redovisat det på 
senaste situationsplanen. Miljöenheten framför att det är en godtagbar lösning. 
Dock har de några synpunkter som kan tas vidare vid en ansökan om avlopp i 
senare skede. 

Utformning och skäl till beslut 
Samhällsbyggnadskontoret efterfrågade flera utredningar för att gå vidare med 
ansökan. Sökande har tagit fram en bullerutredning som visar goda värden för 
den planerade bebyggelsen. 

När det gäller avloppet så har miljö godkänt en ny lösning med mindre 
anmärkningar.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att denna plats är lämplig för att 
bygga fem nya bostäder. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att 
förhandsbeskedet beviljas med stöd av 9 kap 17 §, PBL. 

Upplysningar  
Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 
tillstånd från Miljöenheten. 

Ett förhandsbesked gäller i två år från att det vinner laga kraft. 

Barnperspektiv 
Detta förslag möjliggör att barnfamiljer kan bo på landsbygden, vilket är bra 
för barns hälsa.   



 

 Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-09-27    

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
Hany Touman  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 13 april 2022 
2. Situationsplan som inkom 26 september 2022 
3. Kloridprov som inkom 13 april 2022 
4. Resultat som inkom 13 april 2022 
5. VA utredning som inkom 13 april 2022 
6. Bilaga för vatten och avlopp som inkom 13 april 2022 
7. Brev/skrivelse PLEX som inkom 10 augusti 2022 
8. Brev/skrivelse miljö VA som inkom 22 augusti 2022  
9. Brev/skrivelse miljö komplettering som inkom 26 september 2022 
10. Utredning ljud/buller som inkom 26 september 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. 
Meddelande om kungörelse 

• Bjökboda 2:1 
• Håtuna Prästgård 1:2 
• Håtunaholm 3:1 
• Håtuna-Sänkan 1:1 
• Håtuna-Sänkan 1:2 
• Markeby 1:2 
• Markeby 1:4 
• Markeby 1:5  
 









= Slamavskiljare med pump

Gemensam infiltration alt markbädd 
med diffust utlopp till dike. 

Hus

Garage

Vändplats för slam/renhållningsfordon

Möjlig plats för
borrad brunn

Marklutning/grundvattnets riktning

1

2 3 4

5

1. ca 3100 kvm
2. ca 2900 kvm
3. ca 2900 kvm
4. ca 2900 kvm
5. ca 2900 kvm 

Skala 1:2000

0 150 m

Placering och storlek av byggnader är
grovt uppskattade. Detta kommer att
klargöras i ev bygglovsansökan.

Dike ordnas vid behov och 
ansluts mot vägdike. 

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Rektangel

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Blyertspenna

ander
Blyertspenna

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  

ander
Linje  













   YTTRANDE 1 (3)  

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

2022-08-10   BYGG.2022.171 
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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Markeby 1:1 
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt har mottagit en intern remiss från 
bygglovsenheten avseende en ansökan om förhandsbesked för att stycka av 
fem tomter på fastigheten Markeby 1:1.  

Enheten för samhällsbyggnadsutveckling (nu plan- och exploateringsenheten) 
svarade på remissen i maj 2022. Efter detta har sökande ändrat sin ansökan. 
Detta remissvar avser ansökan enligt mail den 12 juni 2022.   

Yttrande  
Förslaget till bebyggelse ligger indragen vid ett skogsbryn och vetter ut mot 
jordbruksmark och Håtunavägen (väg 263 i söder). Bebyggelsen placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelsegrupp Prästtorp, och förutsätter en avgrening 
åt väster från befintlig infartsväg som nyttjas av grannfastigheten. Den nya 
vägen föreslås förses med vändplan för slam- och reningshållningsfordon.   

Fastigheten är belägen i uppbrutet slättlandskap. Landskapet är storskaligt och 
intensivt brukat med stor överblickbarhet och långa siktlinjer. Topografin är 
varierad. Större flacka odlingsytor avbryts av större eller mindre skogsklädda 
höjdpartier som bidrar till att skapa ett variationsrikt landskap trots 
storskaligheten.1  

Enligt kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) ska ny bebyggelse i första hand 
lokaliseras till utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och 
bebyggelseutvecklingsområden2. Bebyggelse som inte är kopplat till utpekade 
stråk och områden kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt ansltning till 
annan befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer i landsbygdsplanens 
fjärde kapitel – Riktlinjer för bebyggelse3. Det framgår inte av handlingarna i 
ansökan hur åtgärden ska anpassas till förutsättningarna på platsen, 
landskapsbilden och den befintliga bebyggelsen.  

Enligt kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) ska ny bebyggelse i första hand 
lokaliseras till utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och 
bebyggelseutvecklingsområden4. Bebyggelse som inte är kopplat till utpekade 
stråk och områden kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt ansltning till 
annan befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer i landsbygdsplanens 



 Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2022-08-10   

 
 

fjärde kapitel – Riktlinjer för bebyggelse5. Det framgår inte av handlingarna i 
ansökan hur åtgärden ska anpassas till förutsättningarna på platsen, 
landskapsbilden och den befintliga bebyggelsen.  

Enligt kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) ska ny bebyggelse i första hand 
lokaliseras till utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och 
bebyggelseutvecklingsområden6. Bebyggelse som inte är kopplat till utpekade 
stråk och områden kan tillåtas förutsatt att den lokaliseras i direkt ansltning till 
annan befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer i landsbygdsplanens 
fjärde kapitel – Riktlinjer för bebyggelse7. Det framgår inte av handlingarna i 
ansökan hur åtgärden ska anpassas till förutsättningarna på platsen, 
landskapsbilden och den befintliga bebyggelsen.  

Åtgärden är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna-Håbo 
Tibble [AB 35]. Enligt ställningstaganden i kommunen landsbygdsplan (FÖP 
2016) ställs högre krav på utformning av ny bebyggelse i områden med 
särskilda kulturmiljövärden, och det ska även redovisas hur kommande 
bebyggelse tar hänsyn till värdena på platsen.8  

Området ligger strax söder om Erikssund, vilket är ett ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO).  

Det berörda området är utpekat som ett bevakningsområde i kommunens VA-
plan (område 2, Prästtorp). I dagsläget har Prästtorp för få adresser för att vara 
aktuell för anslutning till det allmänna VA-nätet9. Då förutsättningarna för 
anslutning till kommunalt VA kan komma att ändras om fem nya fastigheter 
uppförs föreslår enheten för samhällsutvecklingsprojekt att ärendet även 
skickas på remiss till VA-avdelningen. 

Under platsbesök konstaterades att området är relativt bullerutsatt av vägbuller 
från väg 263. Plan- och exploateringsenheten ser, utifrån utvecklingen i övriga 
delar av kommunen, att det finns en risk att bullersituationen i det berörda 
området kan komma att innebära krav på bullervall mot väg 263. Detta skulle 
påverka den befintliga jordbruksmarken söder om den föreslagna åtgärden 
negativt.  

 

 

/Plan- och exploateringsenheten  
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1 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Landskapsanalys, sid. 91-92  
Uppbrutet slättlandskap, sid. 93  
2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Riktlinjer för lokalisering av ny bebyggelse, sid. 82  
3 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Bebyggelseutveckling, boende och service – nya planeringsinriktningar, sid. 42  
4 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Riktlinjer för lokalisering av ny bebyggelse, sid. 82  
5 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Bebyggelseutveckling, boende och service – nya planeringsinriktningar, sid. 42  
6 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Riktlinjer för lokalisering av ny bebyggelse, sid. 82  
7 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Bebyggelseutveckling, boende och service – nya planeringsinriktningar, sid. 42  
8 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Kulturmiljövärden och naturvärden i Upplands-Bro, sid. 88  
9 VA-plan för Upplands-Bro kommun  
3.4 Bevakningsområden, sid. 65-66  



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

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

2022-08-22 ADM.2022.370

Bygglovsavdelningen
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

MARKEBY 1:1

Internremiss avseende förhandsbesked gällande fem
enbostadshus och garage

Utlåtande
Miljö- och livsmedelsenheten gör följande bedömning i ärendet om förhandsbesked för
uppförande av fem enbostadshus på fastigheten Markeby 1:1 i Upplands-Bro kommun.
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att förhandsbesked kan beviljas om synpunkterna
under nedanstående rubriker beaktas.

Avlopp
I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer.
Enligt jordartskartan består marken i området till största delen av Glacial lera vilket troligen
innebär att det är svårt att infiltrera avloppsvatten.
Sökande planerar att de fem fastigheterna ska installera en gemensamhetsanläggning för
avlopp i form av infiltration, där varje fastighet har egen slamavskiljare med pumpning till
den gemensamma infiltrationen.
I inkomna handlingar gällande avloppet finns ingen redovisning om markförhållande för
markens beskaffenhet eller eventuell avledning till dike/vattendrag.
Miljö- och livsmedelsenheten vill därför att en markundersökning genomförs.
Det som behöver utredas är om infiltration för avloppsvatten är möjligt eller om det finns
dike, åkerdränering eller vattendrag i närheten för avledning efter markbädd eller
minireningsverk.

Ansökan om gemensamhetsanläggning för avlopp ska skickas till Bygg- och miljönämnden.

Dricksvatten
Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med mindre god vattentillgång
(mediankapacitet om mindre än 600 liter/h). Miljö- och livsmedelsenheten har inga övriga
uppgifter om grundvattnets kvalitet.
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Enligt inkommen vattenutredning till ansökan har inga höga kloridvärden noterats vilket är ett
tecken på god vattentillgång i området.
På två närbelägna fastigheterna öster om planerade fem bostadshus finns enligt SGU
vattenborrer med vattenuttag om 200 respektive 500 liter per timme, med ett djup om 70
respektive 60 meter.
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att tillräckligt god vattentillgång kan erhållas på
fastigheten Markeby 1:1. Detta förutsätter dock att inkommen vattenutredning uppfyller de
utförda undersökningarna.

Garage
Om det ska finnas golvbrunn i garage där tvätt- eller spolvatten förekommer ska oljeavskiljare
installeras. En anmälan till Bygg- och miljönämnden ska i så fall utföras och blankett finns på
kommunens hemsida.
Miljö- och livsmedelsenheten rekommendationen att inte installera golvbrunn i garage utan
att tänka igenom behovet och att titta på andra lösningar som till exempel uppsamlingsränna
för smältvatten, sandfång eller dylikt.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Magnus Malmström
Miljöinspektör

Denna skrivelse är skickad till:
Bygglovshandläggare Tomislav Dragoja: tomislav.dragoja@upplands-bro.se



Från: Magnus Malmström
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Avstyckningar MARKEBY 1:1, Bygg 2022.171, adm 2022.370
Datum: den 26 september 2022 14:33:49
Bilagor: image001.png

Hej Tomislav,
Den nya situationsplanen visar på att de kommer att grävas ett dike till befintligt vägdike
och det är godtagbart som avledning från en markbädd.
Att ha ett diffust utsläpp till diket är dock inte bra om marken inte är genomsläpplig.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Magnus Malmström
Miljöinspektör
 
Miljö- och livsmedelsavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Växeln: 08-581 690 00
 
08-410 792 85
072-178 83 72
magnus.malmstrom@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 26 september 2022 12:30
Till: Magnus Malmström <Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Avstyckningar MARKEBY 1:1, Bygg 2022.171, adm 2022.370
 
Hej Magnus,
 
Ni lämnade ett yttrande där det framgick att det var glacial lera i marken och det var svårt med
infiltration.
 
Sökande har ändrat sitt förslag.
Räcker detta.
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
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Från: krister ö <Helgestagard@hotmail.com> 
Skickat: den 26 september 2022 12:11
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Avstyckningar Markeby
 
Hej 
Här kommer resultatet från bullerutredningen och det ska ej vara några problem. Han sa
även att de går att anlägga ute platser i söderläge om man så vill. 
Jag skickar också med en karta angående om hur avloppet är tänkt. 
Gärna att ansökan kommer upp på nästa byggnadsnämndsmöte.
Mvh Krister Öberg
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av krister Öberg, har Springwell Audio utfört en beräkning av trafikbullernivåer vid en tomt med beteckning 
MARKEBY 1:1. Utredningen är del av en ansökan om förhandsbesked inför bygglov för avstyckning av tomten och 
nybyggnad av 5st enbostadshus med separat garage. 

Resultatet är att beräknat värdena uppfyller svensk författningssamling 2015:216 (Förordning (2017:359)). 

2 Beräkningsförutsättningar 

• Beräkningar har utförts i programvaran IMMI 2021, enligt nordiska beräkningsmodeller TemaNord 1996:525. 

• Beräkningar av ekvivalent- och maximala ljudnivåer utomhus utförs 1,5m ovan mark. 

• Beräkning av fritt fält, ekvivalenta nivåer utförs vid ett antal punkter 0,5m framför fasaden och 2,0m ovan mark. 

• Beräkningsmodellerna tar hänsyn till ljudkällornas ljudalstring, markens egenskaper, terräng samt skärmning och 
reflexer från byggnader.  

• Ekvivalent ljudnivå är ett genomsnitt på hur mycket det låter under ett årsmedeldygn, både när fordon passerar 
och när det är tyst. 

• Maximal ljudnivå är ett mått på hur mycket en enskild fordonspassage låter. 

• Fritt fält ekvivalent ljudnivå är ett mått som räknar bort reflexer från fasad och andra ytor.  

3 Bedömningsunderlag 

Följande underlag har använts: 

• Vägtrafikmängder enligt underlag från Trafikverkets webtjänst TIKK och Tindra. 

• Prognos enligt Trafikverkets handling Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065 
som rekommenderas att användas i deras basprognoser. 

• Beräkningar implementerad i IMMI 2021 enligt Tema Nord 1996:525  

• Situationsskiss levererades av beställaren. 

• Fastighets- och höjdkartor inköpta från Metria. 

• Svensk författningssamling 2015:216 (Förordning (2017:359)) 

4 Riktvärden 

Gällande nationella riktvärden för ljudnivåer från väg- och spårtrafik återfinns i § 3, § 4 samt § 5 i SFS nr 2015:216, 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och återges nedan. 

Den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- 
och vägtrafik. För bostäder upp till 35kvm läggs nivån nu på 65dBA i stället för det tidigare 60dBA. För bostäder större än 
35kvm höjs riktvärdet till 60dBA mot det tidigare 55dBA. 

En höjning av bullerriktvärdena enligt beslutet innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

8 §   Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 
bullersituationen. 
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5 Utlåtande 

5.1 Fasad 

Beräknade ekvivalent ljudnivåer vid fasad (fritt fälts värden) understiger bestämmelsen §3 första stycket 1 både nu och vid 
prognosen år 2040. 

5.2 Uteplats 

Uteplats är möjligt i anslutning till samtliga delar av byggnaderna. Beräknat ekvivalent- och maximalnivå understiger 
bestämmelsen §3 andra stycket. 

6 Trafikmängder, indata 

Prognosen beräknas från 1,57% ökning av antalet fordon och 1,84% tunga fordon per år, detta enligt Trafikverkets 
dokument trafikupprakningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-210611.pdf (Trafikuppräkningstal för EVA och 
manuella beräkningar 2017-2040-2065). 

  Mätår 2022 2040   

Vägsträcka   Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 
fordon 

Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 
fordon 

Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 
fordon 

Skyltat 
hastighet 

km/h 

Väg 263 2017 3880 380 4194 416 5551 578 80 
 

  

Figur 1 - Trafikverkets mätpunkt på väg 263 
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7 Beräknade nivåer 

Figuren visar hur stort område tas hänsyn till vid beräkningarna. 

Bara prognos år 2040 visas i följande figurer. Eftersom bestämmelserna uppfylles för prognosåret, där mängden trafik och 
därmed bullret är högre, blir de nuvarande nivåerna ointressanta. 

Eftersom utredning gäller förhandsbesked är placering och storlek för byggnaderna är bara ett förslag. Exakt storlek och 
placering bestäms senare. 

7.1 Omfattning - terräng 

 

Figur 2 – beräkningsomfattning med terränghöjd. Gröna rutorna är en indikering för placering och storlek för de nya 
byggnaderna. 
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7.2 Beräkningsomfattning 

 

Figur 3 - LAeq(24 timmar) 1,5m ovan mark, prognos år 2040, 5m rutnät 
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7.3 Prognos - Ekvivalent ljudnivå (LAeq), fritt fält, vid fasad år 2040 

Samtliga beräkningspunkter ligger under den 60dB LAeq (dygnsekvivalent) för buller vid fasad. 

 
Figur 4 – LAeq(24 timmar) dB vid fasad, fritt fälts värden, prognos år 2040. 2m ovan mark. 
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Figur 5 – LAeq [dB] vid fasad (vy från söder), fritt fälts värden, prognos år 2040 
 
 

Figur 6 - LAeq [dB]vid fasad (vy från norr), fritt fälts värden, prognos år 2040 
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7.4 Prognos - Ekvivalent nivå utomhus LAeq(24 timmar) år 2040 

Genom att bygga ut marken kan man skapa en ljudreducerande effekt. 

 

Figur 7 - 3d vy som visar att detta hus (2) har en markhöjdsskillnad ut mot väg 263. 

 

Området kring husens föreslagna placering ligger under riktvärdet 50dB LAeq(dygnsekvivalent) för uteplatser. 

Figur 8 - LAeq(24 timmar) [dB] 1,5m ovan mark, prognos år 2040, 2m rutnät 
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7.5 Maximal nivå utomhus - LAFmax  

Maximala bullernivåer ändras inte från år till år. Nivån bestäms av de fordon som passerar förbi tomten och alstrar mest 
ljud. 

Samtliga tomter ligger under den 70dB LAFmax riktvärde för uteplatser. 

 

Figur 9 – LAFmax [dB] 1,5m ovan mark, prognos år 2040, 2m rutnät 

 



 Delegationslista Livs 2022-08-25 - 2022-09-21 - BMN 21/0015-86 Delegationslista Livs 2022-08-25 - 2022-09-21 : livsmedel september

Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-08-25 - 2022-09-21

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2022-08-31 Tillfälligt tillstånd, DB § 37ATL.2022.182

Ansökan om permanenta serveringstillstånd

BROGÅRD 1:173

Bondhagsvägen 2

2022-09-02 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §38: ÅKLIV.2022.183

Årlig kontrolltid

BRUNNA 7:4

Violinvägen 2

2022-09-09 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §39: REGLIV.2022.191

Anmälan

BRUNNA 7:4

Violinvägen 2

2022-09-09 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §40: ÅKLIV.2022.192

Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2022-09-14 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §41: REGLIV.2022.196

Anmälan

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2022-09-14 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §42: ÅKLIV.2022.197

Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2022-09-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §43: REGLIV.2022.201

Anmälan

2022-09-22 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2022-09-21 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §44: ÅKLIV.2022.202

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 8

2022-09-22 Sida 2 av 2



 Delegationslista Miljö 2022-08-25 - 2022-09-21 - BMN 21/0015-87 Delegationslista Miljö 2022-08-25 - 2022-09-21 : miljö september

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-08-25 - 2022-09-21

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-SKÄLLSTA 1:41

Tryckfärgsvägen 1

2022-08-25 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 118: BEVMIL.2022.572

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

ÖRNÄS 1:28

Mätarvägen 47

2022-09-02 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 119:
FÖREL

MIL.2022.555

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2022-09-12 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 120: FÖRELAVL.2022.441

Anmälan om dagvattenanläggning, damm 1

HÅTUNAHOLM 3:6

Håtuna kyrkväg 12

2022-09-14 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 121: BEVMIL.2022.581

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

NORRÄNGE 1:8

Grafitvägen 5

2022-09-16 Förbud att släppa ut avloppsvatten Tf Miljöchef, § 122: FÖRBAVL.2022.585

Tillsyn enligt miljöbalken, 2022

NORRÄNGE 1:8

Grafitvägen 5

2022-09-16 Förbud att släppa ut avloppsvatten Tf Miljöchef, § 123: FÖRBAVL.2022.585

Tillsyn enligt miljöbalken, 2022

UDDEN 1:6

Udden 2

2022-09-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 124: AVGNAT.2021.653

Ansökan om strandskyddsdispens, ridhus

2022-09-22 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:17

Laggaruddsvägen 10

2022-09-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 125: AVGNAT.2020.684

Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2022-09-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 126: AVGNAT.2021.530

Ansökan om strandskyddsdispens, parkeringsplats

Antal ärenden 9

2022-09-22 Sida 2 av 2



 Delegationslista Bygg 2022-08-25 - 2022-09-21 - BMN 21/0015-88 Delegationslista Bygg 2022-08-25 - 2022-09-21 : bygglov septemner

Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-08-25 - 2022-09-21

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BJÖRKNÄS 2:19

Sågbacken 34

2022-09-09 Avskrivning Anmälan Bygglovhandläggare/inspektör, §2: AvskrivetBYGG.2022.299

Anmälan för tillbyggnad (Attefall)

SÄBYHOLM 5:23

Säbyholm Borgen 3

2022-08-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 128: BeviljatBYGG.2017.251

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten SÄBYHOLM 5:23, Säbyholm Borgen 3

HÄRNEVI 10:41

Dagsverkarvägen 19

2022-08-29 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 129: BeviljatBYGG.2021.86

Anmälan för inredning av vind samt montage av takfönster

JÄDRA 1:17

Bondmorans väg 24

2022-08-29 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 130: BeviljatBYGG.2022.100

Anmälan för installation av eldstad

BRUNNA 7:25

Kantelevägen 13

2022-08-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 131: BeviljatBYGG.2022.125

Anmälan för installation av eldstad

VIBY 19:105

Kraftvägen 9

2022-08-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 132: BeviljatBYGG.2021.229

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av lagerbyggnad

EKHAMMAR 4:171

Ängsvägen 24

2022-08-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 133: BeviljatBYGG.2020.93

Bygglov för ombyggnad av tvåbostadshus med ytterligare två studentlägenheter.

2022-09-22 Sida 1 av 6
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:18

Mätarvägen 22

2022-08-30 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 134: BeviljatBYGG.2021.76

Bygglov för tillbyggnad av industri med tillhörande parkeringsplatser

STORHAGEN 3:3

Ängsuddsstigen 6

2022-08-30 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 135: BeviljatBYGG.2021.345

Anmälan tillbyggnad (Attefall)

BRUNNA 4:229

Glasyrvägen 11

2022-08-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 136: BeviljatBYGG.2022.310

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:458

Flugsvampsvägen 2

2022-08-31 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 137: BeviljatBYGG.2021.310

Bygglov för ändrad användning av carport till gäststuga

Brogård 1:166

2022-09-02 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 138: BeviljatBYGG.2018.382

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:166/ Brogård
1:167  del 1),Hus 22,24

ALHOLMEN 1:62

Alholmen 8

2022-09-02 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 139: BeviljatBYGG.2019.280

Anmälan för installation av braskamin i befintlig skorsten

SJÖHAGEN 3:5

Sjöhagenvägen 13

2022-09-02 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 140: BeviljatBYGG.2021.300

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av bostadshus

2022-09-22 Sida 2 av 6
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:407

Månstensvägen 1

2022-09-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 141: BeviljatBYGG.2022.282

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:169

2022-09-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 142: BeviljatBYGG.2019.218

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Hus 1

BJÖRKNÄS 2:36

Sågbacken 23

2022-09-07 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 143: BeviljatBYGG.2020.345

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:632

Lillmossvägen 25

2022-09-09 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 144: BeviljatBYGG.2021.191

Bygglov för inglasning av köksentré

BROGÅRD 1:169

2022-09-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 145: BeviljatBYGG.2019.220

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 3

BROGÅRD 1:169

2022-09-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 146: BeviljatBYGG.2019.221

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 4

BROGÅRD 1:169

2022-09-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 147: BeviljatBYGG.2019.222

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 5

2022-09-22 Sida 3 av 6
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TIBBLE KYRKBY 4:58

Slagavägen 1

2022-09-13 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 148: BeviljatBYGG.2022.74

Bygglov för installation av solceller

TIBBLE KYRKBY 2:31

Teljebyvägen 2

2022-09-15 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 149: BeviljatBYGG.2022.111

Bygglov för installation av solceller

FINNSTA 1:2

Fjärilsstigen 2

2022-08-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 214: BeviljatBYGG.2022.341

Bygglov för nybyggnad av vindskydd/ paviljong

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:308

Ringvägen 1

2022-08-25 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 215: BeviljatBYGG.2022.297

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar tom 2023-06-07

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:308

Ringvägen 1

2022-08-26 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 216: BeviljatBYGG.2022.298

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering tom 2025-10-01

BRO-RÅBY 3:106

Bokstigen 6

2022-08-30 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 217: BeviljatBYGG.2022.283

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2022-08-30 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 218: BeviljatBYGG.2022.294

Tidsbegränsat bygglov tom 2024-12-31 för nybyggnad av byggbod

2022-09-22 Sida 4 av 6
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EKHAMMAR 4:475

Örtugsvägen 8

2022-08-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 219: BeviljatBYGG.2022.337

Bygglov för ändring av takfärg

BRUNNA 4:762

Flanellvägen 3

2022-08-31 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 220: NekatBYGG.2022.333

Bygglov för uppförande av plank

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Håtunavägen 1

2022-09-01 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 221: BeviljatBYGG.2022.313

Bygglov för nybyggnad av kontor

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2022-09-01 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 222: BeviljatBYGG.2022.314

Bygglov för nybyggnad av byggnad

HUSBY 1:25

Husbyvägen 36

2022-09-01 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 223: BeviljatBYGG.2022.318

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

NYGÅRD 2:19

Ängsuddsvägen 1

2022-09-02 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 224: AvskrivetBYGG.2022.273

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av pumpstation

BROGÅRD 1:184

2022-09-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 225: BeviljatBYGG.2022.329

Bygglov för uppförande av skylt på fasad

2022-09-22 Sida 5 av 6
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ÖRNÄS 1:11

Mätarvägen 41

2022-09-06 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 226: BeviljatBYGG.2022.315

Tidsbegränsat bygglov för tillfällig uppställning av förrådstält

HÅTUNAHOLM 3:1

Kung Birgers väg 1

2022-09-08 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 227: AvskrivetBYGG.2022.136

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st ligghallar för hästar

ÖRNÄS 1:18

Garpebodavägen 3

2022-09-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 228: BeviljatBYGG.2022.344

Bygglov för uppförande av fasadskylt

ÅDÖ 1:11

Ådö Ekdalen 1

2022-09-12 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 229: BeviljatBYGG.2022.345

Bygglov för nybyggnad av garage

Antal ärenden 39

2022-09-22 Sida 6 av 6
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