
PROTOKOLL 2 (46) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

 Jan Lannefelt (S) 

Kommunledningskontoret 
2021-05-20 kl. 16:45

Paragrafer  §§ 61 – 62 & 69 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Emine Korkmaz 

Ordförande 
 ..................................................................  
Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ..................................................................  
Jan Lannefelt (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-20 

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-20 Datum för anslags nedtagande: 2021-06-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ....................................................................  
Emine Korkmaz 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-05-20 15:00 – 16:35 

Ajournering 

Ledamöter 

Beslutande Börje Wredén, ordförande (L) 
Andreas Åström, 1:e vice ordförande 
(M) 
Jan Lannefelt, 2:e vice ordförande (S) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Erling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Jarl Teljstedt (KD) 
Per Lindahl (C) 
Erik Karlsson (V) 

Närvarande ersättare

Jane Eklund (S) 
Jan-Erik Björk (KD) §§ 55-57 & 
60 - 72 
Kristina Henriksson (V) 
Agneta Holmenmark (S) 
Bo Nersing (SD) 
Leif Johansson (S) 

Övriga deltagare Emine Korkmaz, Sekreterare, Ylva Malm, tf. bitr. Samhällsbyggnadschef, 
Olof Forsberg, avdelningschef, Stella Österback §56, bygglovshandläggare, 
Hany Touman §57-60, byggnadsinspektör, Emil Eneblad, politisk sekreterare 
för Sverigedemokraterna



  

PROTOKOLL 26 (46)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 MIL.2020.976, Remiss ansökan om 
utökad täktverksamhet m.m. samt 
vattenverksamhet, HÅBO 
HÄRADSALLMÄNNING 1:1, 
Hammarbyfjällsvägen 1 

 Dnr BMN 21/0007 

Beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 maj 2021 
till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av Sand- och Grus AB 
Jehanders senaste yttrande i mål M 8144–20, ansökan om tillstånd till 
fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har från Mark- och miljödomstolen den 15 april 2021 
tagit del av Sand och Grus AB Jehanders yttrande med bland annat 
kompletterande yrkande och bemötande av inkomna synpunkter i mål M 8144–
20 angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. 
Inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-Önsta 
2:10 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd 
till den 24 maj 2021 för att lämna synpunkter på inkomna handlingar.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad den 12 maj 
2021 

 Underrättelse daterad den 15 april 2021 

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

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 2021 
till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av Sand- och Grus AB 
Jehanders senaste yttrande i mål M 8144–20, ansökan om tillstånd till 
fortsatt och utökad täktverksamhet m.m 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 
  



PROTOKOLL 27 (46) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår att en redaktionell förändring görs i beslutspunkt 1 
till: 

2.” Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 maj 2021 
till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av Sand- och Grus AB 
Jehanders senaste yttrande i mål M 8144–20, ansökan om tillstånd till 
fortsatt och utökad täktverksamhet m.m.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden har 
beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut med Börje Wrédens (L) 
redaktionella ändringsförslag. 

Beslutet skickas till: 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka
mmd.nacka.avdelning3@dom.se
Mål 8144–20



PROTOKOLL 28 (46) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 62 MIL.2021.356, Remiss, ansökan om 
deponi för avfall och återvinning, samt 
vattenverksamhet, HÅBO 
HÄRADSALLMÄNNING S:1, 
Hammarbyfjällsvägen 1 
Dnr BMN 21/0007 

Beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 maj 2021 
till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av NCC Industry AB 
senaste yttrande i mål M 9308–20, ansökan om tillstånd om deponi för 
avfall och återvinning, samt vattenverksamhet. 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har från Mark- och miljödomstolen den 8 april 2021 
tagit del av NCC Industry AB:s ansökan om tillstånd om deponi för avfall och 
återvinning, samt vattenverksamhet inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 
S:1 i Upplands-Bro kommun. Skriftliga synpunkter ska lämnas till Mark- och 
miljödomstolen senast den 7 maj 2021. Bygg- och miljönämnden har beviljats 
anstånd till den 30 maj 2021 för att lämna synpunkter på inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 8 april 2021

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad den 12 maj
2021

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

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 30 april 2021 
till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av NCC Industry AB 
senaste yttrande i mål M 9308–20, ansökan om tillstånd om deponi för 
avfall och återvinning, samt vattenverksamhet. 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 



PROTOKOLL 29 (46) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår att en redaktionell förändring görs i 
beslutspunkt 1 till: 

1. ”Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 maj
2021 till Mark- och miljödomstolen gällande bemötande av NCC
Industry AB senaste yttrande i mål M 9308–20, ansökan om tillstånd
om deponi för avfall och återvinning, samt vattenverksamhet.”

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden har 
beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut med Börje Wrédens (L) 
redaktionella ändringsförslag. 

Beslutet skickas till: 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Mål 9308–20



  

PROTOKOLL 42 (46)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 ALL.2021.438, Tertialrapport 1 - Bygg- 
och miljönämnden 

 Dnr BMN 21/0007 

Beslut 
1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till Tertialrapport 1 2021 godkänns 

samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
2 Beslutet justeras omedelbart.    

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Katarina Olofsson (SD) och Jan Ramstedt (SD) deltar ej i beslutet. 

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S) och Britt-Marie Gerdin (S) deltar ej i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för bygg- och miljönämndens 
verksamhet och resultat under årets första 4 månader (tertial 1). Dessutom 
innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat. 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det 
gäller bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och 
alkohol. 

Perioden januari – april ser kontoret en fortsatt förändrad byggmarknad 
gällande typ av ärenden jämfört med tidigare år. En fortsatt ekonomisk 
utmaning för nämnden är att framgent följa upp intäktsmål och 
debiteringsgrader. Ny PBL-taxa har beslutats av nämnden för att jämna ut 
intäkterna för bygglovsverksamheten. 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -718 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna 
är -72 tkr högre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat på -2 499 tkr 
utifrån utfallet för första tertialet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021 

 Tertialrapport 1 2021 för Bygg- och miljönämnden  



  

PROTOKOLL 43 (46)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 
1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till Tertialrapport 1 2021 godkänns 

samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
2 Beslutet justeras omedelbart.    

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden har 
beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 
  




