
PROTOKOLL 2 (56) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

Underskrift 

 .....................................................................  
Sara Wiesner 

Plats och tid Gemaket, 2021-01-28 15:00-17:00 

Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Börje Wredén (L), ordförande 
Andreas Åström (M), 1:e vice ordförande 
Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande 
Rasmus Lindstedt (S) § 9-20 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Erling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Per Lindahl (C) 
Erik Karlsson (V) 
Jarl Teljstedt (KD) 

Jane Eklund (S) §1-8 
Mats Zettmar (SD) 
Jan-Erik Björk (KD) §18 
(temaärende) 
Kristina Henriksson (V) §18 
(temaärende) 

Närvarande ersättare 

Jane Eklund (S) §9-20 
Jan-Erik Björk (KD) §1-17, 19-20 
Kristina Henriksson (V) §1-17,  
19-20
Agneta Holmenmark (S)
Bo Nersing (SD)
Leif Johansson (S)
Göran Malmestedt (M)

Övriga deltagare Sara Wiesner, Sekreterare, Linda Edgren, tf Samhällsbyggnadschef,Ylva Malm, 
avdelningschef, Jonny Hellman, avdelningschef, Stella Österback, 
bygglovshandläggare, Hany Touman §9-12, byggnadsinspektör, Tobias Vestin, 
byggnadsinspektör 

Utses att justera  Jan Lannefelt (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-01-28 
kl. 17:00 

Paragrafer §§ 2 & 13

Underskrifter 

Sekreterare 
 .................................................................. 
Sara Wiesner 

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

Justerare 

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

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

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-01-28 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-01-28 Datum för anslags nedtagande: 2021-02-18 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 



  

PROTOKOLL 7 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 2 Remiss avseende utredning av 
Rättviksmodellen 

 Dnr BMN 21/0001 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende 

utredning av Rättviksmodellen. 
2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen belyser viktiga aspekter utifrån 
för- respektive nackdelar avseende Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden 
vill särskilt lyfta ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt 
beaktande om införande av en ny modell. 
 

1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus. I 
vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, detta för att 
tydliggöra budskap ur ett rättsligt perspektiv. 
 

2. Efterdebitering av större verksamheter kan innebära mer administrativt 
arbete både för Bygg- och miljönämnden samt verksamhetsutövaren. 
Processen kan generera en högre arbetsbelastning för såväl avdelningen 
som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad som resultat. 

 
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och 

trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021 
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och 
medborgare.  

 
4. Införa en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt, utredningen 

beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är anpassad efter 
kommunens villkor.  

 
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning om hur 

Upplands-Bro kommun kan samverka med flera kommuner i sin roll som 
myndighetsutövare inom miljö- och livsmedelslagstiftningen. Utredningen 
bör inväntas innan ny modell genomförs. 

 
6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i 

nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av 
livsmedelskontrollen som pågår. Transparent och tydlig debitering är 
troligen viktigare än när debiteringen görs.  
 

7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över.  
Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utöka samarbete 
med näringslivsenheten under 2021 

 



  

PROTOKOLL 8 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse dat. 2021-01-04 
 Utredning av Rättviksmodellen 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende 

utredning av Rättviksmodellen. 
2. Beslutet justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Åström (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



PROTOKOLL 39 (56) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 13 MIL.2020.960, Remiss, Anmälan om 
vattenverksamhet L.st dnr 535-68412-
2020, ALHOLMEN 1:2 
Dnr MIL.2020.960 

Beslut 

Länsstyrelsens beteckning: d.nr 535-68412-2020 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna miljö-och 
livsmedelsavdelningens förslag till yttrande daterat den 5 januari 2021 
till Länsstyrelsen i Stockholm.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning 

En remiss avseende anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 3 december 2020. Yttrande ska 
lämnas till Länsstyrelsen senast den 11 januari 2021, Bygg- och miljönämnden 
har beviljats anstånd med yttrandet till den 3 februari 2021. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamheter gällande anläggande av brygga, anläggande 
av stenkista och muddring inom fastigheten Alholmen 1:103.  

Alholmen 1:103 blev avstyckad från stamfastigheten Alholmen 1:2 som en 
fritidshusfastighet. Avstyckningen för Alholmen 1:103 har vunnit laga kraft 
och registrerat i fastighetsregistret 2020-11-16. Den aktuella fastigheten ligger 
inom ett detaljplanelagt område där strandskyddet har upphävts och 
detaljplanen medger bryggor. 

Miljö- och livsmedelsavdelning har tagit del av handlingarna i rubricerat 
ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 
Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Miljöbalken. 

Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att den planerade vattenverksamheten 
inte bör innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under 
förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i  
anmälningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena. 
Anläggningen anses inte hota några biologiska värden i närområdet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 20 december 2021
 Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 3 december 2021



PROTOKOLL 40 (56) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Länsstyrelsens beteckning: d.nr 535-68412-2020 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna miljö-och 
livsmedelsavdelningens förslag till yttrande daterat den 5 januari 2021 
till Länsstyrelsen i Stockholm.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

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

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se


