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BYGG.2021.195, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:42, 
Kronogårdsvägen 8B 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, 
57 § 
Bygglov:  11 424 kronor 
Startbesked:  15 708 kronor 
Kommunicering      2 856 kronor 
Kungörelse:          278 kronor 

Totalt:  30 266 kronor 

_______________________________________________________________ 

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. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5) 
2021-05-28 

Sammanfattning 

Ansökan som inkom 2021-04-28 avser nybyggnad av enbostadshus och garage 

Tomtens storlek är 1507 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om en och 

halv våning med en byggnadsarea på 133,1 kvm och en bruttoarea på 196,9 

kvm samt garage på 37,4 kvm. 

Huset är utformat snarlikt det huset som fick lov i Bygg- och miljönämnden i 

april i år på fastigheten Öråker 2:43. Sökande har bara valt att ha liten variation 

i volym. Detta hus är något större och har en utstickande byggnadsdel. 

Garagebyggnaden i detta ärende är dock mycket mindre. 

Byggnader 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 Tom Cidell med behörighet normal.  

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-04-28

 Situationsplan som inkom 2021-05-18

 Ritningar plan, fasad, sektion komplementbyggnad som inkom 2021-05-18

 Ritningar plan, fasad, sektion huvudbyggnad som inkom 2021-05-12

 Yttrande från Öråker 2:37 som inkom 2021-05-08

 Yttrande, ärende 2021.17 som inkom 2021-05-24

 Yttrande, 2020.473 som inkom 2021-05-24

 Fullmakt advokat som inkom 2021-05-24

 Yttrande som inkom 2021-05-24

 Yttrande sökande, svar på grannens synpunkter som inkom 2021-05-26

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28

Ärendet 

Ansökan som inkom 2021-04-28 avser nybyggnad av enbostadshus och garage 

Tomtens storlek är 1507 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om en och 

halv våning med en byggnadsarea på 133,1 kvm och en bruttoarea på 196,9 

kvm samt garage på 37,4 kvm.  

Huset är utformat snarlikt det huset som fick lov i Bygg- och miljönämnden i 

april i år på fastigheten Öråker 2:43. Sökande har bara valt att ha liten variation 

i volym. Detta hus är något större och har en utstickande byggnadsdel. 

Garagebyggnaden i detta ärende är dock mycket mindre. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-05-28    

 

 

 

Förutsättningar 

Fasader består av faluröd färg och takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- 

och miljönämnden har beviljat förhandsbesked för avstyckning av denna 

fastighet från stamfastighet Öråker 2:8 (2015-01-22 Bmn §6). 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. Det har passerat mer är två 

sedan förhandsbeskedet vann laga kraft, därför tas detta ärende upp till Bygg- 

och miljönämnden för beslut.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

för Kungsängen, söder om området Ålsta-Aspvik. Fastigheten ligger inom ett 

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

kulturmiljö. Fastigheten ligger inom ett bebyggelseläge där det redan finns en 

sammanhållen bebyggelse. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen. Kommunens kulturmiljöansvarig har varit 

inblandad i det andra ärende för fastigheten Öråker 2:43. 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punk 

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska ha enskild vatten- och avlopp.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL. En granne har 

yttrats sig om att avstånd till 4,5 m till deras tomtgräns behöver hållas för 

sökandes huvudbyggnad. Detta har sökande reviderat. 

Under grannhörandet inkom det ett till yttrande från granne som äger 

fastigheten Öråker 2:31. Det är ett yttrande på flera sidor där hans fullmakt 

framför synpunkter om kulturmiljö, insyn och att det inte finns tillräckligt med 

vatten i brunnarna. 

Sökande har bemött dessa synpunkter. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnader 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 Tom Cidell med behörighet normal.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2021-05-28    

 

 

 

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 

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. 

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 

tillstånd från Miljö- och livsmedelsavdelningen 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5) 
2021-05-28 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-04-28

2. Situationsplan som inkom 2021-05-18

3. Ritningar plan, fasad, sektion komplementbyggnad som inkom 2021-

5-18

4. Ritningar plan, fasad, sektion huvudbyggnad som inkom 2021-05-12

5. Yttrande från Öråker 2:37 som inkom 2021-05-08

6. Yttrande, ärende 2021.17 som inkom 2021-05-24

7. Yttrande, 2020.473 som inkom 2021-05-24

8. Fullmakt advokat som inkom 2021-05-24

9. Yttrande som inkom 2021-05-24

10. Yttrande sökande, svar på grannens synpunkter som inkom 2021-05-26

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande

Granne

 Öråker 2:37

 Öråker 2:31

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

 Öråker 2:29

 Öråker 2:43

 Öråker 2:8
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Från: Susanna Stolpe
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhöran Bygg.2021.195
Datum: den 8 maj 2021 17:48:48

Hej

Vi på Öråker 2:37 motsätter oss att den nya byggnaden på Öråker 2:42 ska placeras närmare än 4,5 meter från
tomtgräns.

Med vänlig hälsning

Susanna Stolpe & Daniel Rosborg
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Upplands-Bro Kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bygglovsavdelningen 

Att: Tomislav Dragoja 

 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

 

 
 

 

Stockholm, den 24 maj 2021 

 

 

Yttrande över ansökan om bygglov; ärende nr BYGG.2021.195 

 

Som ombud för Per Björklund får jag inkomma med följande yttrande över ansökan om 

bygglov i rubricerat ärende. Per Björklund är innehavare av fastigheten Öråker 2:31, som 

angränsar till Öråker 2:42. Öråker 2:42 ligger till öster om Per Björklunds fastighet. 

 

Per Björklund motsätter sig att bygglovet beviljas. De huvudsakliga skälen för inställningen 

framgår av Per Björklunds yttrande i ärende nr BYGG.2021.17 (se Bilaga 1). I tillägg till vad 

som anfördes i det yttrandet, gör Per Björklund gällande följande. 

 

1. Sedan ansökan om bygglov i ärende nr BYGG.2021.17 gjordes, har bygglov beviljats 

(utan grannhörande av Per Björklund) för ytterligare byggnader, denna gång på 

fastigheten Öråker 2:43, som angränsar till prövningsfastighetens södra gräns och till 

Per Björklunds östra tomtgräns. Om bygglov beviljas för samtliga ansökningar 

kommer alltså tre fastigheter som angränsar mot Per Björklunds fastighet att 

bebyggas med bostadshus och fristående garage. 

 

2. Enligt det sökta bygglovet kommer det att uppföras (ytterligare) en terrass som vetter 

mot Per Björklunds fastighet. Terrassen skulle medföra att sökanden får en vistelseyta 

med insyn på entrésidan och ridbanan på Per Björklunds fastighet, vilka är vistelseytor 

på den fastigheten.  

 

3. Terrassen enligt det sökta bygglovet är den tredje terrassen som vetter mot Per 

Björklunds hem som sökts under 2021: Även på fastigheterna Öråker 2:37 (se ärende 

nr BYGG.2020.473 – Per Björklunds yttrande i det ärendet biläggs som Bilaga 2) och 

2:43 har det sökts bygglov för att uppföra nya byggnader med varsin terrass som båda 

vetter mot Per Björklunds fastighet. Om samtliga tre bygglov beviljas kommer således 

tre terrasser att anläggas i riktning mot Per Björklunds fastighet. 

 

Ovanstående omständigheter ska tas i beaktande vid bedömningen av bygglovets 

lämplighet och huruvida det innebär en betydande olägenhet för Per Björklund. 
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Med vänlig hälsning, 

 

 

Erik Hägnefors Sander 
erikhs@limanpartners.se  





  esked för avstyckning , HUSBY 3:3, Lagmansbodavägen 8 - BMN 21/0008-2 BYGG.2020.429, Förhandsbesked för avstyckning , HUSBY 3:3, Lagmansbodavägen 8 : BYGG.2020.429, Förhandsbesked för avstyckning , HUSBY 3:3, Lagmansbodavägen 8

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

  Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-05-28     

Bygg- och miljönämnden 
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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
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

BYGG.2020.429, Förhandsbesked för 
avstyckning, HUSBY 3:3, Lagmansbodavägen 
8 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår förslaget då det inte är redovisat att det 

finns tillräckligt med vatten för den avstyckade fastigheten från Husby 3:3 

med stöd av 9 kap 17 §, Plan - och bygglagen, PBL. 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

 

Förhandsbeskedsprövning 25 timmar             21 000 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Förhandsbesked  

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan av att stycka den befintliga tomten i 

två delar den 5 november 2020. De nya fastigheterna är tänkta att ha en storlek 

på ca 1 700 kvadratmeter. 

Sökande har inte redovisat att det finns i dagsläget tillräcklig med vatten idag. 

En provpumpning av brunnen borde genomföras. Då detta inte har genomförts 

är Kontorets förslag till Bygg- och miljönämnden avslag. 

Enligt information från Boverkets hemsida kan inte utredningar skjutas på 

framtiden. Det måste säkerställas i förhandsbesked att det finns tillräckligt med 

vatten.  
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 Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-05-28   

 

 

Detta har Länsstyrelsen också bedömt i flera av kommunens förhandsbesked. 

Därmed är det inte lämpligt att villkora i förhandsbeskedet att vatten och 

avloppsfrågan ska lösas inför bygglovet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår förslaget med stöd av 9 

kap 17 §, PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inom 2020-11-05 

 Situationsplan 2 som inkom 2020-11-05 

 Analysrapport vatten som inkom 2021-03-16 

 Borrbevis som inkom 2021-04-20 

 Yttrande miljö som inkom 2021-04-09 

 Yttrande miljö senaste som inkom 2021-04-26 

 Brev/skrivelse vatten och prövning i nämnd som inkom 2021-05-10 

 Yttrande sökande inför beslut som inkom 2021-05-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan av att stycka den befintliga tomten i 

två delar den 5 november 2020. De nya fastigheterna är tänkta att ha en storlek 

på ca 1 700 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Fastigheten ligger strax utanför ett 

större område som i ÖP 2010 benämns som Öster om Kockbacka (Öp 2010 s 

80-81). Området är utpekat för ny bostadsbebyggelse i översiktsplanen, och 

därför togs en förstudie fram under 2019 som belyser de fysiska 

förutsättningarna i området. Förstudien ger en översiktlig bild av landskapets 

form, kulturhistoriska värden, naturvärden och rekreationskvaliteter. Utifrån 

dessa pekar förstudien ut strukturer som är viktiga att bevara, utveckla eller 

skapa. 

Området där fastigheten är belägen är inte utpekat som lokalt 

kulturmiljöintresse i ÖP 2010 eller kommunens fördjupade kulturmiljöprogram 

och berörs inte heller av något riksintresse för kulturmiljövården. Men enligt 

förstudien ligger flera gamla torp- och gårdsmiljöer bevarade i närheten av den 

aktuella fastigheten, och de gamla vägarna och stigarna från långt tillbaka i 

tiden används än idag.  
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 Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-05-28   

 

 

De närmaste torpmiljöerna är Stora Lagmansboda direkt söder om fastigheten, 

med manbyggnad, stall och ladugård uppförda omkring 1890, och Snickartorp 

åt nordost tvärs över åkermarken, med en manbyggnad från omkring 1835. De 

båda torpmiljöerna är placerade mot skogsbrynet i utkant av åkermarken som 

löper genom dalgången, likt fastigheten Husby 3:3 som den aktuella ansökan 

berör. 

Fastigheten är belägen på gränsen inom tätortsavgränsningen. Enligt ÖP 2010 

kan det behövas detaljplan för att bygga inom tätorten. Bygglovsavdelningen 

har tagit ställning tillsammans med Strategisk planering att detta krav är inte 

avgörande för denna fastighet. Mindre kompletterande avstyckningar är 

möjliga inom tätorten. 

Vatten och avlopp 

Sökande har redovisat en analysrapport för vatten och ett borrbevis från 70- 

talet. Miljöavdelningen har meddelat att vattnet har tillräcklig bra kvalité. 

Vattenkvantiteten hade varit tillräcklig om förutsättningar varit samma sen 

brunnen borrades. Sökande inte har redovisat att det finns i dagsläget tillräcklig 

med vatten idag. En provpumpning av brunnen borde genomföras. 

När Kontoret begärde provpumpning av brunnen meddelade sökande att de vill 

pröva förslaget i befintligt skick. De motiverade detta också med förutom 

kostnadsfrågan att det inte går att komma åt brunnen då den är under en 

tillbyggnad. För att komma åt brunnen behöver byggnadsdelar rivas. 

Miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan går att lösa för fastigheten. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare. Det har inte inkommit några 

yttranden.  

Tjänsteskrivelse har skickats till sökande då det är förslag till avslag. 

Sökande har skickat uppgifter att de själva genomfört en provpumpning och 

visat tillräcklig mängd vatten för två fastigheter. Enligt sökande gäller 

fortfarande den kapacitet för brunnen från borrbeviset från 1976. 

Ärendet har remitterats till kommunens Strategiska planering. Efter ett 

platsbesök från bygglovsavdelningen ställde sig Strategisk planering positivt 

till detta förslag. 

 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har inte redovisat att det finns i dagsläget tillräcklig med vatten idag. 

En provpumpning av brunnen borde genomföras. Då detta inte har genomförts 

är Kontorets förslag till Bygg- och miljönämnden avslag. 
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 Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-05-28   

 

 

Enligt information från Boverkets hemsida kan inte utredningar skjutas på 

framtiden. Det måste säkerställas i förhandsbesked att det finns tillräckligt med 

vatten. Detta har Länsstyrelsen också bedömt i flera av kommunens 

förhandsbesked. Därmed är det inte lämpligt att villkora i förhandsbeskedet att 

vatten och avloppsfrågan ska lösas inför bygglovet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår förslaget med stöd av 9 

kap 17 §, PBL.  

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör fler barn att vistas på landsbygden. För att detta ska ske så 

är det viktigt att det finns tillräckligt med vatten med bra kvalité.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare/ 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inom 2020-11-05 

2. Situationsplan 2 som inkom 2020-11-05 

3. Analysrapport vatten som inkom 2021-03-16 

4. Borrbevis som inkom 2021-04-20 

5. Yttrande miljö som inkom 2021-04-09 

6. Yttrande miljö senaste som inkom 2020-04-26 

7. Brev/skrivelse vatten och prövning i nämnd som inkom 2021-05-10 

8. Yttrande sökande inför beslut som inkom 2021-05-23 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 
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AR-21-QI-013237-01

EUSEUP-00088251

mg/l8.0Nitrat (NO3) a)ISO 15923-1:2013 Annex C10%

mg/l1.8Nitratkväve (NO3-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex C10%

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

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

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

°dH14Totalhårdhet (°dH) a)*Beräkning (Ca+Mg)

mg/l36Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2:201615%

mg/l6.2Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2:201615%

mg/l81Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2:201615%

mg/l0.21Järn Fe (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l13Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2:201615%

mg/l0.037Mangan Mn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0019Aluminium Al (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00059Antimon Sb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00069Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0078Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00040Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.50Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000070Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0062Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0016Selen Se (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/l0.030Uran U (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

Kemisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

p g a fluoridhalten (h).

Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan men bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder på grund av 

risk för senare uppkomst av missprydande tandemaljfläckar.

Anmärkningar: h = hälsomässig

Kommentar/bedömning från Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping):

Kemisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

p g a uran (h).

Uran kan förekomma naturligt i grundvatten. Rekommenderad åtgärdsgräns 30 µg/l. Att dricka vatten med hög halt av uran kan 

påverka njurarnas funktion.

p g a kopparhalten (e, t).

Förhöjd kopparhalt orsakas av korrosion på kopparledning. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).

Anmärkningar: e = estetisk, h = hälsomässig, t = teknisk

Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB:

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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

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

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-21-QI-013237-01

EUSEUP-00088251

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

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

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

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

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

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100

196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (2)

YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Tove Engleson, 08-518 322 62

Datum Vårt diarienummer

2021-04-09 ADM.2021.159

Bygglovsavdelningen

Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

HUSBY 3:3

Intern remiss förhandsbesked

Er beteckning BYGG.2020.429

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 3 mars 2021 med en
remiss till miljö- och livsmedelsavdelningen för granskning av vatten och
avlopp på fastigheten Husby 3:3. Förhandsbeskedet gäller avstyckning och
nybyggnad av 1 st bostadshus. Remissen kompletterades den 30 mars 2021
med en dricksvattenanalys. Någon kvantitetsutredning av vattnet har inte
gjorts.

Miljö- och livsmedelsavdelningens kommentarer

Avlopp

Miljö- och livsmedelsavdelningen har inte fått in något konkret förslag för att
lösa avloppsfrågan varför yttrandet blir ett mer generellt svar. Fastigheten
ligger inom område där normal skyddsnivå för miljöskydd och hög skyddsnivå
för hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro kommuns avloppspolicy, 2009-04-
21, § 28. Sökande har i fråga till kommunen den 2 mars 2021 resonerat kring
möjlighet till anläggande av infiltration eller markbädd om markförhållandena
tillåter. I annat fall sluten tank eller någon form av minireningsverk. Miljö- och
livsmedelsavdelningen konstaterar att avloppsfrågan i stort sett alltid går att
lösa men med hänsyn till att det råder hög skyddsnivå för hälsoskydd och
föreslagen avstyckning skulle innebära en relativt liten tom om 1800 kvm (mot
riktlinjerna som säger att en tomt inte bör underskrida 2500 kvm för att ha plats
till enskilda VA-lösningar) så kan en gemensamhetslösning för tomterna bli
aktuell samt/eller att högre krav ställs på anläggningens funktion.
Anläggningen kan till exempel behöva kompletteras med ett bakteriedödande
reningssteg. Bedömning göras i varje enskilt fall utifrån anläggningens
robusthet, utsläppspunkt och avstånd till känsliga objekt. Om WC vattnet
separeras till en sluten tank minskar risken för kontaminering av
dricksvattentäkter och andra känsliga objekt. Vad gäller minireningsverk så
finns åtskilliga varianter med olika lösningar på marknaden varför det inte går
att säga att det är lämpligt eller inte. Alla minireningsverk klarar inte hög
skyddsnivå för hälsoskydd varför även ett minireningsverk kan behöva
kompletteras med ett reningssteg enligt ovan. Minireningsverk innehåller
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Datum Vårt diarienummer
2 (2)
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också ofta en del teknik varför det också kan ställas krav på att någon form av
serviceavtal upprättas.

Dricksvattnets kvantitet

Någon utredning för att bedöma tillgången till vatten har inte gjorts. Enligt
SGU:s sårbarhetskarta för grundvatten ligger fastigheten inom ett område med
hög sårbarhet. Grundvattenkapaciteten i berggrunden är enligt data från SGU
under 600 l/h. I Livsmedelsverkets och SGUs broschyr "Att anlägga egen
brunn för bra dricksvatten" står att det behövs vid "normal vattenförbrukning
mellan 150 till 200 liter vatten per person och dygn. För ett hushåll med fem
eller fler personer måste brunnen ha en tillströmning på cirka 40 till 50 liter i
timmen och ett visst vattenmagasin i brunnen”. Utifrån den data som miljö-
och livsmedelsavdelningen har att tillgå bör en kvantitetsutredning för att
bedöma tillgången på vatten genomföras innan bygglov beviljas. Särskilt om
ytterligare avstyckningar i området kan tänkas bli aktuella i framtiden.

Dricksvattnets kvalitet
En dricksvattenanalys utfärdad 2021-03-11 visar på tjänligt vatten med
anmärkning för fluorid, uran och koppar. Ett resultat som visar tjänligt med
anmärkning betyder att vattnet är godkänt att användas för enskilt bruk. Miljö-
och livsmedelsavdelningen vill dock uppmärksamma på att ett vatten som
innehåller höga halter uran kan påverka njurarnas funktion och att det
uppmätta värdet för uran 0,030 mg/l ligger precis på gränsen för då åtgärder
rekommenderas.

Yttrandet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Tove Engleson
Miljöinspektör
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F ån Tove Engleson
Ti l l  
Ä ende Sv  Bygg2020  429  Bo bev s  Husby 3 3
Datum den 26 ap l 2021 09 37 21

Hej!
 
Utif ån bo beviset ve ka  det som att det fanns t ll äckligt med vatten 1976. Miljö- och livsmedelsavdelningen kan inte bedöma hu  det se  ut i dag. Fö modl gen finns det vatten men g undvattennivåe  kan änd as med tiden och be oende på vad som hänt i nä om ådet om det till exempel ti lkommit bebyggelse som
också nyttja  vattnet. Hu  vida vattenf ågan enl gt PBL ä  öve s ktligt ka tlagd kan nte miljö- och l vsmedelsavdelningen bedöma.
 
 
Vänliga hälsninga ,
 
Tove Engleson
Miljöinspektö
 
Miljö- och livsmedelsavdelningen, Samhällsbyggnadskonto et Upplands-B o kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksad ess  Fu uhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 62
T E gl @ l -
www.upplands-b o.se
 
 
 

Från  Tomislav D agoja Tomislav.D agoja@upplands-b o.se> 
Skickat  den 23 ap l 2021 15 03
Till  Tove Engleson Tove.Engleson@upplands-b o.se>
Ämne  VB  Bygg2020. 429. Bo bevis, Husby 3 3
 
Hej,
 
Nu ha  Sand a skannat in filen.
 
 
Med Vänliga Hälsn nga
 

omislav Dragoja
Bygglovshandlägga e/Byggnadsingenjö
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskonto et
Upp ands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhä lsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upp ands-bro.se
www upplands-bro se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från  Tomislav D agoja 
Skickat  den 23 ap l 2021 10 17
Till  Tove Engleson Tove.Engleson@upplands-b o.se>
Ämne  VB  Bygg2020. 429. Bo bevis
 
Hej,
 
Sökande ha  sk ckat in bo bevis.
 
Kan ni komplette a e t ytt ande om detta äcke .
 
 
Med Vänliga Hälsn nga
 

omislav Dragoja
Bygglovshandlägga e/Byggnadsingenjö
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskonto et
Upp ands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhä lsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
to isla d agoja@ a ds- o se
www upplands-bro se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från  fam hedbe g hedbe g23@hotmail com> 
Skickat  den 23 ap l 2021 10 11
Till  Tomislav D agoja Tomislav.D agoja@upplands-b o.se>
Ämne  Bygg2020. 429. Bo bevis
 
Det hä  bo beviset lämnade jag in tisdags i ent én med löfte f ån pe sonalen att öve lämna till dig. Ä  det ok med foto enl nedan? Fastigheten hette tydligen Hä nevi3 13
Antagligen fö e avstyckn ng f ån Snyggboda. 
Åke
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Skickat f ån min iPad
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Från: fam hedberg
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Bygg.2020.429. Förhandsbesked
Datum: den 10 maj 2021 17:29:17

Hej! Vi önskar få ärendet prövat i byggnadsnämnden, i nuvarande skick.
Det är förenat med onödiga kostnader att provpumpa vattenmängd då brunnshålet
ligger under golvet i den lilla tillbyggnaden på husets baksida och medför  en hel del rivningsarbete.
Men återigen kommer vi att utföra vatten och avloppsinstallationer enligt gällande
Regelverk och krav.
Vi ser fram emot ett Positivt förhandsbesked .
Åke Hedberg
Skickat från min iPad
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Från: fam hedberg
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Fwd: Sv: Husby3:3
Datum: den 23 maj 2021 20:10:53

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: hedberg23@hotmail.com
Datum: 23 maj 2021 20:03:33 CEST
Till: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se>
Ämne: Re: Sv: Husby3:3

Idag fredag 21/5 spolade vi  färskvatten ur det befintliga brunnshålet.  Vi
 använde en 1/2 tumsslang och pumptryck 2kg.  Vi fyllde ett 200 liters tomfat
ett antal gånger. 
Resultat vi fick av pumpningen blev Att varje fat fylldes på 14  minuter. Detta
innebär att de 800 liter man redovisat i borrbeviset fortfarande gäller. Vi
noterade ingen tryckförsämring på strålen. varje fat fylldes på samma tid.
Detta är väl ingen proffsmätning, men ger en bra bild av vilken kapacitet
borrhålet har.
Åke Hedberg

O

Skickat från min iPad

20 maj 2021 kl. 11:56 skrev Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-
bro.se>:

Hej,
Det är min uppfattning, vilket Bygg- och miljönämnden vid ett
antal tillfällen har beslutat i enlighet med, att möjligheten att
villkora förhandsbesked på det sätt ni beskriver måste utgå från
platsens förutsättningar, t ex risk för saltvatten. Länsstyrelsen har
accepterat detta, men det är ingen garanti för hur de eventuellt
skulle agera om nämndens beslut överklagas av en granne. Jag
noterar dock att inga invändningar från grannar verkar finnas. 

Hur som helst rekommenderar jag att ni inte drar tillbaka er
ansökan, utan att den får gå till nämnden för beslut. Nästa nämnd
är den 17 juni.

(Jag vill ändå fråga om ni har fått klarhet i vad som faktiskt menas
med "provpumpning"? Kan det inte vara något man själv kan
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göra, genom att låta vattnet rinna under viss tid och då på
enklaste sätt mäta hur många liter man får? Har ni fått något
annat besked från bygglovsavdelningen?)

En annan sak inför nämndbeslutet kan vara att med tydlighet
klara ut om fastigheten ligger innanför eller utanför
tätortsavgränsningen. Jag tycker bygglovsavdelningen är något
vag i det avseendet. Ansvaret för att få det svaret ligger förstås i
första hand på kommunen själv. Skälet jag nämner detta är att
kommunen är skyldig att inom tätorten, även definierat som ett
VA-område, bygga ut kommunalt VA och fastighetsägarna är
skyldiga ansluta sig. Eventuella osäkerheter om vad en framtida
bebyggelseutveckling (efter 2040 enligt förslag till Fördjupad
översiktsplan) skulle kunna medföra behöver därför inte
föranleda någon oro vad gäller er ansökan.

Vänliga hälsningar
Börje Wredén

Från: fam hedberg <hedberg23@hotmail.com>
Skickat: den 20 maj 2021 11:19
Till: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se>
Ämne: Fwd: Husby3:3
 

Hej! Tacksam om vi får din kommentar på vidaresänt mail från
 stadsbyggnadskontoret ang förhandsbesked.
Vi tycker det är förbryllande att inte kunna villkora
 förhandsbesked att gälla under
Förutsättning att vattenfrågan går att lösa.
Mvh
Åke o Lena Hedberg
+46705629907
Skickat från min iPad. 

Vidarebefordrat brev:

Från: Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Datum: 19 maj 2021 14:50:36 CEST
Till: "'helmer.norden@bredband.se'"
<helmer.norden@bredband.se>, fam hedberg
<hedberg23@hotmail.com>
Ämne: tjut Husby
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Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
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Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2021-05-19     

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2021.78, Förhandsbesked för nybygnad 
av enbostadshus samt lagerlokal, FRÖTUNA 
2:3 och 2:4, Frötunavägen 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked avseende 

nybyggnad av ett enbostadshus samt lagerlokal med placering i enlighet 

med bifogade reviderad situationsplan daterad 2021-03-03 på 

fastigheten Frötuna 2.3 och 2:4, förutsatt att fullständiga 

bygglovshandlingar inlämnats i kommande bygglovsansökan och en 

tillfredställande VA-lösning har säkerställts med stöd av 9 kap. 17, 18 

§§ plan- och bygglagen (PBL).  

 

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
Förhandsbesked        10 080 kronor 

Kommunicering           1 904 kronor 

Kungörelse:                  278 kronor 

Summa                       12 262 kronor     

  

Sammanfattning 

Ansökan, som inkom 2021-02-18, avser nybyggnad av ett fristående 

enbostadshus samt lagerlokal med placering i enlighet med bifogade reviderad 

situationsplan daterad 2021-03-03. 

Befintligt bostadshus på fastighet Frötuna 2:4 tillfaller Förtuna 2:3, på Frötuna 

2:4 byggs ett nytt bostadshus på 190 kvm byggnadsarea med inred vind samt 

en lagerlokal på 240 kvm i en plan som ska användas för förvaring samt 

restaurering av entusiastfordon, MC samt traktorer.  

Fastigheten ligger inom område med riksintresse för kulturmiljö med öppet 

landskap mot åkermark.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-05-19    

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-02-18 

 Rev. situationsplan som inkom 2021-03-03 

 Rev. Projektbeskrivning som inkom 2021-03-25 

 Yttrande, miljöavdelning som inkom 2021-04-09 

Ärendet 

Ansökan, som inkom 2021-02-18, avser nybyggnad av ett fristående 

enbostadshus samt lagerlokal med placering i enlighet med bifogade 

situationsplan. 

Befintligt bostadshus på fastighet Frötuna 2:4 tillfaller Förtuna 2:3, på Frötuna 

2:4 byggs ett nytt bostadshus på 190 kvm byggnadsarea med inred vind samt 

en lagerlokal på 240 kvm i en plan som ska användas för förvaring samt 

restaurering av entusiastfordon, MC samt traktorer.  

Vatten och avlopp 

Vid bygglovsprövning ska en tillfredställande VA-lösning redovisas för Bygg- 

och miljönämnden. I fastigheten finns idag vatten och enskilt avlopp. 

Yttranden och remisser 

En grannhörande har skickats till berörda grannar, inga synpunkter har 

inkommit. 

Miljöavdelningen har inkommit med bl.a. att vid bygglovsprövning ska en 

tillfredställande vatten- och avloppslösning lämnas in. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Kommunens kulturmiljöansvarig ska vara med och granska 

bygglovshandlingar när det gäller utformning och färgsättning. Inga kända 

fornlämningar finns inom fastigheten.  

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.   



                21/0008-6 BYGG.2021.78, Förhandsbesked för nybygnad av enbostadshus samt lagerlokal, FRÖTUNA 2:3 och 2:4, Frötunavägen : BYGG.2021.78, Förhandsbesked för nybygnad av enbostadshus samt lagerlokal, FRÖTUNA 2:3 och 2:4, Frötunavägen

 

 
Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-05-19    

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-02-18 

2. Rev. situationsplan som inkom 2021-03-03 

3. Rev. Projektbeskrivning som inkom 2021-03-25 

4. Yttrande, miljöavdelning som inkom 2021-04-09  

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 

 Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

 Meddelande om kungörelse 

 Frötuna 2:3 

 Frötuna 2:1 
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Ansökan om förhandsbesked

Diarienummer: Bygg.2021.78
Avser: Förhandsbesked Nybyggnad enbostadshus samt 
komplementbyggnad
Fastighet: Frötuna 2:3 samt 2:4
Sökande: Benny Noren 670224-1156
Medsökande: Johanna Viklund 6905140346

Beskrivning av Kartutdrag Frötuna 2:4
Adress Frötunavägen 3

1.  Nytt bostadshus 
Av typen Viggen / Fiskarhedenvillan med yttermåtten 22m x 10,6 m
Total 190 m2 bostadsyta
Enplanshus med inredd vind
Lutningsförhållande tak 1:1  Vinkel 45 grader

2. Komplementbyggnad från Lövångers bygg
Totalt yta 240 m2 
Yttermått 22,8m x 10,8 m
Lutningsvinkel tak 20 grader
Ändamål: Förvaring samt restaurering av entusiastfordon, MC samt 
traktor

3. Vindskydd till häst
Rives

4. Nuvarande bostadshus
Tillfaller Frötuna 2:3

Bilaga 4
Önskad tomtgräns inritad med rött 
Måttsatt på 2 ställen

Avfallshanteringen:
2 st kärl med sortering enligt kommunens riktlinjer

Avloppsanläggning:
Baga Slamavskiljare med infiltrationsbädd
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100

196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (3)

YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Galina Gorodetskaja, 08-581 692 25

Datum Vårt diarienummer

2021-04-09 ADM.2021.261

Tony Ebrahimi
Bygglovsavdelning

FRÖTUNA 2:3, 2:4

Intern remiss, avseende förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus och komplementbyggnad

Er beteckning BYGG.2021.78

Ärendebeskrivning

Miljö- och livsmedelsavdelningen har den 24 mars 2021 tagit emot intern
remiss från Bygglovsavdelningen avseende rivning av befintligt vindskydd till
häst och uppförande av en ny bostadshus och komplementbyggnad.

Fastighetsägare planerade verksamhet innebär grävarbete i syfte att avlägsna
befintligt vindskydd till häst som ej längre är verksamma och byggande av ett
nytt bostadshus och komplementbyggnad.

Miljö- och livsmedelsavdelningen lämnar följande kommentarer som lokal
tillsynsmyndighet. 

Miljöavdelningens kommentarer

Bestämmelser i MB om avfall (15 kap), tillsyn (26 kap) och förorenade
områden (10 kap) ska vara tillämpliga vid rivningsarbete.

Bygg- och rivningsverksamhet är inte anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken men betraktas som en miljöfarlig
verksamhet. Miljö- och bygglovsavdelningar delar tillsynsansvaret för
avfallshantering i bygg- och rivningsverksamhet. Rivningsarbete kräver en
kontrollplan. Vid anmälan för rivningslov krävs det att en kontrollplan ska
bifogas. I den ska byggherren ange hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.

I avfallsförordningen finns ett krav på att den som producerar bygg- och
rivningsavfall ska sortera det i åtminstone sex avfallsslag (3 kap. 10-11§§).
10 § Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som
gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande
avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

11 § Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt
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10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Det finns en möjlighet för den som producerar bygg- och rivningsavfall att
söka dispens från utsorteringskravet hos tillsynsmyndigheten.

Vid förekomst av asbest som utgör farligt avfall kan krävs anmälan till
Arbetsmiljöverket.

Krav på redovisning av avfallshantering

Rivning är en verksamhet som påverkar miljön på olika sätt och som därför
regleras av bestämmelserna i miljöbalken. Bygg- och miljönämnden är
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och bevakar på olika sätt att balkens krav
uppfylls. Miljöbalken gäller alltså parallellt med plan- och bygglagen.
Utifrån miljöbalkens krav så snart rivningen är slutförd skall hanteringen av
samtliga uppkomna avfallsslag sammanställas och redovisas direkt till
tillsynsmyndighet.

Av sammanställningen skall framgå avfallsslag och mängd, vem som transporterat
avfallet samt var avfallet omhändertagits. Avfall ska transporteras av godkänd
transport och till godkänd mottagare. Uppgifterna i sammanställningen skall
kunna styrkas med transportdokument, mottagningskvitto och/eller liknande från
inlämningen till avfallsmottagaren. Uppgifter enligt ovanstående skall inlämnas
till tillsynsmyndighet snarast möjligt.

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken är den som innehar avfall ansvarig för att
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. För bygg- och
rivningsavfall är det byggherren som ytterst har detta ansvar.

För all avfallshantering gäller avfallshierarkin som beskrivs i 2 kap 5 § och 15
kap 10 § miljöbalken. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand
ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas,
och så vidare enligt nedan:
1. Förebyggande
2. Återanvändande
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning
5. Bortskaffande

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och
ekonomiskt rimligt. Regler om hantering av farligt avfall, om hantering av
brännbart avfall, organiskt avfall och annat avfall ska följas i enlighet med
bestämmelser i Avfallsförordningen (2020:614) samt i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall (FFA)  

Föroreningar

Upptäckta markföroreningar ska hanteras utan risker för hälsa och miljö,
samtidigt som det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Markarbete inom ett
förorenat område kan leda till spridning av föroreningar då nya
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spridningsvägar kan uppstå. Föroreningssituationen för marken framgår inte
från anmälningar.  

Nybyggnad av bostadshus

Byggavdelningen i Upplands-Bro kommun har kommit in med förfrågan om
yttrande från miljöavdelningen angående möjligheten för VA-försörjning vid
byggande av ett nytt bostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten
Frötuna 2:3, 2:4.

Planbeskrivning saknar information för VA-lösningar för ett nytt bostadshus
och komplementbyggnad.

Avlopp och Vatten

Gällande fastigheter har enskilda avloppsanläggningar en för varje fastighet.
Varje avloppsanläggning dimensionerat för ett hushåll om minst fem personer.
Två befintliga hus på varje fastighet är påkopplade till var sin enskild
avloppsanläggning. Tillstånd har meddelats till avloppsanläggningar på
Frötuna 2:3 år 2011 och på Frötuna 2:4 år 2013.

Bygg- och miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet och miljöavdelningen
bedriver tillsyn över enskilda avloppsanläggningar i kommunen.
Installation av en ny enskild avloppsanläggning och visa ändringar av en
befintlig enskild avloppsanläggning är tillståndspliktig enligt miljöbalken och
vid beviljad ansökan om bygglov ska ansökan om enskild avloppsanläggning
eller ansökan om ändring lämnas till miljö- och livsmedelsavdelningen.

Anläggande av enskild dricksvattenbrunn är inte tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt miljöbalken och vid ansökan om bygglov bör
noggrann undersökning genom provtagning och uttagande av vattenprover för
kartläggande av vattenkvantitet och vattenkvalitet utföras. Vattenförsörjning
ska skötas på ett sådant sätt att det inte medför skada på miljön och inte
förorsakar olägenhet för människors hälsa.

Övrigt
Tillsynsmyndighet ska genom rådgivning, information och liknande
verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens efterlevnad ska kunna
tillgodoses (26 kapitlet 1 § MB). Tillsynsmyndigheten är däremot inte skyldig
och bör inte heller bistå verksamhetsutövaren i detaljer och inte heller utföra
sådan egenkontroll som verksamhetsutövaren själv ska stå för enligt 26 kapitlet
19 § MB.
Yttrandet har signerats digitalt.
 
MILJÖ- OCH LIVSMEDELSAVDELNINGEN

Kopia: Akt
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BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger anstånd för ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus på fastigheten Ådö 1:32, detta i enlighet med Plan- och 

bygglagen 9 kap. 28 §.  

_______________________________________________________________ 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 28 §  

28 § 

Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 

markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett 

påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller 

förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 

avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 

planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 

kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 

avgöras utan dröjsmål. 

1. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Inga avgifter tillkommer 

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 
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Sammanfattning 

Ansökan: Byggnadsplan 7808-F gäller för fastigheten.  

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 

området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 

utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 

Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 

mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 

som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 

beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 

samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 

av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 

avstyckning. 

Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F. Sammanträde protokoll § 115, 2018-06-13. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden ge anstånd för 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ådö 1:32, 

detta i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 28 §.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   

Bygglovschef Tony Ebrahimi  

 Bygglovsarkitekt  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3) 
2021-04-05 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 4 mars 2021

2. Situationsplan som inkom 4 mars 2021

3. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll daterad 2018-06-13 som 
inkom 5 april 2021

4. Mätningsuppgifter om befintliga byggnadsarea som inkom 30 mars 
2021

5. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 15 april 2021

6. Planritning 1 som inkom 4 mars 2021

7. Fasadritning 1 som inkom 4 mars 2021

8. Teknisk beskrivning som inkom 4 mars 2021

9. K-ritning som inkom 4 mars 2021

10. Yttrande från sökande som inkom 10 juni 2021

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto
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PROTOKOLL 15 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Ändring av detaljplan för Ådö (Ådö 
skog), nr 7808Ä

Dnr KS 18/0209

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 1

3. Texten kompletteras med

”Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades 
avsluta detaljplanearbetet med den detaljplan som varit ute på samråd 
och som då hade prioritet 1, men ändå ge möjlighet för de 
fastighetsägare som var intresserade av att se över möjligheten till att få 
utökad byggrätt genom planläggning av en eller i samverkan med flera 
fastigheter och därigenom möjlighet till avstyckning. På grund av visat 
stort intresse i området kommer nu ett planuppdrag att ges i enlighet 
med den dialog som fördes, dock för hela området och med högsta 
prioritet. 

Planarbetet ska göras med beaktande av utbyggnad av kommunalt 
VA.”

________________

Sammanfattning
Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av byggnadsplan 
7808-F. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 
uppdrag för ny plan.

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 
många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 
området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 
utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 
Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 
mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 
som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 
gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 
beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 
samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 
av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 
avstyckning. 

Nu begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring av de två befintliga 
detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen.
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PROTOKOLL 16 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 
orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen
med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 
detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete fortfarande pågår är 
det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. Därför föreslås att planen 
vilar tills VA byggts ut.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, den 30 maj, 2018.

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 
detaljplanen 9507, den 30 maj, 2018

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ta 
fram ny detaljplan för Ekdalen, den 30 maj 2018

Kommunstyrelsen beslut att avsluta planuppdrag avseende Ådö 1:10 
med flera (Ådö skog, Stora lugnet, och Ekbacken), §113, den 31 
augusti 2016

VA-enhetens remissvar till begäran om allmänna vattentjänster på 
Ådöhalvön, Upplands-Bro Kommun, den 6 februari 2017.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina 
Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), 
och Christina Brofalk (C) föreslår

1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 
byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 1

3. Texten kompletteras med

”Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades 
avsluta detaljplanearbetet med den detaljplan som varit ute på samråd 
och som då hade prioritet 1, men ändå ge möjlighet för de 
fastighetsägare som var intresserade av att se över möjligheten till att få 
utökad byggrätt genom planläggning av en eller i samverkan med flera 
fastigheter och därigenom möjlighet till avstyckning. På grund av visat 
stort intresse i området kommer nu ett planuppdrag att ges i enlighet 
med den dialog som fördes, dock för hela området och med högsta 
prioritet. 
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PROTOKOLL 17 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Planarbetet ska göras med beaktande av utbyggnad av kommunalt 
VA.”

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning

”Ett arbete för att förse områdena med kommunalt vatten och avlopp är 
påbörjat och beräknas vara klart senast 2020. Då det är av största vikt att 
planarbetet kan pågå parallellt, för att säkerställa en rimlig dialog med 
fastighetsägarna, behöver planuppdragen ges prioritering 1.
Byggnadsplaneringen i kommunen ska styra utbyggnaden av vatten och 
avlopp, inte tvärtom.”

Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina 
Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), 
Christina Brofalk (C), Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind 
(M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Johan Tireland (SD), och 
Kerstin Åkare (V) ställer sig bakom Martin Normarks (L) protokollsanteckning.
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Emine Korkmaz

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>
Skickat: den 14 april 2021 18:29
Till: Tony Ebrahimi
Ämne: Re: Övrigt  BYGG.2021.98

Här kommer mitt bemötande. 
 

 Jag begär att mitt ärendet tas upp i nämnd (hela ärendet inklusive komplettering) 
 Jag hänvisar till likställighetsprincipen i kommunallagen och påpekar att Upplands-Bro kommun har haft 

mycket lång tid på sig att uppdatera planer att bli lika i liknande område. (Jmfr tex Smidö). 
 Väldigt gamla planer bör kunna bedömas utifrån ett nuläge.  
 Jag lyfter upp att detta är en mycket liten utbyggnad som inte kräver åverkan på natur i form av trädfällning 

eller sprängning. 
 Personligen anser jag att kommunen ska hjälpa sina invånare och inte sätta käppar i hjulen och göra livet 

onödigt svårt för dem i onödan. 

 
 
Vänliga hälsningar 
 
Pelle 
 
 

14 apr. 2021 kl. 10:53 skrev Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
 
Hej, 
Dokumentet ligger i ditt ärende som inkommen handling. 
Ja, sista dag att lämna synpunkter(bemötande av kontorets förslag till beslut), är 27/4. 
  
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: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 13 april 2021 14:19 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: Övrigt BYGG.2021.98 
  
Ja det är det jag menar men det är inte ett bemötande. Men eftersom det är en komplettering 
borde det väl vara med tillsammans med alla andra dokument i min ansökan? 
  
Jag ser att jag har till den 27 på mig att lämna ett bemötande. Kommer nämnden att titta på den då? 
  
Såg också någonting om att överklaga men hur kan man ens överklaga ett beslut som man inte fått? 
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Jag funderar lite på varför ni ens lät mig göra den här ansökan? Att ni ger det här svaret till alla som 
bor i området borde väl vara allmänt känt. Varför inte skriva direkt på hemsidan att man inte 
kommer att få svar på två år? 
  
Pelle 
 
 
 

13 apr. 2021 kl. 12:54 skrev Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
  
Hej, 
  
Är det detta dokument du menar? Ska vi ta dessa synpunkter till nämnden som ett 
bemötande av kontorets förslag till beslut? 
  
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: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 13 april 2021 11:02 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: Övrigt BYGG.2021.98 
  
Hej! 
Varför är inte den komplettering jag gjorde med i detta utskick? Jag skickade den till 
registrator och här är svaret: 
  

Hej!  

Tack för ditt mejl!  

Vi läser och registrerar inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har 
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.   

Söker du blanketter eller svar på generella frågor kan dessa hittas på 
kommunens hemsida www.upplands-bro.se    

 
Med vänlig hälsning  
Bygg- och miljönämnden  
Upplands-Bro Kommun 
 
Postadress:  
Furuhällsplan 1 
19681 Kungsängen 
Kundcenter: 08-581 690 00 
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6 apr. 2021 kl. 12:35 skrev Tony Ebrahimi 
<tony.ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
  

Samhällsbyggnadskontoret  
      Vår beteckning 
Tony Ebrahimi 
Bygglovsavdelningen 
  

   BYGG.2021.98 

  

Kommunicering 
Diarienummer: BYGG.2021.98  
Ärendet avser: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
Fastighet ÅDÖ 1:32  

Ärendet 

Översänder kontorets förslag till beslut för ev. synpunkter. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Tony Ebrahimi 

Arkitekt 

  
Bygglovsavdelningen, 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.2021.98 
Mottagare: PELLE MÅRTENSON[pelle.martenson@me.com] 
  
  
<Situationsplan_477228.pdf><Ansokan_477230.pdf><Mattningsupp
gifterombefintligtbyggnadsarea_480436.pdf><kommunstyrelsensa
mmantradeprotokollomandringavDP_480983.pdf><Tjansteskrivelse
Bygglov_481048.docx><kommuniceringavforslagtillbeslut_481055.p
df> 

  
<synpunkter om detaljplanen.pdf> 
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Teknisk beskrivning 

Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg 

 

Sid 1 (4) 

In
e

ra
 A

B
 3

3
1

0
3

8
 v

7
 1

5
0

2
 

Fastighet  

 Fastighetsbeteckning* 

Bärförmåga, stadga och beständighet 

Morän 

Grus 

Sand 

Grundläggning på* 

Fyllning/packning 

Berg 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Lera 

Utbredd platta under bärande vägg 

Hel kantförstyvad platta 

Krypgrund 

Grundläggningssätt* 

Pålar 

Plintar 

Annat, ange vilket …………………………...………………..….……….…… 

 Bärande ytterväggar, källare (samtliga material utifrån räknat)* 

 Bärande ytterväggar i övrigt (samtliga material u ifrån räknat)* 

 Bärande innerväggar, källare (samtliga material samt tjocklek)* 

 Bärande innerväggar i övrigt (samtliga material samt tjocklek)* 

 Bjälklagskonstruk ion* 

Uppstolpat tak 

Fackverk Annan, ange vilken ……………………………………….…...……………….. 

Takkonstruktion* 

 Taktäckning*  Underlagstak* 

 Taklutning, grader* 

Säkerhet i händelse av brand 

Br 1 

Br 0 

Br 2 

Brandtekniska byggnadsklasser* 

Br 3 

Tr 2 

Tr 1 

Typ av trapphus 

Annat, ange vilket ……………………………………….…...……………….. 

* = Obligatorisk uppgift 

 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00
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Sid 2 (4) 

In
e

ra
 A

B
 3

3
1

0
3

8
 v

7
 1

5
0

2
 

Uppvärmning, ventilation och isolering 

2A 

1 

2B 

Verksamhetsklass 

5D 

5C 

6 

2C 

4 

3 

5A 

5B 

Utrymningsplan 

Automatiskt brandlarm 

Brandteknisk utrustning 

Brandskyddsdokumentation finns 

Sprinkler 

 Övrig information 

Nej 

Ja 

Energibalansräkning eller motsvarande finns* 

Typ av ventilationssystem 

FT-ventila ion 

FTX-ventilation med återvinning 

FX-frånluft med återvinning 

Självdrag 

F-ventila ion 

Um (krav) =  W/m2K Um (medel) =  W/m2K  kWh per m2 Atemp och år 

Byggnadens energianvändning 

 Åtgärder för effektiv värmeanvändning 

 Beskrivning av värmesystem 

 Eventuell kompletterande information om uppvärmning, ventilation och isolering 

Dräneringsvatten, anslutning till 

Enskild 

Kommunal regnvattenledning 

Säkerhet vid användning 

 Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak 

 Barnsäkerhetsåtgärder 

 Övrig informa ion 

Energihushållning och värmeisolering 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Sid 3 (4) 

In
e

ra
 A

B
 3

3
1

0
3

8
 v

7
 1

5
0

2
 

Skydd mot buller 

 Åtgärder mot utomhusbuller 

 Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsande lägenheter 

 Åtgärder för minskad efterklangtid 

Lämplighet för avsett ändamål 

 Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Framtida hissinstallation förbereds 

Hiss installeras 

Bad/WC är tillgängligt 

Hörselslinga installeras 

 Övrig information 

Hushållning med vatten och avfall 

Anordning för torrkompostering 

Anordning för källsortering 

Urinseparering 

Anordning för våtkompostering 

 Övrig information 

Övriga upplysningar 

 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret



76 BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 - BMN 21/0007-2 BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 : Tekniskbeskrivning

Allmänna upplysningar 

 Byggherre* 

 Arkitekt* 

 Byggnadskonstruktör* 

 VVS-konstruktör* 

 Beskrivningen utförd av* 

Underskrift 

 

Datum och byggherrens underskrift* 

 

Namnförtydligande* 

Sid 4 (4) 

In
e

ra
 A

B
 3

3
1

0
3

8
 v

7
 1

5
0

2
 

Bilagor 

Teknisk ritning 

Tak 

Sektion 

Väggar 

VA 

Grund 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bjälklag 

Energiberäkning 

Brandskyddsdokumentation 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hantering av personuppgifter: 

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för 
dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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1

Hany Touman

Från: Pelle Mårtenson <pelle martenson@me com>
Skickat: den 10 juni 2021 09:55
Till: Hany Touman
Ämne: Re: Ådö 1:32 och Ådö 1:86

Hej! 
Jag vill komplettera ärende BYGG.2021.98 med följande. 
 
 
Jag erbjuder mig att riva min komplementbyggnad på 22,3 kvadrat för att minimera den totala byggytan, om nödvändigt. 
 
Jag vill också hänvisa till fastigheten 1 86, 500m bort, som har en huvudbyggnad på 131m2 och komplementbyggnader på 71 respektive 41. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Pelle 
 
 
 
 

9 juni 2021 kl. 14 34 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
 
Hej Pelle, 
  
Jag anser att du fått svar på de relevanta frågor du ställt tidigare. Återkom gärna på telefon vid fortsatta funderingar. 
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 9 juni 2021 14 27 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re  Ådö 1 32 och Ådö 1 86 
  
Så vad gäller där då? Att exakt samma regler gäller betyder ju inte att det inte kan finnas ett beslut på att de fick bygga större än planen. Det finns väl något som heter likställighetslagen också? Att ni måste behandla invånare på 
samma sätt. 
  
Och vad gäller ute hos ”Shejken”? Där byggs det rejält just nu. 
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Börje Wredén, Ordförande i byggnämnden skrev i Upplands-Bro nummer 21  ” Det kräver att nämnden hanterar gamla planer generöst och konstruktivt. Fullmäktige har sagt att vi ska göra det och riksdagen har ändrat lagarna för att 
göra det möjligt.” Gäller inte de lagarna även er? 
  
Jag vill också fråga dig vad ditt råd till mig är? Du har ju hört om min situation. Ni är väldigt duktiga på att såga alla mina förslag och argument. Men det har aldrig kommit något konstruktivt från ert håll? Eller finns någon lag som 
hindrar er att göra det? 
  
Pelle 
 
 
 

9 juni 2021 kl. 14 08 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
  
Hej igen, 
  
Hittade inget där LST beslut i vårt arkiv. Ser dessutom att Ådö 1 86 ligger utanför gällande detaljplaneområde vilket framgår av karturklipp nedan. Det är alltså inte helt lika spelregler mellan din och denna fastighet. 
Du har möjlighet att skicka ett brev till Tony Ebrahimi inför nämndsammanträdet så skickar han vidare till nämnden. 
Det är samma lagstiftning som gäller för tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret och politikerna i Bygg- och miljönämnden. Dock händer det ibland att kontor och nämnd har olika uppfattningar i frågor vilket är 
normalt. 
--- 
<image001.png> 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 9 juni 2021 09 54 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re  Ådö 1 32 och Ådö 1 86 
  
Hej! 
Jag var över till grannarna på 1 86 i går. De var på väg just då men vi skulle prata på torsdag eller fredag. 
  
Såg du mina frågor? 
  
Jag vill gärna reda ut detta innan den 17 e då det är nytt nämndmöte. Jag vill komplettera med detta samt informationen om att jag erbjuder mig att riva en byggnad. Även om ni inte köper de argumenten tänker jag 
att politikerna kan ta till sig andra argument än de strikt regelmässiga. Eller har jag fel? 
  
Pelle 
 
 
 
 

8 juni 2021 kl. 12 16 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
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Hej Pelle, 
  
Hittar inte ärendet där det finns ett beslut från LST på Ådö 1 86 - senaste bygglovsärende där är från 2012, se nedan. Återkom gärna om jag missuppfattade fastigheten det gällde. 
<image001.png> 
  
I länk här hittar du planprioritering  Prioritering av pågående detaljplaner - Upplands-Bro 
  
Kontaktuppgifter till ordinarie bygglovschef (åter den 14 juni ) 
Olof Forsberg 
Tfn  08-581 691 63 
E-post  olof.forsberg@upplands-bro.se 
  
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, 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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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-04-30     

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.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år 
för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 
1:89, Tryckfärgsvägen 2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av padelhall med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 

(PBL).  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 

57 

Tidsbegränsat bygglov inkl. startbesked:  39 413 kr 

Kommunicering:     2 856 kr  

Summa:   42 269 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 40–45 §§ Förvaltningslagen.  

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

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

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 1 april 2021 med en ansökan om tidsbegränsat bygglov i 

tio år för nybyggnad av padelhall. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget 

inte uppfyller förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL 

och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om 

tidsbegränsat lov.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-04-30    

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 1 april 2021 

 Situationsplaner 3 st. som inkom 1 april 2021 

 Planritningar som inkom 23 februari 2021 

 Planritning som inkom 1 april 2021 

 Fasadritning som inkom 1 april 2021 

 Dagvattenutredning som inkom 1 april 2021 

 Material och kulörbeskrivning som inkom 1 april 2021 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 1 april 2021 

 Svar på frågor som inkom 15 april 2021 

 Situationsplan köryta som inkom 15 april 2021 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 29 april 2021 

 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 3 maj 2021 

 Bemötande från sökande som inkom 7 maj 2021 

 Riskanalys som inkom 10 juni 2021 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 1 april 2021 med en ansökan om tidsbegränsat bygglov i 

tio år för nybyggnad av padelhall. 

Ärendehistorik för aktuell fastighet 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad beviljades med stöd av delegation 

den 18 januari 2021. Startbesked för att påbörja byggnadsarbeten meddelades 

med stöd av delegation den 27 januari 2021. Lagerbyggnad är under 

uppförande. Aktuell padelverksamhet aves efter justeringar i enlighet med 

ansökan att inrymmas i ovan nämnda lagerbyggnad. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 8712 från 2004. Enligt detaljplan är 

fastigheten avsedd för ändamålet småindustri och fasad ska utföras i tegel upp 

till fönsterbröstning, därutöver stående element i plåt, puts eller tegel.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Jan Hjärtberg, TIL. 
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Vatten och avlopp 

Av ansökningshandlingar framgår att byggnaden avses anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp. 

Dagvatten 

Dagvattenutredning har upprättats av Mats Wetterholm, ÄC-Konsult AB.  

Parkering 

Parkeringsplatser för besökande har redovisats på kvartersmark. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden avviker från detaljplanen varför bygglovsavdelningen under tiden 14 

april 2021 t.o.m. 30 april 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna  

Bro-Skällsta 1:38, Bro-Skällsta 1:41, Bro-Skällsta 1:49, Bro-Skällsta 1:51, 

Bro-Skällsta 1:88, Bro-Skällsta 1:138, Härnevi 32:1, Jursta 1:2 har ansetts 

berörda. 

Yttrande har inkommit från ägare till fastigheter Härnevi 32:1 och Jursta 1:2, 

Trafikverket. Av yttrandet framgår bl.a. 

"Farligt gods 

Trafikverket vill upplysa om att Mälarbanan är en transportled för farligt gods. 

Enligt remitterat material planeras padelhallen ca 31 meter från närmaste 

spårmitt av Mälarbanan. Trafikverket anser att riskerna med farligt gods inte 

har utretts på ett tillfredställande sätt i den gällande detaljplanen, utifrån att den 

förändrade markanvändningen som bygglovet medför inte har beaktats. 

Trafikverket anser att det därför är nödvändigt att bygglovet föregås av en 

riskutredning i syfte att utreda om markanvändningen är lämplig för platsen, 

samt vilka eventuella skyddsåtgärder som bör vidtas. 

Trafikverket tillämpar länsstyrelsens riktlinjer som anger lämpliga 

skyddsavstånd för olika typer av markanvändning och när en riskutredning 

behöver göras. Plan- och bygglagen (2010:900) anger att länsstyrelsen ska 

verka för att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till bland annat 

människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor (3 kap. 10 § samt 5 kap. 

14 § PBL). Mer information finns i länsstyrelsens skrift ”Riktlinjer för 

planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods”:" 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 

Remiss har skickats till Brandkåren Attunda med anledning av eventuell 

olycksrisk förknippad med intilliggande järnväg (Mälarbanan och olyckor med 

farligt gods) och väg (Enköpingsvägen som är klassad som sekundärled för 

farligt gods). Sista svarsdag är den 5 maj 2021. 
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Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 20 maj 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Utformning och skäl till beslut 

Vad säger lagen? 

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett permanent bygglov ska kunna 

ges framgår av 9 kap. 30 § PBL. Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för 

att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges framgår av 9 kap. 33 § PBL. Av 

avsnittet i lagen framgår att en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 

alla förutsättningar enligt 9:30 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Vad säger rättspraxis? 

En grundläggande förutsättning enligt rättspraxis för att tidsbegränsat bygglov 

ska kunna ges är att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Detta innebär 

att den sökande behöver visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras 

genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet 

vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en tillfällig lösning. I 

sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk lösning på hur 

behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, exempelvis att behovet 

ska tillgodoses på en annan plats. 

Bedömning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov som längst i tio år för padelhall. 

Förslaget strider mot detaljplanen i det att det inte är fråga om byggnad för 

industriändamål, att fasad utförs med betongsockel upp till fönsterbröstning 

och därutöver med liggande väggelement i plåt. Avvikelsen bedöms inte utgöra 

en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningarna för 

permanent bygglov är således inte uppfyllda. Därmed är den första 

förutsättningen för ett tidsbegränsat bygglov uppfyllt.  

Efter genomgång av ansökan dras dock slutsats att det inte har framkommit att 

det finns ett tillfälligt behov av åtgärden. Förutsättningarna för tidsbegränsat 

bygglov enligt lag och rättspraxis bedöms därför inte uppfyllda. 

Förslaget bedöms vidare avvika från riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods (Stockholm Fakta 2016:6) 

framtagen av Länsstyrelsen vari det framgår att aktuell typ av bebyggelse ska 

placeras minst 50 meter från transportled för farligt gods järnväg och minst 25 

meter från väg som utgör sekundärled för farligt gods. 

Bygglovsavdelningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att Bygg- och 

miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

padelhall med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL).  
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Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR).  

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   

Bygglovschef  Hany Touman  

 Bygglovshandläggare/inspektör  

 

Bilagor 

1 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 1 april 2021 

2 Situationsplaner 3 st. som inkom 1 april 2021 

3 Planritningar som inkom 23 februari 2021 

4 Planritning som inkom 1 april 2021 

5 Fasadritning som inkom 1 april 2021 

6 Dagvattenutredning som inkom 1 april 2021 

7 Material och kulörbeskrivning som inkom 1 april 2021 

8 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 1 april 2021 

9 Svar på frågor som inkom 15 april 2021 

10 Situationsplan köryta som inkom 15 april 2021 

11 Yttrande från Trafikverket som inkom 29 april 2021 

12 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 3 maj 2021 

13 Bemötande från sökande som inkom 7 maj 2021 

14 Riskanalys som inkom 10 juni 2021 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren 

 Ägare till fastigheter Härnevi 32:1 och Jursta 1:2, Trafikverket 
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Material- och kulörbeskrivning 

 

 

Vägg 

Väggen (ovan sockel) är byggd i 16 cm tjocka sandwichelement. 

Exteriörfärgen är antracitgrå (RAL7016) och vit (RAL9010). Vilka områden som är i vilken färg framgår 

av fasadritningen (vänligen dock observera att färgerna är lite märkligt markerade med grått om vitt 

och vitt som streckat). 

 

Portar och dörrar 

Portar och dörrar är isolerade. Alla fyra portar sitter inom den grå fasaden och har en matchande grå 

kulör. Dörrarna färgmatchas, d.v.s. målas vita respektive grå beroende på position. Dörrarna är i stål, 

dubbeldörren i huvudentrén är glasad.  

 

Sockel 

Sockeln utgörs av en isolerad betongsockel. Sockeln är 90 cm hög och skjuter ut 14 cm utanför 

fasaden. 

 

Tak 

Taket utförs i korrigerad plåt. Färgen är svart. 

 

Vattenavrinning 

Stuprör i antracitgrått, frånsett de två rör som går i den vita zonen, som är vita. 

 

Insida 

Väggar och tak i grundhallen är vita, eller snare off-white, RAL9002.   
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Tillgänglighetsgranskning Padelhall  

Skällsta 1:89, Bro 
 

Lokaler för idrottsverksamhet 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå 2021-03-30 

JH Konsult AB 

Jan Hjärtberg 

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet 
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JH Konsult AB Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet  Jan Hjärtberg 
Värnpliktsgatan 3, 974 43 Luleå Behörighetsnummer 3668, KIWA/SWEDCERT info@janhenry.se 
Org.nr 556909-9228  070 – 315 77 90 
 Sida 2 (4) 

Padelhall, Bro          2021-03-30 

 

Tillgänglighetsgranskning av Padelhall – lokaler för idrotts-

verksamhet, Bro 

Tryckfärgen Fastighet AB har anlitat Jan Hjärtberg, JH Konsult AB, i egenskap av Certifierad Sakkunnig 

Av Tillgänglighet för granskning av bygglovshandlingar gällande nyproduktion av padelhall i Bro, 

Skällsta 1:89.  

Bygglovshandlingar omfattar en byggnad med entréplan samt entresolbjälklag i del av byggnad. 

Byggnaden betraktas som en arbetsplats samt som en publik lokal. 

Granskning avser kontroll av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Granskning kompletteras med sakkunnigutlåtande, där det framgår om aktuella 

lokaler kan anses uppfylla gällande bygglagstiftning enligt PBL med tillhörande förordningar och 

föreskrifter. 

 

 Stöd vid granskning 

Granskning utförs med stöd av:  

 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

 Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338). 

 Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4, BBR. 

 Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. 

När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller begreppen ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i denna handling 

avses alltid ” tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”, i likhet med BBR 

3:112. 

 

Tillhandahållna handlingar 

Granskning har utförts av tillhandahållna handlingar av beställaren, per mail 2021-03-25. 

Handlingar: Planritning Bro – Skällsta 1:89, Bottenvåning respektive Övervåning, 2021-02-18. 

Granskning   

Padelhall kommer att ha ett entresolplan (ca 210 m2) ovan entrédelen. 

Entresolplan har inritat omklädningsrum med duschutrymme och WC. Övrig yta är ej definierad. 

En fråga är om entresolplan behöver vara tillgängligt via hiss.  

På entréplan kommer det att finnas förutom entré/vindfång även teknikutrymmen, förråd samt WC 

och RWC (på ritning kallat HWC).  

RWC ska ha minsta invändiga mått 2,20 x 2,20 m. Ritning visar något mindre breddmått (2,10 m) 

samt att en pelare inkräktar på måtten. Yta behöver utökas. 

Likvärdiga förhållanden ska finnas för personer med nedsatt funktionsförmåga som för övriga 

personer. Två alternativ för god tillgänglighet och likvärdighet ges.  

 

 



  nsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 - BMN 21/0007-8 BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 : Tillgänglighetsutlåtande

    

JH Konsult AB Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet  Jan Hjärtberg 
Värnpliktsgatan 3, 974 43 Luleå Behörighetsnummer 3668, KIWA/SWEDCERT info@janhenry.se 
Org.nr 556909-9228  070 – 315 77 90 
 Sida 3 (4) 

Padelhall, Bro          2021-03-30 

 

Alternativ 1 

Personer med nedsatt rörelseförmåga (rullstolsburna) skall också kunna byta om och duscha. Dusch 

kan installeras i RWC förutsatt att minsta mått 2,20 x 2,20 m finns och att inredning och utrustning 

placeras tillgängligt och användbart. Om låsbara skåp eller liknande finns i omklädningsrum ska även 

RWC förses med likvärdig utrustning. Om skåp eller annan extra utrustning placeras i RWC får det 

inte inkräkta på måtten 2,20 x 2,20 m. RWC:s totala yta måste utökas med motsvarande den yta skåp 

eller annat upptar. 

Likvärdiga förhållanden för att ingen hiss ska behöva installeras till entresolplanet förutsätter också 

att inga andra funktioner än de inritade tillförs entresolplanet.  

Alternativ 2 

Om andra funktioner tillförs på entresolplanet, som t.ex. kontor, personalutrymme, pentry, gym, 

försäljning, lounge, läktare så ska entresolplanet vara tillgängligt även via hiss.  

Om hiss finns kan även rullstolsburna använda omklädningsrum och dusch. Det förutsätter dock att 

dörrbredder utökas till M10. (Då behöver inte RWC på entréplan förses med dusch, Alternativ 1). 

En RWC behöver också finnas på entresolplanet. 

Övrigt 

Även om hiss installeras ska entresolplan ha en trappa, med ledstänger på båda sidor. 

Entrédörr och dörr i vindfång ska förses med dörrautomatik. Om andra dörrar förses med 

dörrstängare eller är tunga på annat sätt ska även de förses med dörrautomatik. 

Eventuella trösklar ska vara så låga som möjligt och fasade. 

Genomförd granskning berör främst utformningskrav. 
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SAKKUNNIGUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET 

PADELHALL – LOKALER FÖR IDROTTSVERKSAMHET 

 

Tillgänglighetsgranskning av padelhall, lokaler för idrottsverksamhet Skällsta 1:89, Bro har 

genomförts. Byggnaden betraktas som publika lokaler samt som en arbetsplats. 

Vid granskning är det oklart hur verksamheten kommer att använda entresolplanet. Två alternativ 

ges, se ovan i dokument.  

Genomförd granskning gäller bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i lokaler. 

Sakkunnigutlåtande gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i aktuella lokaler är att den är god och att gällande bygglagstiftning enligt PBL 

med tillhörande förordningar och föreskrifter uppfylls, förutsatt att Alternativ 1 eller Alternativ 2 

uppfylls.  

 

 

 

 

Luleå 2021-03-30.  

 

 

 

 

Jan Hjärtberg, 

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet, enligt BFS 2011:18 – TIL 2.  

Behörighetsnummer 3668. 
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Hany Touman

Från: Daniel Thuresson <daniel thuresson@thuressonholding com>
Skickat: den 15 april 2021 16:38
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Återkoppling efter genomgång av komplettering - BYGG 2021 85
Bifogade filer: 2009B Byggnation pdf

Hej Hany, 
 
Här kommer svar på dina tre ”frågetecken”  
 
Parkeringsplatser 
Vi vet inte riktigt vad som avses med ”assymetrisk parkering”, om det är i x-led, y-led eller vinkeln som avses, men om frågan avser varför platserna är lite koncentrerade mot fasaden och bort från järnvägen så är anledningarna till detta främst två  
dels att vi vet att järnvägen anser man inte bör ha bilar parkerade för nära och dels att besökarna alltid har en tendens att välja de närmsta platserna. 
Att hitta den perfekta parkeringslösningen är säkert något som kan slipas på då det är många faktorer att beakta men det vi utgått från att kommunen vill se - och vi därför försökt visa - är att det inte är några som helst problem att på den egna 
tomten ordna tillräckligt med parkeringsplatser för den tänkta verksamheten. Vi anser vi tydligt visat det och så även utan att utnyttja alla tillgängliga ytor såsom utmed järnväg och bilväg.  
Angående körväg så har vi uppdaterat ritningen med en sådan (se bilaga). 
 
Tillgänglighet 
Alternativ 1. 
 
Eventuellt avstyrkan 
Ja, om det är nödvändigt, så ska det till beslut i nämnd. 
Vi hoppas dock inte att detta ska behöva vara nödvändigt då ansökan nu är tidsbegränsad – och så vida vi förstått – att liknande fall kunnat beviljats utan nämnd. 
Trots allt, till syvende och sist, är det en väldigt okontroversiell verksamhet som uppfattas som väldigt positiv av i princip alla, alldeles oavsett infallsvinkel. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Daniel Thuresson 
+46 70 772 6711 

 

 

 
 

Från: Hany Touman 
Skickat: den 14 april 2021 15 37 
Till: Daniel Thuresson 
Ämne: Återkoppling efter genomgång av komplettering - BYGG.2021.85 
 
Hej Daniel, 
 
Har idag skickat ut grannehörande i detta ärende avseende avvikelser från detaljplan (sista svarsdag 30 april 2021) samt remiss till Brandkåren Attunda avseende risker farligt gods från järnväg och väg (sista svarsdag 5 maj 2021). 
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Återstående frågetecken  
Parkeringsplatser – vald asymmetrisk lösning behöver motiveras. Förtydliga köryta till parkeringsplatser (vid ev. revidering, beakta tidigare synpunkter från Trafikverket om minst 15 m från spårmitt till p-platser samt minst 10 m från spårmitt till 
köryta inom parkeringsområdet). 
Tillgänglighet  vilken lösning är aktuell alt1 eller alt2? 
Tydliggör att ni önskar beslut i nämnd trots att bygglovsavdelningen kommer att avstyrka förslaget. 
 
Återkom gärna vid funderingar 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, 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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Trafikverket 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
171 54 Solna 
Telefon: 0771-921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket se 

 
Albin Videll 
Enhet PLstsa 
albin.videll@trafikverket.se 
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Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2021/48270 BYGG.2021.85 

 
Upplands-Bro kommun 
Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen 

 

E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
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Bygglov för nybyggnad av padelhall, på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:89, Upplands-Bro kommun 
 
Trafikverket har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende gällande tidsbegränsat 
bygglov för padelhall, på fastigheten Bro-Skällsta 1:89 i Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten är belägen intill 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. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 8712, som vann laga kraft 2004-05-24. Enligt 
remitterade bygglovshandlingar avviker förslaget från detaljplanen, då byggnaden 
inte är avsedd för industriändamål. 
 
Farligt gods 
Trafikverket vill upplysa om att Mälarbanan är en transportled för farligt gods. 
Enligt remitterat material planeras padelhallen ca 31 meter från närmaste spårmitt 
av Mälarbanan. Trafikverket anser att riskerna med farligt gods inte har utretts på 
ett tillfredställande sätt i den gällande detaljplanen, utifrån att den förändrade 
markanvändningen som bygglovet medför inte har beaktats. Trafikverket anser att 
det därför är nödvändigt att bygglovet föregås av en riskutredning i syfte att utreda 
om markanvändningen är lämplig för platsen, samt vilka eventuella skyddsåtgärder 
som bör vidtas. 
 
Trafikverket tillämpar länsstyrelsens riktlinjer som anger lämpliga skyddsavstånd 
för olika typer av markanvändning och när en riskutredning behöver göras. Plan-  
och bygglagen (2010:900) anger att länsstyrelsen ska verka för att bebyggelse inte  
blir olämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt  
risken för olyckor (3 kap. 10 § samt 5 kap. 14 § PBL). Mer information finns i  
länsstyrelsens skrift ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det  
transporteras farligt gods”:  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f1b14f/152606883
8205/Fakta%202016-
6%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20planl%C3%A4ggning%20%E2%80%93%20farli
gt%20gods.pdf  
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Avvattning 
Trafikverket noterar att bygglovsansökan innefattar åtgärder för hantering av 
dagvatten på fastigheten. Ny hårdgjord yta som tillkommer genom exploateringen, 
kan medföra ökade vattenflöden som kan påverka spåranläggningen. Trafikverket 
anser att avvattning inte ska ske mot spåranläggningen då detta kan innebära 
risker för järnvägen. 
 
Parkering 
Det framgår inte av handlingarna om parkeringsplatser ska anläggas på 
fastigheten. Generellt sett är Trafikverket positivt inställda till att anlägga 
parkeringsplatser nära järnvägen, men det finns också en risk i detta. Bilar kan 
skadas i lacken av exempelvis partiklar från inbromsande tåg och det finns även 
risk för fallande last, snö och is från passerande tåg. Trafikverket har som riktlinje 
att parkeringsplatser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen (räknat från 
spårmitt på närmaste spår). Körytan inom parkeringsområdet kan anläggas 10 
meter från spårmitt. 
 
Om parkeringsplatser anläggs närmare järnvägen än 15 meter ska skyddsåtgärder 
vidtas i form av plank eller liknande mot järnvägen och helst även ett tak över 
parkeringsplatserna. Trafikverket kommer hänvisa alla eventuella skadeanspråk till 
Upplands-Bro kommun som ansvarig för anläggandet av parkeringsplatserna. Om 
någon form av skyddsåtgärd vidtas vill Trafikverket få möjlighet att yttra sig. 
 
Bevakningsavtal 
Trafikverket har tidigare tecknat ett bevakningsavtal med fastighetsägaren i 
samband med bygglovsansökan för en lagerlokal på fastigheten (TRV 2021/18452). 
Avtalet syftar till att Trafikverket ska utföra bevakning av arbeten som sker i 
närheten av och som kan påverka Mälarbanan. Bevakningsavtalet ska fortsatt gälla 
för byggande av föreslagen padelhall. Om förändringar eller tillägg till avtalet krävs 
ska kontakt tas med bevakningsledare Stefan Norgren. 
 
Stefan Norgren 
E-mail: stefan.norgren@trafikverket.se 
Tel: 010-123 24 91 
Mobil: 070-573 15 01 
 
Slutsats  
Trafikverket kan inte medge bygglov förrän riskutredning tagits fram, som 
Trafikverket ska få granska. Innan beslut fattas om bygglov ska eventuella 
riskreducerande åtgärder beaktas och tillämpas.  
 
Vid delgivning av beslut eller förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets 
ärendenummer TRV 2021/48270. 

 

För Trafikverket region Stockholm 
 
Albin Videll 
Bitr. samhällsplanerare 
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Från: Daniel Carlström
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2021.85 -Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall
Datum: den 3 maj 2021 08:54:04

Hej, Brandkåren Attunda har översiktligt granskat de bifogade handlingarna och har följande att
yttra:
 
Farligt gods transporteras på Mälarbanan och Enköpingsvägen är klassad som en sekundärled för
farligt gods. Enligt rådande detaljplan (detaljplan 9 Skällsta) finns det ingen framtagen riskanalys
som beskriver riskerna med de farligt gods transportern som sker vid fastigheterna.
 
När det gäller bebyggelse intill farligt gods leder använder vi oss av Länsstyrelsen riktlinjer. Enligt
riktlinjerna ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan järnvägen
och byggnaden, mätt från närmaste spårmitt. Är byggnaden inom 30 meter ska byggnaden
projekteras med:
• Fasader i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30
• Friskluftsintagen ska riktas bort från järnvägen
• Det ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen på ett säkert sätt
Länsstyrelsen anser att det för de flesta sekundära leder behöver finnas ett bebyggelsefritt
avstånd på minst 25 meter mellan vägen och bebyggelsen. I en del fall kan man bygga närmare
än 25 meter men det blir nog inte aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15 meter.
 
Utifrån de bifogade handlingarna ser byggnaden ut att ligga runt 10 meter från Enköpingsvägen
och från Mälarbanan har vi inte kunnat mäta avståndet. Avståndet bör mätas mellan byggnaden
och det närmsta spårets mitt för att säkerhetsställa att ett tillräckligt skyddsavstånd finns. För att
man ska kunna bygga närmare än 25 meter från Mälarbanan och Enköpingsvägen anser vi att en
riskanalys bör upprättas. Riskanalysen bör minst beskriva vad för typ av transporter som kan
tänkas ske på vägen/spåren, hur ofta transporterna går och vad konsekvenserna av en olycka kan
bli inom olika avstånd från olyckan.
 
Byggnaden kommer att ändra verksamhetklass från VK1 till Vk2a/Vk2B. Detta kommer innebära
en ökning av antalet personer som kan tänkas vistas i byggnaden vilket innebär att fler personer
utsätts för risken för en olycka med farligt gods transport. Det ställer också högre krav på
brandskyddet. Har byggherren upprättat en ny brandskyddsbeskrivning som redovisar hur de har
tänkt uppfylla boverkets byggregler?
 
Bara att höra av er om ni har några frågor!
 
Allt gott,
 
 

Daniel Carlström
Brandingenjör
 

Växel: 

Direkt: 0859469538

Epost: daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se
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Tryckfärgen Fastighet AB 

Tryckfärgsvägen 2 

197 40 Bro 

 

Svar på utlåtande kring 

Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall 

BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2. 

 

Historik: 

Den första skriftliga bygglovsansökan för att få använda lagerhallen till padel gjordes 210219, önskemål om 

justering och komplettering ankom 210317, och den justeringen/kompletteringen inkom kommunen 210401. 

 

Vi finner i skrivelsen tre stycken invändningar mot bygglovsansökan. En gäller den exteriöra 

utformningen av byggnaden, en gäller avstånden med hänsyn till farliga transporter/gods och en 

gäller huruvida det föreligger ett behov av en temporär lösning eller ej. Vi går här nedan igenom och 

besvarar dessa tre i nämnd ordning. Trafikverket och Räddningstjänsten har gjort remissyttranden 

och dessa kommenteras under punkten för farligt gods. 

 

DEN EXTERIÖRA UTFORMNINGEN PÅ BYGGNADEN 

Det står i utlåtandet att byggnadens exteriör avviker på ett sätt som inte bedöms utgöra en mindre 

avvikelse mot detaljplanen. Vi är av avvikande åsikt och tycker utlåtandet är märklig av minst tre skäl: 

• Vi anser inte detta stämmer i sak. Exteriören går väl ihop med detaljplanen och hur den har 

tolkats tidigare i området. Det som inte ansågs som mindre avvikelse åtgärdades i ett tidigt 

skede i den ursprungliga bygglovsprocessen, exempelvis byttes takbeklädnaden till plåttak 

enligt önskemål. 

• Utseendet är sedan tidigare permanent godkänt. I dagsläget finns bygglov på byggnaden i 

exakt detta exteriöra utförande (denna bygglovsansökan gäller ju i princip interiören och 

användningsområdet) där bygglov har beviljats på tjänstemannanivå och där slutsatsen är 

just att inga betydande avvikelserna mot detaljplanen finns. 

• Kombinationen exteriör och detaljplan är för den specifika frågan irrelevant. Exteriören har 

lite bäring på frågan huruvida hallen får temporärt användas som padelhall eller ej. 

Byggnaden har idag alltså bygglov på exakt detta utförande och den kommer oavsett utfall i 

denna fråga se ut på just detta, godkända sätt. Byggelementen är tillverkade och hallen 

under uppförande. 

Vi anser alltså att byggnadens exteriöra utformning är enligt detaljplanen. Utformningen är också 

redan godkänd av bygglovsenheten och byggnaden uppförs nu också enligt godkänt bygglov.   
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TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Det står i utlåtandet att förslaget bedöms avvika från riktlinjerna i ”Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” (Stockholm Fakta 2016:6) i det avseende att 

”att aktuell typ av bebyggelse ska placeras minst 50 meter från transportled för järnväg och minst 25 

meter från väg som utgör sekundärled för farligt gods.”  

När det gäller järnväg och bebyggelse står det (sidan 5) att aktuellt dokument att det ska vara minst 

25 meter till bebyggelse (ej 50 meter som det står i utlåtandet). Och då byggnaden ligger 31 meter 

ifrån uppfylls denna rekommendation. 

För att försöka förstå skrivelsen och hitta ett avstånd som matchar dessa 50 meter måste man gå in i 

tabellen om skyddsavstånd för olika användningsområden på (sidan 3) och där står det att följande 

aktiviteter bör ha 50 meter till järnväg: ”bostäder”, ”centrum”, ”vård”, ”detaljhandel”, ”tillfällig 

vistelse”, ”besöksanläggningar” och ”skola”. 

Upp till 30 meter, där vi alltså avser ha parkering i förslaget, rekommenderar de: ”obemannad 

drivmedelsförsörjning”, ”odling”, ”ytparkering” eller ”trafik”, vilket vi tycker vi matchar väl med 

ytparkering. Mellan 30 och 50 meter rekommenderar de ”tekniska anläggningar”, ”bemannad 

drivmedelsförsörjning”, ”industri”, ”kontor”, ”friluftsliv” och ”camping” samt ”verksamheter”. 

Vi antar att utlåtandet hänvisar till ”besöksanläggningar” men vi anser att man lika gärna skulle 

kunna kalla det exempelvis ”verksamheter” och då vara fullt ut inom rekommendationen. Det man 

också bör ha i bakhuvudet är att detta är ingen arena eller någon betydande publik. Det är i huvudsak 

28 spelare och som vi ser ovan vore det definitivt fullt ut enligt rekommendationerna om det vore 28 

tjänstemän eller arbetare om byggnaden utnyttjades till kontor/lager/industri eller liknande.  

Angående det rekommenderade avståndet på 25 meter mellan byggnad och sekundär väg för farligt 

gods så ska man i stycket ovan texten med de 25 meterna också läsa ”Det är svårt att göra en 

allmängiltig vägledning för sekundära leder eftersom riskbilden kan variera väldigt mycket mellan 

olika leder – både beträffande sannolikheten för en olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser 

som kan inträffa.” Ett avstånd på 25 m gäller för övrigt även som avstånd som för primära leder för 

farligt gods. 

Aktuell väg är Enköpingsvägen som går rakt igenom centrala Bro. Aktuell sträcka utgör en raksträcka 

med god sikt rak och hastighetsbegränsning. 

Byggnaden har förvisso portar och dörrar åt det hållet (ca 12 meter från vägen) men som padelhall 

skulle dessutom inga dörrar/portar närmre än 30 meter från vägen normalt användas (till annat än 

nödutgång). Luftintaget sitter ca 40 meter ifrån vägen. 

Vi anser riktlinjerna utgör lite av en gråzon, men vi anser man likväl kan finna argument för att 

byggnaden och dess verksamhet faller väl inom ramen för rekommendationen/vägledningen som 

utanför. 

 

KOMMENTAR TILL UTLÅTANDE FRÅN TRAFIKVERKET 

Vi ser inget specifikt hinder i Trafikverkets utlåtande, frånsett att de saknar en riskanalys i 

detaljplanen och kräver en sådan för att ”medge” bygglov. 

Vår kommentar till detta är att det inte är Trafikverket som beslutar om bygglov fast de agerar så. 

Det har tidigare i ärendet med all tydlighet framkommit att deras mål är att hindra och försvåra all 

verksamhet i närheten av deras spår. Det har varit svåra kring allt från pålning, staket och bergvärme. 
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Trots allt är riskerna kring detta i grunden reglerade med de 25 meter som är prickade i detaljplanen. 

Hade de haft något annat formellt sätt att försvåra användningen av fastigheten hade de presenterat 

den. Det hela verkar också konstigt att kommunen eller vi skulle vidare analysera riskerna med deras 

verksamhet.  

Vi ser ingen anledning varför en speciell riskutredning skulle tas fram i detta fall utöver de allmänna 

riktlinjerna. En fortsatt utredning skulle också i praktiken innebära ett avslag. Ärendet skulle kunna 

förhalas i oändligheten.   

 

KOMMENTAR TILL UTLÅTANDE FRÅN RÄDDNINGSVERKET 

Vi ser inget motstridigt i texten i emailet från Räddningsverket, byggnaden uppfyller allt som står det 

med undantag för just skrivelsen ”Länsstyrelsen anser att de flesta sekundära leder behöver finnas 

ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter mellan vägen och bebyggelsen. I en del fall kan man 

bygga närmare än 25 meter men det blir nog inte aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15-20 

meter”.  Vi har redan bemött synpunkten, men som sagt står i stycket före: ”Det är svårt att göra en 

allmängiltig vägledning för sekundära leder eftersom riskbilden kan variera väldigt mycket mellan 

olika leder – både beträffande sannolikheten för en olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser 

som kan inträffa.” och dels skulle ett strikt efterföljande betyda otroligt mycket. Ingen byggnation av 

någon typ skulle tillåtas 25 meter från Enköpingsvägen någonstans om den rekommendationen 

följdes. Vägen skulle ligga i mitten av en sextio meter tom ”gata” utan bebyggelse rakt igenom Bro. 

Och som sagt, i övrigt framkommer inget nytt i utlåtandet. I och med den prickade marken uppfylls 

kraven mot järnvägen. 

  

 

BEHOV AV TEMPORÄR LÖSNING 

I utlåtandet uttrycks det att det inte föreligger något ”tillfälligt behov”. 

Detta förefaller oss lite märkligt då det får anses ganska allmänt känt att det för närvarande finns en 

väldigt stor brist på lämpliga lokaler för padel. 

Vår bild är dessutom att det inte bara finns väldigt få lämpliga befintliga lokaler, utan också få 

fastigheter där det kan uppföras sådana lokaler. Dels finns det få tillgängliga obebyggda fastigheter i 

sig, men framförallt sådana som har en detaljplan som föreskriver just den typen av aktivitet. 

Samtidigt är vi mycket väl medvetna om att det kan se mycket annorlunda ut framgent, att detta 

sannolikt är ”temporärt”. Behovet kan vara lägre eller annorlunda och marktilldelning eller ändringar 

i detaljplanering kan komma att ske. 

Till saken hör att hallen är projekterad och byggs nu fullt ut som en kraftig lager/industrihall. Inga 

”negativa” ändringar i byggnaden har gjorts sedan vi fick förfrågan att hyra den för padel. Byggnaden 

har exempelvis 20 cm dubbelarmerad pålad platta (!), är nio meter i takfot och har fyra 5x5 meters 

elektriska portar. Planen framför hallen är hårdgjord för att klara långtradare och andra tunga 

transporter. Mycket yta finns för uppställning och/eller till vändplan (långtradare kan enkelt vända 

framför hallen). Hallen är också ritad på ett sådant sätt (belysning, värmezoner, portar) att den i 

framtiden vid behov ska kunna gå att dela av på bredden eller längden eller både och (efter tillstånd), 

om ett sådant behov skulle uppstå, just för att kommande behov är svåra att förutse.   
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Padelbanorna kommer i sin tur som kompletta enheter (de har till och med sin egen belysning) som 

kan flyttas till en annan lokal. Omklädningsrummen kan användas vid lager/industri och övrig inredd 

yta kan göras om till kundmottagning/kontor eller liknande. Så om behovet är annorlunda när det 

temporära bygglovet löpt ut och kommunen väljer att inte förnya det, kan hallen med relativ lätthet 

anpassas till lager och padelverksamheten relativt lätt flyttas. Det vill säga, om inte bygglovet 

förlängs, behöver det inte innebära några särdeles allvarliga konsekvenser för varken 

fastighet/fastighetsägare eller hyresgäst.  

Ansökan är skriven på tio år, då tiden går fort, men som kommunicerat ställer vi oss positiva också till 

ett femårigt lov.   

För att summera med några få ord anser vi att det finns ett väldigt stort temporärt behov och att 

denna hall är mycket lämplig för att täcka upp detta temporära behov.   

 

 

SAMMANFATTNING 

• Vi anser att det inte finns någon väsentlig avvikelse mot detaljplanen i byggnadens 

utformning. 

• Rekommendationerna kring farligt gods utgör en gråzon, men vi anser att såväl byggnaden 

som verksamheten väl kan tolkas in inom rekommendationen.  

• Vi anser att det finns ett stort tillfälligt behov av lokaler till padel och att denna lokal är 

mycket lämplig för att täcka detta behov. 

 

ÖVRIGT 

Vi har vidare konstaterat att ingen kritik framkommit mot byggnaden i form av dess funktion, 

parkering, tillgänglighet, brandsäkerhet etcetera Det är heller inte förvånande eftersom även om 

byggnaden fullt ut är en lagerhall så fungerar den i princip kompromisslöst som padelhall på ett sätt 

som är relativt ovanligt med temporära padelhallar. Nio dörrar på bottenplan kan användas för 

utrymning i fyra väderstreck. Nio meter i takfot, golv, väggar och tak är ytterst välisolerade, lokalen 

har golvvärme, mycket god ventilation etcetera. 

Vi konstaterar också att ingen av de åtta tillfrågade grannarna (Tranportstyrelsen då möjligtvis 

oräknad, men de kommer med säkerhet inte bli lidande av verksamheten) har haft något att invända. 

Alla vi pratat med i och omkring området har ställt sig extremt positiva och vi är övertygade att 

allmänheten skulle uppskatta den väldigt mycket.  

Med anledning hur det låtit på kommunen i diskussionen kring den ursprungliga bygglovsansökan 

skulle vi också kunna tänka oss att kommunen inte heller ser någon nackdel i om det blir en ”ren” 

och ordnad padelverksamhet snarare än en lagerplats. Vi har låtits förstå att kommunen ser 

Enköpingsvägen som en infart till Bro. 

Alldeles oavsett, så är detta en mycket ren verksamhet som stör få och som väldigt få, om någon, 

skulle invända emot. För den är positiv, hälsosam, miljövänlig. 
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 Sammanfattning 
Då padelhallen är placerad i närheten av både Mälarbanan och Enköpingsvägen som 

båda är farligt godsleder ska risknivån för personer som befinner sig i padelhallen 

utredas.  

Byggnaden är placerade inom de 50 meter som är rekommenderat skyddsavstånd för 

farligt gods som transporteras på järnväg. Med de säkerhetsåtgärder som redan finns i 

byggnaden (obrännbar fasad och utrymning i alla väderstreck) och att personer som 

befinner sig i byggnaden har mycket goda förutsättningar att utrymma själva bedöms 

30 meter vara ett tillräckligt skyddsavstånd sett till de verksamheter som 

rekommenderas få bedrivas med ett skyddsavstånd på minst 30 meter (exempelvis 

friluftsbad och camping). 

Enköpingsvägen utgör sekundär led och transport av farligt gods sker endast sällan. 

Den huvudsakliga risken bedöms vara transporter med brandfarlig vätska som normalt 

genererar konsekvenser upp till 15-30 meters avstånd från utsläppet och då genom 

värmestrålningspåverkan. Byggnadens fasad är obrännbar och inga fönster finns mot 

Enköpingsvägen vilket utgör en effektiv säkerhetshöjande åtgärd.  

Utifrån skyddsavstånd till farligt gods leder samt byggnadens utformning bedöms 

padel-verksamhet vara acceptabelt.  
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 Allmän information om dokumentet 
Tryckfärgen Fastighet AB har uppfört en padelhall på fastigheten Bro-Skällsta 1:89, 

Upplands-Bro kommun. Fastigheten ligger söder om Enköpingsvägen och norr om 

Mälarbanan. Mälarbanan är en rekommenderad transportled för farligt god och 

Enköpingsvägen utgör sekundärled för farligt gods.  

Omfattande transporter av farligt gods medför en betydande risk för hälsa och 

säkerhet i transportledernas närområde. Vid en olycka som leder till ett utsläpp av 

farligt gods uppkommer olika möjliga skadescenarion beroende på vilken typ av gods 

som släpps ut. Om riskbidraget på ett område inte kan visas vara acceptabelt låg ska 

åtgärder vidtas för att minska sannolikheten för ett utsläpp och/eller konsekvenserna 

av ett utsläpp.  

Denna utredning beskriver risksituationen inom planområdet med anledning av dess 

nära läge till järnväg och väg med transporter av farligt gods i form av en jämförelse 

med de riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 

farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen Stockholm. 

Dimensionerande förutsättningar 
”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” 

är ett hjälpmedel för att möjliggöra en tydligare hantering av planärenden och 

föreslagna riktlinjer i Stockholms län. 

Riktlinjerna hänvisar främst till erforderliga skyddsavstånd kopplat till hur känslig 

verksamheten som ska tillåtas är. Beroende på hur känslig verksamheten är får den 

ligga inom zon A, B eller C. Skyddsavståndet för de olika zonerna varierar också 

beroende på om det är bredvid en järnväg, primärled eller sekundärled med farligt 

gods som bebyggelsen ska ske. Figur 1 redovisar rekommendationerna från 

riktlinjerna, notera att skyddsavstånden för väg är för primärled och inte sekundär led.  

 

Figur 1. Riktlinjer kring av skyddsavstånd Länsstyrelsen Stockholm. 
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För sekundära leder är variationen stor i riskbilden. Länsstyrelsen anser att det i de 

flesta fall bör finnas minst 25 meters skyddsavstånd mellan en sekundär led och 

bebyggelse som tillhör gruppen för besöksanläggningar (R). I de fall där det går att 

visa att det går få transporter och/eller där de olyckor som kan inträffa endast kan få 

allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd kommer det vara möjligt att bygga 

närmare än 25 meter.  

Om verksamheten ska förläggas närmre än 30 meter från järnväg och tillhör gruppen 

för besöksanläggningar (R) ställs det krav på riskreducerande åtgärder. 

 Byggnadens förutsättningar 
Byggnaden är uppförd i ett plan med ett entresolplan. Byggnaden är uppförd i 

byggnadsklass Br3.  

Ytterväggarna är uppbyggda med ett PUR-sandwichelement där fasaden är utav plåt. 

Det finns inte några fönster i fasaden som vetter mot Enköpingsvägen.  

Utrymningsvägar finns tillgängliga i samtliga väderstreck, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planritning över padelhall. 
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Byggnaden är placerad cirka 15 meter söder om Enköpingsvägen och cirka 30 meter 

norr om Mälarbanan, se Figur 3. 

 

Figur 3. Situationsplan med Mälarbanan i söder och Enköpingsvägen i norr.  

Analys och resultat 
I riktlinjerna från Länsstyrelsen i Stockholm framgår det inte i vilken kategori en 

padelhall ska delas in i. I kategorin besöksanläggningar (R) ingår det enligt Boverket1 

idrotts- och sportanläggningar av olika slag som till exempel sporthall, simhall, 

skjutbana och så vidare. Då en padelhall är en form av sporthall bör den kategoriseras 

som en besöksanläggning och ska då ligga inom zon C.  

Boverket anger också att kategorin besöksanläggningar ska användas för all 

besöksintensiv verksamhet. En padelhall nyttjas av besökare men personantalet är i 

regel lägre än vad som kan förväntas i till exempel en simhall eller vanlig sporthall då 

inte finns någon typ av läktare eller åskådarplats. De enda personerna i padelhallen 

kommer vara de spelar eller arbetar där. De sju banorna i hallen gör att totalt 28 

personer kan spela samtidigt. I ett värsta fall så befinner sig det dubbla antalet i hallen 

när ett skifte av de som spelar sker, alltså totalt knappt 60 personer.  

Personerna som befinner sig i padelhallen kan förväntas vara friska, aktiva och vakna 

samt ha god förmåga att på egen hand förflytta sig till säkerhet om en olycka sker. 

 

1https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/besoksanl/ 
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Padelhallen är inte heller tillgänglig för personer med rörelsehinder så alla som 

befinner sig i padelhallen förväntas kunna utrymma obehindrat.  

Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm bör besöksverksamhet placeras minst 50 

meter från järnvägar som är primära transportleder för farligt gods. Padelhallen är 

placerad med ett skyddsavstånd på 30 meter från Mälarbanan, vilket är närmre än vad 

som normalt rekommenderas utan brandtekniska åtgärder. Sett till att det enbart finns 

vakna personer i byggnaden och dessa förväntas ha mycket goda förutsättningar att 

sätta sig själva i säkerhet vid en olycka bedöms dock 30 meter vara ett tillräckligt 

avstånd sett till de verksamheter som rekommenderas få bedrivas med ett 

skyddsavstånd på minst 30 meter (exempelvis friluftsbad och camping). Fasaden är 

dessutom utförd med obrännbart ytskikt samt möjlighet att utrymma i andra 

riktningar än mot riskkällan vilket bedöms vara tillräckliga åtgärder för att risken för 

verksamheten ska vara acceptabel utifrån Länsstyrelsens rekommendationer. 

För sekundära leder anger Länsstyrelsen Stockholm att det, i de flesta fall bör finnas 

ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan byggnad och en sekundär led för 

transport av farligt gods. I aktuellt fall är avståndet cirka 15 meter. 15 meter kan vara 

acceptabelt i de fall då det går få transporter och/eller de olyckor som kan inträffa 

endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd.  

De huvudsakliga transporter av farligt gods som sker på Enköpingsvägen i Bro är till 

två drivmedelsstationer, din-X och INGO, som ligger österut utmed Enköpingsvägen i 

förhållande till den aktuella fastigheten. En normal drivmedelsstation erhåller 

uppskattningsvis 2 - 3 drivmedelstransporter i veckan. Båda drivmedelsstationerna 

säljer bensin, etanol och diesel. I anslutning till INGO ligger också en butik som 

troligtvis har försäljning av gasol i flaskor. Uppskattningsvis sker transport av 

gasolflaskor cirka en gång i veckan. På Enköpingsvägen sker också transport till de 

företag som ligger i Skällsta industriområde. På industriområdet finns främst bil- och 

husbilsåterförsäljare samt bilverkstäder. Transporten av farligt gods till dessa utgörs 

troligtvis av styckegods för verkstäder och mindre industrier. Ett företag på Skällsta 

industriområde har också en gasolcistern som fylls på med tankbil. Omfattningen av 

transporter till gasolcisternen är inte känd.  Eftersom det är en cistern bedöms dock 

transporter erfarenhetsmässigt ske relativt sällan (ett par gånger per år). 

Den huvudsakliga risken för olyckor med farligt gods som genererar konsekvenser i 

aktuell byggnad bedöms vara transporter av brandfarlig vätska. En sådan olycka 

genererar normalt konsekvenser upp till 15-30 meters avstånd från utsläppet och då 

genom värmestrålningspåverkan. Ytterligare en risk som eventuellt kan vara 

betydande är transporten av brandfarlig gas. 

Fasaden i byggnaden är utförd av sandwichelement i PUR och plåt vilka bedöms vara 

relativt beständiga mot värmepåverkan i ett kortare tidsperspektiv (typiskt runt 15 

minuter). Det finns inga fönster som vetter mot Enköpingsvägen. Enligt Boverkets 

rekommendationer om säkerhetshöjande åtgärder vid fysisk planering är begränsning 

av oklassad fönsterarea samt en obrännbar eller brandavskiljande fasad en effektiv 

säkerhetshöjande åtgärd mot pölbränder och brandfarliga gasutsläpp som antänds. 

Då byggnaden har utrymningsvägar i alla väderstreck går det utrymma bort från 

Enköpingsvägen vid en olycka.  
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Sammantaget så sker det relativt få transporter av farligt gods på Enköpingsvägen, 

fasaden är obrännbar, inga fönster vetter mot Enköpingsvägen och möjligheten finns 

att utrymma bort från Enköpingsvägen. Dessutom förväntas antalet besökare vara 

begränsat utifrån att det inte finns åskådarplatser eller annan verksamhet än den som 

är förknippad med själva padel-utövandet och personerna som vistas i byggnaden är 

vakna och förväntas även ha goda möjligheter att sätta sig själva i säkerhet. 

Slutsats 
Padel-verksamhet bedöms vara acceptabel i byggnaden utifrån skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods samt byggnadens utformning. 

Förutsättningar som utgör grund för bedömningen är: 

• Avstånd mellan Mälarbanan och byggnaden är minst 30 meter 

• Avstånd mellan Enköpingsvägen och byggnaden är minst 15 meter 

• Byggnaden har utrymningsvägar från Mälarbanan och från Enköpingsvägen 

• Byggandens fasadytskikt är obrännbart och fasaden förväntas avskilja infallande 

värmestrålning minst 15 minuter 

• Inga fönster finns i fasaden mot Enköpingsvägen 

• Enbart Padel-verksamhet och tillhörande sidoverksamhet bedrivs i byggnaden 

(omklädningsrum, loungeyta och liknande). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-05-28 BMN 21/0008  

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2021.47, Bygglov för ny mobilbasstation 
(36 m högt torn) med tillhörande teknikbod, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647, Mätarvägen 
9B 

Förslag till beslut 

1 Avslå ansökan om bygglov för mobilanläggning med stöd av 9 kap. 30 och 

31b §§ PBL.  

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. 

Beslut meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas 

därför ut i ärendet.  

 

Avslag bygglov:   11 900 kr 

Summa:   11 900 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande inkom den 2 februari 2021 med en ansökan om bygglov för ny 

mobilbasstation (36 m högt torn) med tillhörande teknikbod. Av skrivelse som 

inkom den 20 april framgår att sökande önskar ett beslut i ärendet. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår därför att Bygg- och 

Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.   
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-05-28 BMN 21/0008 

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-02-04 

 Orienteringskarta som inkom 2021-02-04 

 Ortofoto som inkom 2021-02-04 

 Situationsplan som inkom 2021-02-04 

 Elevation som inkom 2021-02-04 

 Ritning teknikbod som inkom 2021-02-04 

 Begäran om beslut i nämnd som inkom 2021-04-20  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 2 februari 2021 med en ansökan om bygglov för ny 

mobilbasstation (36 m högt torn) med tillhörande teknikbod. Av skrivelse som 

inkom den 20 april framgår att sökande önskar ett beslut i ärendet. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 1301 och Ä1301 från 2015 resp. 2016. Enligt 

detaljplan gäller bl.a. att fastigheten är avsedd för ej störande industri och att 

högsta tillåtna totalhöjd över framtida marknivå är 16 meter. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Yttranden och remisser 

Av 9 kap. 25 § tredje stycket PBL framgår att grannehörande inte behöver ske 

om det är uppenbart att lov inte kan ges. Mot bakgrund av att det i detta ärende 

bedöms uppenbart att lov inte kan ges har grannehörande inte skickats ut i detta 

ärende. Av samma anledning har remisser (t.ex. LVF, Försvarsmakten) inte 

skickats ut i detta ärende. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 17 juni 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

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 §§.  
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2021-05-28 BMN 21/0008 

 

 

Enligt 9 kap. 31b § PBL  får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte  

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i 

förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i 

prop. 1989/90:37. Av förstänämnda proposition framgår att smärre avsteg – 

t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall 

enligt PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. Detsamma 

gäller ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som påkallats 

av byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten byggnadsarea som 

medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot bör det inte 

vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att marken skall användas 

för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda proposition framgår att det 

vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet 

av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande effekter och om detta 

påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är “mindre” på en 

fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden 

upprepas på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde.  

Av rättspraxis (RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till vida 

att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt 

språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre.  

Regeringen gav (prop. 2013/14:126  s. 179 ff.) några exempel på fall där det 

uppstår behov av avvikelser för mindre åtgärder som är nödvändiga för att ett 

område ska kunna bebyggas eller användas men som ändå inte kan medges 

inom ramen för vad som kan godtas som en liten avvikelse. Det kan t.ex. vara 

frågan om att det är nödvändigt att anlägga en mindre transformatorstation på 

mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas för att det ska vara möjligt att 

försörja den planlagda bebyggelsen med el. Det bör vidare vara möjligt att 

medge ett bullerplank på mark som enligt planen inte får bebyggas, om 

bullerplanket är nödvändigt för att planområdet ska kunna bebyggas i övrigt på 

det sätt som detaljplanen anger. Det kan även tänkas att det ibland finns behov 

av skydds- och säkerhetsåtgärder som behöver kunna vidtas eller utföras på ett 

sätt som strider mot detaljplanen  

Av 9 kap. 31c § PBL framgår att bygglov även får ges efter det att 

genomförandetiden för en detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker från 

detaljplanen. För att detta ska vara möjligt ska dock två förutsättningarna vara 

uppfyllda:1. Åtgärden ska vara förenlig med detaljplanens syfte 2. Åtgärden 

ska tillgodose ett allmänt intresse.  
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Bedömning  

För att tolka vad som menas med totalhöjd tas vägledning i den handbok som 

var aktuell vid planens framtagande, nämligen PBL kunskapsbanken - en 

handbok om plan- och bygglagen. Av handboken framgår att totalhöjd är ett 

byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master och 

hisschakt och att totalhöjd är lämpligt att på konstruktioner och anläggningar 

då en exakt högsta höjd behöver fastställas på ett byggnadsverk. Åtgärden 

avviker därför från detaljplanen i det att tornets totalhöjd överskrider den i 

detaljplanen högst tillåtna med 20 meter eller 80 %.  

Frågan är om avvikelsen kan godtas med stöd av 9 kap. 31b § eller 9 kap. 31c § 

PBL. Såväl 9 kap. 31b § som 9 kap. 31 c § PBL förutsätter att åtgärden är 

förenlig med planens syfte. Bedömningen ska göras utifrån planens 

övergripande syfte så som det anges i planbeskrivningen och sådana 

underförstådda syften som följer av enskilda planbestämmelser och planens 

utformning i övrigt (prop. 2013/14:126 s. 179).  

För att tolka vad som menas med industri tas vägledning i den handbok som 

var aktuell vid planens framtagande, nämligen PBL kunskapsbanken - en 

handbok om plan- och bygglagen. Av handboken framgår att tekniska 

anläggningar såsom energi, tele och VA inom industriområden inryms i 

ändamål J Industri och därför inte behöver ha en egen beteckning. Mot 

bakgrund av ovanstående samt att anläggningen inte bedöms miljöstörande 

dras slutsats att torn för mobilnät är en teknisk anläggning som ryms inom 

användningsbestämmelsen industri och därför är förenlig med planens 

övergripande syfte. Den första förutsättningen för att 9 kap. 31b § och 9 kap. 

31c § PBL ska kunna tillämpas bedöms därför uppfylld.  

Överskridandet av totalhöjd bedöms dock vida passerat den språkliga gräns för 

vad som enligt normalt språkbruk kan uppfattas som mindre och bedöms därför 

inte utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplan som avses i 9 kap. 31b § 

punkt 1 PBL. Det bedöms därför saknas möjlighet att ge bygglov med stöd av 

detta lagrum.  

Det bedöms vidare inte vara fråga om åtgärden av begränsad omfattning som är 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt varför förutsättningarna i i 9 kap. 31b § punkt 2 PBL inte 

bedöms uppfyllt. 

Då genomförandetiden för detaljplanen inte har gått ut bedöms inte möjligt att 

ge bygglov med stöd av 9 kap. 31c § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Bygglovsavdelningen att förslaget inte 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30, 31b, eller 31c §§ PBL och 

föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.   
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Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 

förslag till beslut är för barnets bästa. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-02-04 

2. Orienteringskarta som inkom 2021-02-04 

3. Ortofoto som inkom 2021-02-04 

4. Situationsplan som inkom 2021-02-04 

5. Elevation som inkom 2021-02-04 

6. Ritning teknikbod som inkom 2021-02-04 

7. Begäran om beslut i nämnd som inkom 2021-04-20 

  

Beslut sänds till 

 Sökande 

 Fastighetsägaren  
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1

Hany Touman

Från: Christoffer Speks <christoffer speks@hankbrady com>
Skickat: den 20 april 2021 14:30
Till: Hany Touman
Ämne: RE: Uppföljning - BYGG 2021 47

Hej, 
  
Vi vill testa ärendet för att få fram ett beslut. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Christoffer Speks 
Telekom – HB Resource Services AB 
  
HANK BRADY ett nummer till allt +46 8 845 000 
Mobilnr  +46 730 80 34 63 I  E-post  christoffer.speks@hankbrady.com    
Webb  www.hankbrady.com  I  HQ adress  Isafjordgatan 30A,164 40 Kista 
  

 
  

From: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Sent: Monday, April 19, 2021 11 26 AM 
To: Christoffer Speks <christoffer.speks@hankbrady.com> 
Subject: Uppföljning - BYGG.2021.47 
  
Hej Christoffer, 
  
Vi talades vid i detta ärende för några veckor sen och jag skulle återkomma efter att jag tittat på rättsfall ytterligare en vända vilket jag nu gjort. Jag kan dessvärre inte hitta några rättsfall som leder till annat ställningstagande än det ni fick ut i 
granskningsyttrandet daterat 26 februari 2021. Har ni hittat något? Hur vill ni att vi ska hantera ert ärende vidare? 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, 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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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-06-11 

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
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

BYGG.2021.127, Utomhusbanor för padel, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1, 
Enköpingsvägen 17A 
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28 markeras 
med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att padelbanor med burar av glas/metall 

och tillhörande ljusanordningar på den aktuella platsen behöver föregås av 

detaljplan med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Frivillig lovprövning: 8 400 kr 

Kommunicering:  2 856 kr 

Summa: 11 256 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. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (8)  
2021-06-11   

 

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank varvid bygglovsavdelningen tog fram tjänsteskrivelse daterad 28 

maj (reviderad med redaktionella ändringar 3 juni 2021).  

Tjänsteskrivelsen kommunicerades med sökande som inkom med ett yttrande 

den 9 juni 2021 där det bl.a. framgår att sökanden återkallar ansökan avseende 

plank runt anläggningen. Reviderade handlingar där denna ändring framgår 

inkom den 10 juni 2021.  

Efter framtagandet av tjänsteskrivelsen 28 maj 2021 har även inkommit 

yttranden från bl.a. kommunens Mark- och exploateringsavdelning samt 

Strategisk planering där bygglovsavdelningen uppmärksammats om 

planuppdrag för Kungsängens-Tibble 11:1. 

Aktuell reviderad jänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 föranleds av dels 

reviderad ansökan, dels inkomna yttranden. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns tillräckligt belägg för att åtgärden 

behöver föregås av detaljplaneprövning med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beslutar att 

padelbanor med burar av glas/metall och tillhörande ljusanordningar på den 

aktuella platsen behöver föregås av detaljplan med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 

PBL. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 29 mars 2021 

 Situationsplan som inkom 10 juni 2021 

 Bilaga 1, Padelbana som inkom 7 maj 2021 

 Riskanalys som inkom 10 juni 2021 

 Dagvattenberäkning som inkom 7 maj 2021 

 Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 7 maj 2021 

 Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2021 

 Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2021 (redaktionella ändringar) 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 5:1, Trafikverket, som inkom 7 juni 

2021 

 Yttrande Kungsängens-Tibble 11:1 som inkom 28 maj 2021 

 Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 25 maj 2021 

 Remissvar MEX som inkom 9 juni 2021 
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 Remissvar Strategisk planering som inkom 6 juni 2021 

 Yttrande från sökande inkl. vyer, som inkom den 9 juni 2021 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank varvid bygglovsavdelningen tog fram tjänsteskrivelse daterad 28 

maj (reviderad med redaktionella ändringar 3 juni 2021).  

Tjänsteskrivelsen kommunicerades med sökande som inkom med ett yttrande 

den 9 juni 2021 där det bl.a. framgår att sökanden återkallar ansökan avseende 

plank runt anläggningen. Reviderade handlingar där denna ändring framgår 

inkom den 10 juni 2021.  

Efter framtagandet av tjänsteskrivelsen 28 maj 2021 har även inkommit 

yttranden från bl.a. kommunens Mark- och exploateringsavdelning samt 

Strategisk planering där bygglovsavdelningen uppmärksammats om 

planuppdrag för Kungsängens-Tibble 11:1. 

Aktuell reviderad tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 föranleds av dels 

reviderad ansökan, dels inkomna yttranden. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns tillräckligt belägg för att åtgärden 

behöver föregås av detaljplaneprövning med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 PBL.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplan, Kulturvärden 

Fastigheten ligger inom tätortsavgränsningen Kungsängen enligt ÖP 2010. Av 

sid. 10 i dokumentet framgår att all nybyggnad inom tätortsavgränsningen ska 

ske i överensstämmelse med gällande planer eller föregås av 

detaljplaneprövning.  

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. Miljöbalken 

(Görväln – Herrgårdslandskap med sitt odlingslandskap och system av äldre 

vägar och jordbruksbebyggelse). Av ÖP 2010 framgår det att för att tillgodose 

riksintresset för kulturmiljövården kan vara nödvändigt att tillämpa en 

restriktiv hållning till bebyggelseutvecklingen i områden med höga kultur‐, 

natur och rekreationsvärden (och i kombination med ett högt bebyggelsetryck). 

Ska nybyggnationer kunna bli ett tillskott i miljön utan att skada berörda 

riksintressen eller lokala intressen behöver hänsyn tas till befintlig naturmiljö, 

äldre kulturmiljö och landskapsbild när det gäller byggnadsverks placering, 

material, färg och form. 
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Tillgänglighet 

Bygglovshandlingarna bedöms uppfylla utformningskravet.  

Risker 

Riskanalys har upprättats av Håkan Niva, Brandingenjör & Civilingenjör 

Riskhantering, Briab.  

Dagvatten 

Dagvattenberäkning har upprättats av IMEK VVS Rådgivande ingenjörer AB. 

Parkering 

Parkering sker på tilltänkt tomt. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan samt inte 

är reglerad i områdesbestämmelser varför bygglovsavdelningen under tiden 25 

maj 2021 t.o.m. 8 juni 2021 underrättat berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL och givit dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:39, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens-Tibble 

11:1, Kungsängens-Tibble 1:41, Kungsängens-Tibble 9:1,  Kungsängens-

Tibble 10:4 samt taxerad ägare Circle K Sverige AB har ansetts berörda. 

Remiss har skickats till Enheten för översiktlig planering, Trafikavdelningen 

och VA-ingenjör.  

Ägare till fastighet Kungsängens Kyrkby 5:1, Trafikverket, har i yttrande som 

inkom den 7 juni 2021 framfört: 

"Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att 

ärendet prövas positivt, under förutsättning att riskanalysens 

rekommendationer efterföljs." För yttrandet i sin helhet, se bilaga 9. 

Ägare av Kungsängens-Tibble 11:1 har i yttrande som inkom den 28 maj 2021 

framfört: 

"Undertecknad, markägare av Kungsängens- Tibble 11:1, tillstyrker härmed 

byggandet av utomhuspadelbanor på marken i fråga. Läget är lämpligt inte 

störande för ev. bostäder. Banorna ligger också nära Upplands-Bro gymnasiet 

med vilka man har avsikt att teckna ett samarbetsavtal. Intresse har framförts 

av skolan i fråga." För yttrandet i sin helhet, se bilaga 10. 

Trafikavdelningen har i remissvar som inkom den 25 maj 2021 bl.a. framfört: 

"Vi har inget att erinra." För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 

MEX har i remissvar som inkom den 9 juni 2021 framfört: 

"Vi vill uppmärksamma er på att det finns ett planuppdrag på fastigheten 

Kungsängens-Tibble 11:1. I ansökan om planbesked föreslås utveckling av del 

av fastigheten för småskaliga verksamheter, däribland padelhall. Där bygglov 

nu söks är inom den del av fastigheten som omfattas av planuppdraget.  
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Beslut om positivt planbesked gavs av Samhällsbyggnadsutskottet den 2 

december 2020. Bifogar beslutet.". För yttrandet i sin helhet, se bilaga 12. 

Strategisk planering har i remissvar som inkom den 6 juni 2021 framfört: 

"Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt 

planbesked för Kungsängens-Tibble 11:1 (se bifogat protokollsutdrag) efter att 

Tibble Gård Utveckling AB inkommit med planansökan för att utveckla del av 

fastigheten för ändamålen småskaliga verksamheter, centrumändamål och 

kontor. I beslutet om planbesked anges bland annat att det under 

planprocessen är viktigt att utreda dagvattenhantering och platsens funktion 

som entré till tätorten Kungsängen. 

Den föreslagna åtgärd som bygglovsansökan avser är belägen inom 

tätortsavgränsningen för Kungsängen, varvid riktlinjen i översiktsplanen ÖP 

2010 om att detaljplanekrav råder för områden inom tätorten ska ses som 

gällande. 

I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen, FÖP 

Kungsängen 2040, pekas det berörda området på Kungsängens-Tibble 11:1 ut 

för bebyggelseutveckling. FÖP:en föreslår att området utvecklas för småskalig 

service-, bostadsoch kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för 

dagvattenhantering. FÖP:en anger även att gestaltningsfrågor behöver belysas 

särskilt vid en kommande detaljplaneläggning eftersom området utgör en entré 

till Kungsängens tätort. Då fastigheten är belägen intill Mälarbanan är det 

även viktigt att reservera mark för fyrspår på järnvägen vid utveckling av 

fastigheten. 

Med anledning av bifogat planuppdrag, ÖP 2010s riktlinje om detaljplanekrav 

samt föreslagen bebyggelseutveckling enligt samrådsförslaget av FÖP 

Kungsängen 2040 bedömer vi på Strategisk planering att det inte är lämpligt 

att bevilja permanent bygglov på platsen utan en detaljplaneprövning. Ett 

beviljat permanent bygglov skulle riskera att försvåra planprocessen och 

möjligheten att genom planläggning ta ett helhetsgrepp för utveckling av 

fastigheten. Vi ser att ett helhetsgrepp behöver tas för att kunna värna om 

exempelvis gestaltningsfrågor och dagvattenhantering på fastigheten på bästa 

sätt." För yttrandet i sin helhet, se bilaga 13. 

Sökande har i yttrande som inkom den 9 juni 2021 framfört bl.a: 

"1. Sökanden återkallar ansökan avseende plank runt anläggningen. 

2. Sökanden delar bedömningen att banorna med burar är en bygglovsbefriad 

åtgärd, men anses att det ska beslutas att åtgärden är förenlig med PBL." 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 14. 

Denna tjänsteskrivelse (REV 2) kommuniceras med sökande inför 

nämndsammanträdet den 17 juni 2021. Eventuellt yttrande från sökande 

kommer att presenteras för politikerna i Bygg- och miljönämnden inför 

beslut.  
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Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Detaljplanekravet återfinns i 4 kap. 2 § PBL. Av första stycket punkt 2 i 

bestämmelsen framgår att kravet gäller för en bebyggelse som ska förändras 

eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till 

den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

Av 9 kap. 14 § PBL framgår att om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark 

inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta 

åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad 

som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med 

PBL.  

Ljusanordningar utanför område med detaljplan kräver inte bygglov enligt 6 

kap. plan- och byggförordningen, PBF.  

Bedömning 

Tidigt i ärendet kommunicerades med sökande två avslagsskäl 1. Avslag med 

hänsyn till negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljö då den långa 

stängda monotona fasaden bedömdes hindra befintliga utblickar mot det öppna 

landskapet från tätorten samt 2. Detaljplanekrav.  

Mot bakgrund av följande skrivelse i NJ lagkommentar: Plan- och bygglagen 

(2010:900) den 11 juni 2021, Juno, kommentaren till 4 kap. 2 § PBL valdes 

avslagsskäl 1: "Över huvud taget har vi i många av de ärenden som fullföljts 

till regeringen tyckt oss märka en överdriven användning av detaljplanekravet 

som avslagsskäl, trots att hållbara grunder för avslag i det enskilda ärendet ofta 

finns i 2 kap. " Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2021 är upprättad utifrån 

avslagskäl 1. 

Därefter har ansökan reviderats (sökande har återkallat plank runt 

anläggningen) samt ny information tillkommit i ärendet (yttranden från MEX 

och Strategisk planering som inkom 9 juni resp. 6 juni 2021). Mot bakgrund av 

detta har aktuell tjänsteskrivelse REV 2 tagits fram utifrån avslagsskäl 2. 

Glasade padelbanor bedöms i sig inte utgöra en sådan lovpliktig idrottsplats 

eller plank som avses i 6 kap. 1 § punkt 1  respektive 6 kap. 1 § punkt 7 plan- 

och byggförordningen, PBF (jmf MMD Nacka 29 oktober 2019, mål nr P 

1203–19. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte 

meddelade prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft den 23 juni 2020). 

 

Då anläggningen som ingår i ansökan efter revidering inte omfattar 

bygglovspliktiga inslag prövas endast genom s.k. frivilillig lovansökan i 

enlighet med 9 kap. 14 § PBL åtgärdens förenlighet med PBL.  
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Mot bakgrund av att det i yttranden från MEX och Strategisk planering kommit 

till bygglovsavdelningens kännedom att planuppdrag påbörjats, ÖP 2010s 

riktlinje om detaljplanekrav inom tätorten Kungsängen, föreslagen 

bebyggelseutveckling enligt samrådsförslaget av FÖP Kungsängen 2040 som 

bl.a. anger att gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en kommande 

detaljplaneläggning eftersom området utgör en entré till Kungsängens tätort, 

riksintresse kulturmiljö för att bevara eller trygga väsentliga drag i miljön 

bedömer Bygglovsavdelningen att det finns tillräckligt belägg för att åtgärden 

behöver föregås av detaljplaneprövning med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beslutar att 

padelbanor med burar av glas/metall och tillhörande ljusanordningar på den 

aktuella platsen behöver föregås av detaljplan med stöd av 4 kap. 2 § punkt 2 

PBL. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 29 mars 2021 

2. Situationsplan som inkom 10 juni 2021 

3. Bilaga 1, Padelbana som inkom 7 maj 2021 

4. Riskanalys som inkom 10 juni 2021 

5. Dagvattenberäkning som inkom 7 maj 2021 

6. Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 7 maj 2021 

7. Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2021 

8. Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2021 (redaktionella ändringar) 

9. Yttrande Kungsängens Kyrkby 5:1, Trafikverket, som inkom 7 juni 

2021 

10. Yttrande Kungsängens-Tibble 11:1 som inkom 28 maj 2021 

11. Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 25 maj 2021 

12. Remissvar MEX som inkom 9 juni 2021 

13. Remissvar Strategisk planering som inkom 6 juni 2021 

14. Yttrande från sökande inkl. vyer, som inkom den 9 juni 2021 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 Granne som inte fått sin synpunkt tillgodosedd 
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Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Ansökan avser* 

Bygglov 

Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum …………………. 

Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m. ………………. 

Villkorsbesked 

Marklov Rivningslov 

Periodiskt idsbegränsat 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 funk ionsnedsättning 

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
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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* 

Organisa ions- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

 Telefon (även riktnummer)  Förnamn 

 E-postadress  Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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 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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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 l knande. 

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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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 til byggnad (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 specia bostäder 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: 

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för 
dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Bilaga 1    2021-05-06 
 
 
 
Illustrationsbild  

 
 
 
Måttsatt padelbana (Kulör S-9000-N) 
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__________________________________________________________________________________________ 
 IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB                 Telefon  Hemsida  Bankgiro    Org nr 

Regeringsgatan 82, 111 39 Stockholm        08-796 21 00 imek-vvs.se   799-2662    556310-5047 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1 

UPPLANDS-BRO

DAGVATTENBERÄKNING 

STOCKHOLM 2021 05 06 
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1   

DAGVATTENBERÄKNING  

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Kungsängens-Tibble 11:1 TK/MBL 2021 05 06 
 

 

1.0 Bakgrund 

1.1 Projektbeskrivning 

Utomhus padelanläggning med markbeläggning av asfalt på 1638 m² i Kungsängens-Tibble 11:1. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att redovisa fastighetens möjliga dagvattenhanteringen. 

 

1.3 Mål 

Målet är att kunna fördröja: 

10 års regn i 10 minuter  

20 års regn i 10 minuter 

20 mm nederbörd (Stockholms stads riktlinjer). 

 

1.4 Underlag 

Situationsplan 2021-02-25 

Dagvattenhantering Riktlinjer 2016-11-15  
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______________________________________________________________________________________________________________ 

Kungsängens-Tibble 11:1 TK/MBL 2021 05 06 
 

 

2.0 Beräkning 

2.1 Kartläggning av området 

Området består av en utomhus padelanläggning på 1 638 m² hårdgjord yta. Avvattnas till 

infiltrationsbädd runtom anläggningen med 30 % porositet. 

 

Vid dimensionering av dagvattensystem används avrinningskoefficienter.  

Dessa anger hur stor andel av den dimensionerande nederbörden som avrinner från en viss typ av yta 

eller från ett specifikt område. För fördröjningsanläggningar sätts 𝝋 = 1,0 då dagvattenavrinningen 

som ska fördröjas härstammar från själva ytan. 1,0 betyder att allt regn som faller på ytan kommer att 

generera avrinning. 
 

 

Yta, (A) Avrinnings-koefficient, (𝝋) 

1 638 m² 0,9 vid normal nederbörd 

 

  

Bild 1: Plan  
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Kungsängens-Tibble 11:1 TK/MBL 2021 05 06 
 

 

 

2.2 Återkomsttid för dimensionering av flöde 

Två alternativ beräknas för återkomsttiden av regn: 

• Å1 = 10 år, varaktighet 10 min vilket ger det sannolika flödet 31,0 l/s 

• Å2 = 20 år, varaktighet 10 min vilket ger det sannolika flödet 41,3 l/s 

 

Fördröjningsbehovet (Stockholms stads riktlinjer): 

• dr = 20 mm  

 

2.3 Ansluten reducerad area till dagvattenanläggning 

Den del av ett avrinningsområde som medverkar till avrinningen. 

 

Yta, (A) Avrinnings-koefficient, (𝝋) Yta, (Ared) 

1 638 m² 0,9 vid normal nederbörd 1 472 m² 

 

 

2.4 Fördröjningsvolym 

Fördröjningsvolym som ska omhändertas. 

 

Yta, (Ared) Fördröjningsbehov, (dr) Volym, (U) 

1 472 m² 20 mm 29 m3 

Yta, (Ared) Återkomsttid (Å1, Å2) Volym, (U) 

1 472 m² 10 år 18,6 m3 

1 472 m² 20 år 24,8 m3 

 

Med resultatet blir 29 m3 fördröjningsvolymen dimensionerande. 
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2.5 Anläggningsdjup  

Djup för fördröjningsvolym i anläggning. Antagen yta för infiltrationsmagasin 178 m² (1 m bred i omkrets runt 

padelanläggningen). 

 

Yta, (Ainfiltrationsmagasin) Porositet (n) Volym, (U) Anläggningsdjup (d) 

178 m² 30 % 29 m3 0,54 m 

 

 

 
Bild 2: Sektion 

 

För att bättre kunna säkerställa att magasinet hinner tömmas innan nästa regn finns olika alternativ:  

• Genomsläppligheten av befintlig mark släpper igenom tillräckligt med regnvatten. 

• Dräneringsrör i magasinet som leder regnvattnet efter fördröjning mot lokal recipient 

alternativt kommunens dagvattennät. 

• Kombinera infiltrationsbädd med skelettjord och träd för att suga upp regnvattnet i magasinet. 

 

IMEK VVS Rådgivande ingenjörer AB 
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Hany Touman

Från: Alexander Nordwall <alexander nordwall@caseprojekt se>
Skickat: den 7 maj 2021 13:42
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman; Jalina El-Saaidy Major; Andreas Nisser
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Riskanalys för padelbanor 20210506 pdf; Padel Dagvattenberäkning pdf; Bilaga 3 Entrédörr pdf

Hej, 
  
Inkommer med kompletteringar gällande rubricerat bygglovsärende. 
 
Bortse från tidigare inskickat där avvecklingsplan felaktigt bifogats. 
  
Vidare begär vi beslut på befintligt förslag av politiken i Bygg och Miljönämnden. 
 
 
 
Alexander Nordwall 
Projektledare 
  
Mobil: 070-592 02 22 
alexander nordwall@caseprojekt se 
 
 

Från: Alexander Nordwall <alexander.nordwall@caseprojekt.se> 
Datum: fredag, 7 maj 2021 12:14 
Till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se <bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>, Jalina El-Saaidy Major <jalina@invictusbyggkonsult.se> 
Ämne: Diarienummer_BYGG.2021.127_Kungsängen_Tibble 11_1 

Hej, 
  
Inkommer med kompletteringar gällande rubricerat bygglovsärende. 
  
Vidare begär vi beslut på befintligt förslag av politiken i Bygg och Miljönämnden. 
  
Alexander Nordwall 
Projektledare 
  
Mobil: 070-592 02 22 
alexander nordwall@caseprojekt se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman  

Bygglovhandläggare/inspektör   

Bygglovsavdelningen 

  

hany.touman@upplands-bro.se  

 2021-05-28  BYGG.2021.1

27  

BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

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

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

 

Permanent bygglov för utomhusbanor för padel 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1 
Enköpingsvägen 17A 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för plank med stöd 

av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).  

2 Bygg- och miljönämnden beslutar att padelbanor med burar av glas/metall 

och tillhörande ljusanordningar på den aktuella platsen inte är förenlig med 

PBL.  

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Avslag bygglov:   8 400 kr 

Kommunicering:   2 856 kr 

Summa:    11 256 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank.  

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget i den som avser plank inte 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- 

och Miljönämnden avslår ansökan. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget i den del som avser padelbanor 

med burar av glas/metall och tillhörande ljusanordningar inte är förenlig med 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (5)  
    

 

PBL och föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att åtgärden inte är 

förenlig med PBL  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-03-29 

 Situationsplan som inkom 2021-05-07 

 Bilaga 1, Padelbana som inkom 2021-05-07 

 Bilaga 2, Plank som inkom 2021-05-07 

 Bilaga 3, Entrédörr som inkom 2021-05-07 

 Riskanalys som inkom 2021-05-07 

 Dagvattenberäkning som inkom 2021-05-07 

 Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 2021-05-25. 

 Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 2021-05-07 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplan, Kulturvärden 

Fastigheten ligger inom tätortsavgränsningen Kungsängen enligt ÖP 2010. Av 

sid. 10 i dokumentet framgår att all nybyggnad inom tätortsavgränsningen ska 

ske i överensstämmelse med gällande planer eller föregås av 

detaljplaneprövning.  

 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. Miljöbalken 

(Görväln – Herrgårdslandskap med sitt odlingslandskap och system av äldre 

vägar och jordbruksbebyggelse). Av ÖP 2010 framgår det att för att tillgodose 

riksintresset för kulturmiljövården kan vara nödvändigt att tillämpa en 

restriktiv hållning till bebyggelseutvecklingen i områden med höga kultur‐, 

natur och rekreationsvärden (och i kombination med ett högt bebyggelsetryck). 

Ska nybyggnationer kunna bli ett tillskott i miljön utan att skada berörda 

riksintressen eller lokala intressen behöver hänsyn tas till befintlig naturmiljö, 

äldre kulturmiljö och landskapsbild när det gäller byggnadsverks placering, 

material, färg och form. 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (5)  
    

 

 

Tillgänglighet 

Bygglovshandlingarna bedöms uppfylla utformningskravet.  

Risker 

Riskanalys har upprättats av Håkan Niva, Brandingenjör & Civilingenjör 

Riskhantering, Briab.  

Dagvatten 

Dagvattenberäkning har upprättats av IMEK VVS Rådgivande ingenjörer AB. 

Parkering 

Parkering sker på tilltänkt tomt. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan samt inte 

är reglerad i områdesbestämmelser varför bygglovsavdelningen under tiden 25 

maj 2021 t.o.m. 8 juni 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:39, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens-Tibble 

11:1, Kungsängens-Tibble 1:41, Kungsängens-Tibble 9:1,  Kungsängens-

Tibble 10:4 samt taxerad ägare Circle K Sverige AB har ansetts berörda. 

Eventuella yttranden kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden 

inför nämndsammanträdet den 17 juni 2021. 

 

Remiss har skickats till Enheten för översiktlig planering, Trafikavdelningen 

och VA-ingenjör. Sista svarsdag är den 8 juni 2021. Eventuella remissvar 

kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför 

nämndsammanträdet den 17 juni 2021. Trafikavdelningen har i remissvar som 

inkom 2021-05-25 framfört att de inte har något att erinra mot förslaget. Se 

bilaga 8. 

 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 17 juni 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

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

detaljplan, om denna inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 

planläggning samt uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och vissa av 

bestämmelserna i 8 kap. samma lag. 

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (5)  
    

 

Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 

nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

 

Detaljplanekravet återfinns i 4 kap. 2 § PBL. Av första stycket punkt 3 i 

bestämmelsen framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett 

markområdes lämplighet för ett nytt byggnadsverk om det kräver bygglov och 

dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 

stor efterfrågan på området för bebyggande. Av andra stycket framgår att det 

trots detta inte krävs detaljplan om prövningen kan ske i samband med 

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 

byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Av 9 kap. 14 § PBL framgår att om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark 

inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta 

åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad 

som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med 

PBL.  

 

Bedömning 

Träplank med höjd 3,0 meter som omgärdar padelbanorna bedöms utgöra ett 

sådan lovpliktig anläggning som avses i 6 kap. 1 § punkt 7 PBF. Bedömning 

görs att åtgärden inte bedöms föranleda detaljplanekrav utan markens 

lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om bygglov. 

Bygglovsavdelningen bedömer att ett 3,0 meter som omgärdar anläggningen 

får negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljö då den långa stängda 

monotona fasaden hindrar befintliga utblickar mot det öppna landskapet från 

tätorten.  

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 

Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 

nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

 

Sökanden har inte anfört något starkt enskilt intresse utöver att få bebygga 

platsen med utomhusbanor för padel. Mot bakgrund av riksintresset för 

kulturmiljö och därtill hörande skydd för landskapsbild bedöms sökandens 

enskilda intresse är svagt i förhållande till det allmänna intresse som finns mot 

att åtgärden vidtas. Intresset av att bevara områdets karaktär väger således 

tyngre än sökandens intresse av att uppföra plank och utomhusbanor för padel 

på platsen. Åtgärden bedöms därför inte uppfylla krav i 2 kap. PBL vilket 

medför att förutsättningarna för bygglov i 9 kap. 31 § PBL inte är uppfyllda. 

Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår 

ansökan. 
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Samhällsb 

 

Datum  5 (5)  
    

 

Glasade padelbanor bedöms i sig inte utgöra en sådan lovpliktig idrottsplats 

eller plank som avses i 6 kap. 1 § punkt 1  respektive 6 kap. 1 § punkt 7 plan- 

och byggförordningen, PBF (jmf MMD Nacka 2019-10-29, mål nr P 1203–19. 

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte meddelade 

prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft 2020- 06-23). Ljusanordningar 

utanför område med detaljplan kräver inte bygglov enligt 6 kap. plan- och 

byggförordningen, PBF. Då anläggningen ingår i ansökan prövas dessa delar 

genom s.k. frivilillig lovansökan i enlighet med 9 kap. 14 § PBL. Prövningen 

ska avse åtgärdens förenlighet med denna PBL i detta avseende. Av samma 

anledningar som nämns ovan bedöms anläggningen inte förenlig med 2 kap. 

PBL varför Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden 

beslutar att  åtgärden inte är förenlig med PBL  

 

Närmaste fastighet för bostadsändamål, Kungängens-Tibble 9:1, är belägen ca 

115 meter från aktuell anläggning på andra sidan Enköpingvägen (bostadshuset 

ligger ca 170 meter från anläggningen). Mot bakgrund av avståndet bedöms 

inte föreligga risk för störningar i form av buller och ljus från aktuell 

verksamhet. 

Barnperspektiv 

Här beskriver du de konsekvenser beslutet får för barn och hur barnens 

livsmiljö påverkas av beslutet. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta 

beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)  

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-03-29 

2. Situationsplan som inkom 2021-05-07 

3. Bilaga 1, Padelbana som inkom 2021-05-07 

4. Bilaga 2, Plank som inkom 2021-05-07 

5. Bilaga 3, Entrédörr som inkom 2021-05-07 

6. Riskanalys som inkom 2021-05-07 

7. Dagvattenberäkning som inkom 2021-05-07 

8. Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 2021-05-25 

9. Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 2021-05-07 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 Granne som inte fått sin synpunkt tillgodosedd 
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TJÄNSTESKRIVELSE (REV) 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman  

Bygglovhandläggare/inspektör   

Bygglovsavdelningen 

  

hany.touman@upplands-bro.se  

 2021-06-03  BYGG.2021.1

27  

BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

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

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

 

Permanent bygglov för utomhusbanor för padel 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1 
Enköpingsvägen 17A 
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för plank med stöd 

av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).  

2 Bygg- och miljönämnden beslutar att padelbanor med burar av glas/metall 

och tillhörande ljusanordningar på den aktuella platsen inte är förenlig med 

PBL.  

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Avslag bygglov:   8 400 kr 

Kommunicering:   2 856 kr 

Summa:    11 256 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank.  

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget i den som avser plank inte 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- 

och Miljönämnden avslår ansökan. 



79 BYGG.2021.127, Permanent bygglov för utomhusbanor för padel, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1, Enköpingsvägen 17A

 
Samhällsb 

 

Datum  2 (6)  
    

 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget i den del som avser padelbanor 

med burar av glas/metall och tillhörande ljusanordningar inte är förenlig med 

PBL och föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att åtgärden inte är 

förenlig med PBL  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 29 mars 2021 

 Situationsplan som inkom 7 maj 2021 

 Bilaga 1, Padelbana som inkom 7 maj 2021 

 Bilaga 2, Plank som inkom 7 maj 2021 

 Bilaga 3, Entrédörr som inkom 7 maj 2021 

 Riskanalys som inkom 7 maj 2021 

 Dagvattenberäkning som inkom 7 maj 2021 

 Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 25 maj 2021 

 Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 7 maj 2021 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 29 mars 2021 med ansökan om permanent bygglov för 

utomhusbanor för padel med yta om 1 638 m2 som omgärdas av ett 3,0 meter 

högt plank.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplan, Kulturvärden 

Fastigheten ligger inom tätortsavgränsningen Kungsängen enligt ÖP 2010. Av 

sid. 10 i dokumentet framgår att all nybyggnad inom tätortsavgränsningen ska 

ske i överensstämmelse med gällande planer eller föregås av 

detaljplaneprövning.  

 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. Miljöbalken 

(Görväln – Herrgårdslandskap med sitt odlingslandskap och system av äldre 

vägar och jordbruksbebyggelse). Av ÖP 2010 framgår det att för att tillgodose 

riksintresset för kulturmiljövården kan vara nödvändigt att tillämpa en 

restriktiv hållning till bebyggelseutvecklingen i områden med höga kultur‐, 

natur och rekreationsvärden (och i kombination med ett högt bebyggelsetryck). 

Ska nybyggnationer kunna bli ett tillskott i miljön utan att skada berörda 

riksintressen eller lokala intressen behöver hänsyn tas till befintlig naturmiljö, 

äldre kulturmiljö och landskapsbild när det gäller byggnadsverks placering, 

material, färg och form. 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (6)  
    

 

Tillgänglighet 

Bygglovshandlingarna bedöms uppfylla utformningskravet.  

Risker 

Riskanalys har upprättats av Håkan Niva, Brandingenjör & Civilingenjör 

Riskhantering, Briab.  

Dagvatten 

Dagvattenberäkning har upprättats av IMEK VVS Rådgivande ingenjörer AB. 

Parkering 

Parkering sker på tilltänkt tomt. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan samt inte 

är reglerad i områdesbestämmelser varför bygglovsavdelningen under tiden 25 

maj 2021 t.o.m. 8 juni 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:39, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens-Tibble 

11:1, Kungsängens-Tibble 1:41, Kungsängens-Tibble 9:1,  Kungsängens-

Tibble 10:4 samt taxerad ägare Circle K Sverige AB har ansetts berörda. 

Eventuella yttranden kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden 

inför nämndsammanträdet den 17 juni 2021. 

 

Remiss har skickats till Enheten för översiktlig planering, Trafikavdelningen 

och VA-ingenjör. Sista svarsdag är den 8 juni 2021. Eventuella remissvar 

kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför 

nämndsammanträdet den 17 juni 2021. Trafikavdelningen har i remissvar som 

inkom 2021-05-25 framfört att de inte har något att erinra mot förslaget. Se 

bilaga 8. 

 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 17 juni 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

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

detaljplan, om denna inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 

planläggning samt uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och vissa av 

bestämmelserna i 8 kap. samma lag. 

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 

Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (6)  
    

 

nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

 

Detaljplanekravet återfinns i 4 kap. 2 § PBL. Av första stycket punkt 3 i 

bestämmelsen framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett 

markområdes lämplighet för ett nytt byggnadsverk om det kräver bygglov och 

dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 

stor efterfrågan på området för bebyggande. Av andra stycket framgår att det 

trots detta inte krävs detaljplan om prövningen kan ske i samband med 

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 

byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Av 9 kap. 14 § PBL framgår att om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark 

inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta 

åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad 

som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med 

PBL.  

 

Bedömning 

Träplank med höjd 3,0 meter som omgärdar padelbanorna bedöms utgöra ett 

sådan lovpliktig anläggning som avses i 6 kap. 1 § punkt 7 PBF. Bedömning 

görs att åtgärden inte bedöms föranleda detaljplanekrav utan markens 

lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om bygglov. 

Bygglovsavdelningen bedömer att ett 3,0 meter som omgärdar anläggningen 

får negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljö då den långa stängda 

monotona fasaden hindrar befintliga utblickar mot det öppna landskapet från 

tätorten.  

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. 

Enligt Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  

proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan 

nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för 

motstående enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

 

Sökanden har inte anfört något starkt enskilt intresse utöver att få bebygga 

platsen med utomhusbanor för padel. Mot bakgrund av riksintresset för 

kulturmiljö och därtill hörande skydd för landskapsbild bedöms sökandens 

enskilda intresse är svagt i förhållande till det allmänna intresse som finns mot 

att åtgärden vidtas. Intresset av att bevara områdets karaktär väger således 

tyngre än sökandens intresse av att uppföra plank och utomhusbanor för padel 

på platsen. Åtgärden bedöms därför inte uppfylla krav i 2 kap. PBL vilket 

medför att förutsättningarna för bygglov i 9 kap. 31 § PBL inte är uppfyllda. 

Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår 

ansökan. 

 

Glasade padelbanor bedöms i sig inte utgöra en sådan lovpliktig idrottsplats 

eller plank som avses i 6 kap. 1 § punkt 1  respektive 6 kap. 1 § punkt 7 plan- 
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Samhällsb 

 

Datum  5 (6)  
    

 

och byggförordningen, PBF (jmf MMD Nacka 2019-10-29, mål nr P 1203–19. 

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte meddelade 

prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft 2020- 06-23). Ljusanordningar 

utanför område med detaljplan kräver inte bygglov enligt 6 kap. plan- och 

byggförordningen, PBF. Då anläggningen ingår i ansökan prövas dessa delar 

genom s.k. frivilillig lovansökan i enlighet med 9 kap. 14 § PBL. Prövningen 

ska avse åtgärdens förenlighet med denna PBL i detta avseende. Av samma 

anledningar som nämns ovan bedöms anläggningen inte förenlig med 2 kap. 

PBL varför Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden 

beslutar att  åtgärden inte är förenlig med PBL  

 

Närmaste fastighet för bostadsändamål, Kungängens-Tibble 9:1, är belägen ca 

115 meter från aktuell anläggning på andra sidan Enköpingvägen (bostadshuset 

ligger ca 170 meter från anläggningen). Mot bakgrund av avståndet bedöms 

inte föreligga risk för störningar i form av buller och ljus från aktuell 

verksamhet. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 29 mars 2021 

2. Situationsplan som inkom 7 maj 2021 

3. Bilaga 1, Padelbana som inkom 7 maj 2021 

4. Bilaga 2, Plank som inkom 7 maj 2021 

5. Bilaga 3, Entrédörr som inkom 7 maj 2021 
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Samhällsb 

 

Datum  6 (6)  
    

 

6. Riskanalys som inkom 7 maj 2021 

7. Dagvattenberäkning som inkom 7 maj 2021 

8. Remissvar från Trafikavdelningen som inkom 25 maj 2021 

9. Följebrev med begäran om beslut i nämnd som inkom 7 maj 2021 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 Granne som inte fått sin synpunkt tillgodosedd 
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Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande
Datum: den 7 juni 2021 11:15:17

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/66226, BYGG.2021.127, Bygglov för utomhusbanor för padel
på Kungsängens-Tibble 11:1, Upplands-Bro kommun.

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt, under
förutsättning att riskanalysens rekommendationer efterföljs.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Från: Anders Åkerlind
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygglov padelbanor BYGG 2021.127
Datum: den 28 maj 2021 10:46:49

Undertecknad, markägare av Kungsängens- Tibble 11:1, tillstyrker härmed byggandet av
utomhuspadelbanor
på marken i fråga. Läget är lämpligt inte störande för ev. bostäder. Banorna ligger också nära
Upplands-Bro gymnasiet
med vilka man har avsikt att teckna ett samarbetsavtal. Intresse har framförts av skolan i fråga.
Mvh
Anders Åkerlind



79 BYGG.2021.127, Permanent bygglov för utomhusbanor för padel, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1, Enköpingsvägen 17A

1

Hany Touman

Från: Andrea Jansson
Skickat: den 25 maj 2021 19:45
Till: Hany Touman
Ämne: VB: Intern Trafikavdelningen BYGG 2021 127
Bifogade filer: Ansokanpermanentbygglov_481100 pdf; SituationsplanA011001_485299 pdf; Bilaga1Padelbana_485300 pdf; Bilaga2Plank_485301 pdf; Bilaga3entredorr_485302 pdf; Riskanalys_485305 pdf

Prioritet: Hög

Hej, 
 
Vi har inget att erinra.  
Jag undrar bara varför det står att det är ansökan om permanent bygglov men i beskrivningen av projektet står det ”tillfällig uppbyggnad av paddelbanor samt omslutande plank”?  
 
Med vänlig hälsning 
  
Andrea Jansson 
Trafiktekniker 
 
GataParkTrafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
  
Tel  08-518 321 82 
andrea.jansson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 25 maj 2021 12 44 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern Trafikavdelningen BYGG.2021.127 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2021 127 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG 2021 127  
Ärendet avser: Permanent bygglov för utomhusbanor för padel 
  
Fastighet: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1  

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

 Om in- och utfart som verkar tillkommit efter 2015 är trafiksäker 
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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 2021-06-08  

  

För bygg- och miljönämnden 

Hany Touman 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, 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 2021 127 
Mottagare: [afsaneh kasiri@upplands-bro se] 
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Från: Emma Åhlstedt
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Ärende: Svar på grannhörande - Kungsängens-Tibble 11:1, BYGG.2021.127
Datum: den 9 juni 2021 16:40:08
Bilagor: ~ KS 20 0608-4 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 20201202.pdf

image003.png

Hej,
 
Ursäkta att svar kommer en dag för sent.
 
Vi vill uppmärksamma er på att det finns ett planuppdrag på fastigheten Kungsängens-Tibble
11:1. I ansökan om planbesked föreslås utveckling av del av fastigheten för småskaliga
verksamheter, däribland padelhall. Där bygglov nu söks är inom den del av fastigheten som
omfattas av planuppdraget. Beslut om positivt planbesked gavs av Samhällsbyggnadsutskottet
den 2 december 2020. Bifogar beslutet.
 
Charlotte Ahlstrand,
Delegat enligt punkt D 3.6 i Kommunstyrelsens delegationsordning antagen den 17 mars 2021
 
Enligt uppdrag,
 
Emma Åhlstedt
Administrativ handläggare
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
08-581 691 51
 
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1
www.upplands-bro.se
08-581 690 00
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 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (14)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

§ 59 Planuppdrag för Kungsängens-Tibble 
11:1 

 Dnr KS 20/0608 

Beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Kungsängens-Tibble 11:1 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Kungsängens-Tibble 11:1 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked stor 

åtgärd 30 000 kronor. 

Jäv 

Anders Åkerlind (M), ersättare, anmäler jäv och lämnar mötet. 

Sammanfattning 

Tibble Gård Utveckling AB vill utveckla del av fastigheten Kungsängens-

Tibble 11:1 för ändamålen småskaliga verksamheter, centrumändamål och 

kontor. För att möjliggöra detta önskar bolaget utveckla del av fastigheten. 

Planområdet ligger inom Kungsängens tätort och på platsen idag finns 

drivmedelsstation, bilverkstad och biltvätt. Området är inte detaljplanelagt. På 

de södra oexploaterade delarna av fastigheten återfinns jordbruksmark, 

inriktningen är att detta område inte ska exploateras. 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 

förslaget ligger i linje med översiktsplan liksom den troliga inriktningen för 

FÖP Kungsängen.  

Att utveckla området med småskaliga verksamheter, centrumbebyggelse och 

kontor kan innebära ett positivt tillskott för Kungsängen avseende service och 

arbetsplatser. Under planprocessen är det viktigt att studera 

dagvattensituationen, jordbruksfrågan och platsens funktion som entré till 

tätorten i Kungsängen. 

Det framtida detaljplanearbetet föreslås få prioritering 3 och handläggas med 

ett normalt förfarande. Detaljplanen bedöms kunna antas under året 2023. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked, den 1 september 2020  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2020 

 Plandirektiv, den 12 november 2020  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (14)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 

2011 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Kungsängens-Tibble 11:1 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Kungsängens-Tibble 11:1 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked stor 

åtgärd 30 000 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Sökande med delgivningskvitto 
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Bifogade filer: ~ KS 20_0608-4 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 2-02-0--20 - Plan 732983_1_1 pdf

Hej Hany! 
 
Här kommer svar på den interna remissen avseende bygglov på fastigheten Kungsängens-Tibble 11 1 (BYGG.2021.127) från Strategisk planering. Hoppas det är ok med ett svar direkt i mejl i det här fallet. Hör av dig annars om du vill ha ett separat 
bifogat yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked för Kungsängens-Tibble 11 1 (se bifogat protokollsutdrag) efter att Tibble Gård Utveckling AB inkommit med planansökan för att utveckla del av fastigheten för 
ändamålen småskaliga verksamheter, centrumändamål och kontor. I beslutet om planbesked anges bland annat att det under planprocessen är viktigt att utreda dagvattenhantering och platsens funktion som entré till tätorten Kungsängen. 
 
Den föreslagna åtgärd som bygglovsansökan avser är belägen inom tätortsavgränsningen för Kungsängen, varvid riktlinjen i översiktsplanen ÖP 2010 om att detaljplanekrav råder för områden inom tätorten ska ses som gällande. 
 
I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, pekas det berörda området på Kungsängens-Tibble 11 1 ut för bebyggelseutveckling. FÖP en föreslår att området utvecklas för småskalig service-, bostads-
och kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för dagvattenhantering. FÖP en anger även att gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en kommande detaljplaneläggning eftersom området utgör en entré till Kungsängens tätort. Då 
fastigheten är belägen intill Mälarbanan är det även viktigt att reservera mark för fyrspår på järnvägen vid utveckling av fastigheten. 
 
Med anledning av bifogat planuppdrag, ÖP 2010s riktlinje om detaljplanekrav samt föreslagen bebyggelseutveckling enligt samrådsförslaget av FÖP Kungsängen 2040 bedömer vi på Strategisk planering att det inte är lämpligt att bevilja permanent 
bygglov på platsen utan en detaljplaneprövning. Ett beviljat permanent bygglov skulle riskera att försvåra planprocessen och möjligheten att genom planläggning ta ett helhetsgrepp för utveckling av fastigheten. Vi ser att ett helhetsgrepp behöver tas 
för att kunna värna om exempelvis gestaltningsfrågor och dagvattenhantering på fastigheten på bästa sätt. 
 
Hör av dig om du har några funderingar! 
 
Allt gott, 
 
Erik Sandqvist 
Projektledare, mark och exploatering 
Samhällsplanerare, strategisk planering 
 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 321 95 
erik.sandqvist@upplands-bro.se 
www upplands-bro se 
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Till 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

 

 

Stockholm den 8 juni 2021 

 

 

 
YTTRANDE ÖVER TJÄNSTESKRIVELSE I ÄRENDE BYGG.2021.1.27 AV 
DEN 28 MAJ 2021 AVSEENDE UTOMHUSBANOR FÖR PADEL PÅ FASTIG-
HETEN KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1 

 

Inställning 

1. Sökanden återkallar ansökan avseende plank runt anläggningen. 
 

2. Sökanden delar bedömningen att banorna med burar är en bygglovsbefriad åtgärd, 
men anses att det ska beslutas att åtgärden är förenlig med PBL. 

 

Skäl 

I och med att sökanden är överens i alla delar med tjänsteskrivelsen förutom vad gäller 
förenligheten med PBL behandlas endast den frågan nedan. 
Tjänsteskrivelsen bygger sitt nekade besked på 2 kap. 1 § PBL, som innebär en avväg-
ning mellan enskilda och allmänna intressen. Det finns inte någon invändning mot ba-
norna och dess burar utifrån någon mera precis lagregel, utan endast utifrån denna täm-
ligen allmänt hållna intresseavvägningsregel. Det kan redan så här initialt nämnas att 
kommunen mycket riktigt skriver att en tillämpning av 2 kap. 1 § PBL måste beakta 
egendomsskyddet som finns reglerat bland annat i 2 kap. 15 § regeringsformen. Av 
praxis, NJA 2018 s. 753, framgår att alla ingrepp i äganderätten måste vara nödvändiga, 
ändamålsenliga och proportionerliga. Enligt sökandens mening kan aldrig ett nekande 
av banorna och burarna vara varken nödvändigt, ändamålsenligt eller proportionerligt 
för att uppnå den positiva följd som tjänsteskrivelsen vill uppnå. 

För det enda sakskälet som anförs mot banorna och burarna är att området omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövård samt att banorna och burarna skulle hindra befintliga 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Salomonsson 

Miljöinspektör 

Miljöavdelningen 

   

Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 

2021-05-28     

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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NAT.2019.426, Ansökan om 
strandskyddsdispens för tre bostadshus, 
EKEBY 6:5, Trädgårdsodlarvägen 8 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för tre 

bostadshus på fastigheten Ekeby 6:5 enligt ansökningshandlingarna och 

med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ miljöbalken. 

2 Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela fastigheten tas i anspråk. 

Fastighetens utbredning redovisas i bifogad karta.  

3 Enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förenas beslutet med följande 

villkor:  

a Bostadshusen ska utformas i överensstämmelse med den 

byggnadsstil som redovisats på exempelbilder i ansökan. 

b Byggnaderna på det som i ansökan benämns lott B och lott C ska 

placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen i nordväst. 

_________________________________________________ 
Bygg- och miljönämnden informerar om  

Bygglov kan krävas för byggnaden. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 

sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 

gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 

strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 

12-14 §§ miljöbalken).  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (8)  
2021-05-28    

 

 

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken). 

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor, se bifogad information om hur det 

går till. 

Sammanfattning 

Ansökan avser strandskyddsdispens för tre bostadshus på fastigheten Ekeby 

6:5. Fastigheten ligger vid Mälaren i västra delen av Upplands-Bro kommun i 

området Saltvik, som utgörs av sammanhållen bebyggelse med cirka 10 

bostadshus. Idag är det fritidsboende på fastigheten med två bostadshus. 

Som särskilda skäl har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Som särskilt ska har sökande även angett att husen avses att uppföras i 

anslutning till ett befintligt bostadshus för prövningen av dispens inom ett 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. Kommunen har i den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden pekat ut är det aktuella området, 

Saltvik, för landsbygdsutveckling i strandnära lägen med motiveringen: 

fritidshusbebyggelse vid Mälaren, utveckling av bostäder. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför att dispens beviljas.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 6 maj 2020 med bilagor, samt vissa bilagor till 

den första ansökan som inkom den 19 juni 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden den 28 maj 2021, dnr NAT.2019.426 

 Yttrande med anledning av förslag till beslut om utvidgat strandskydd 

för Upplands-Bro kommun. KS 15/0214. 2018-06-13  

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro. Antagen av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 

 Beslut om avstyckning 12 augusti 1997, Lantmäteriet 

 Dispens från strandskyddet 30 juli 1964, Länsstyrelsen i Uppsala län   

Ärendet 

Bakgrund 

Den första ansökan inkom den 19 juni 2019 och avser strandskyddsdispens för 

tre bostadshus på fastigheten Ekeby 6:5. En ny ansökan inkom den 6 maj 2020 

och ersatte den första ansökan. Vissa av bilagorna till den nya ansökan ersätter 

bilagor i den första ansökan. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (8)  
2021-05-28    

 

 

Fastigheten är inte en strandfastighet. Fastigheten ligger vid Mälaren i västra 

delen av Upplands-Bro kommun i området Saltvik, som utgörs av 

sammanhållen bebyggelse med cirka 10 bostadshus. På platsen är det utökat 

strandskydd till 300 meter på land och 100 meter i vatten enligt beslut av 

Länsstyrelsen den 13 november 2018. 

Fastighetsägaren har ansökt om att uppföra tre bostadshus med två våningar.  

Husen har enligt förslaget byggnadsareor på 125, 90 respektive 136 m2. Idag är 

det fritidsboende på fastigheten med två bostadshus. 

Som särskilda skäl har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att 

området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  

Som särskilt ska har sökande även angett att husen avses att uppföras i 

anslutning till ett befintligt bostadshus för prövningen av dispens inom ett 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS.   

Miljöavdelningen inspekterade fastigheten den 12 mars 2021. Vid inspektionen 

närvarade Johan Salomonsson (miljöinspektör), Kristofer Asplund 

(miljöinspektör), Kerstin Nyman (fastighetsägare) och Bette Malmros. 

Förslag till beslut kommunicerades med sökande 9-30 april 2021. Sökande 

inkom med synpunkter den 22 april. 

Motivering 

Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av 

miljöbalken 7 kap. 18b, 18c och 18d §. 

Särskilt skäl 1 - området är redan ianspråktaget 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap. 18 c § 

punkt 1 miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten är 

redan ianspråktagen med trädgårdsland, fruktträd, uthus, med mera och är 

aktivt använd. 

Sökande har i sin ansökan redogjort för en rad omständigheter som motiverar 

att fastigheten får bebyggas ytterligare och tas i anspråk som tomt. Se den 

utredning som sökande bifogat ansökan. Nedan följer en sammanfattning av 

sökandes motivering. 

Länsstyrelsen i Stockholm har vid två tillfällen beslutat om utvidgat 

strandskydd i Upplands-Bro kommun, 2014-09-16 och 2018-11-13. Sökande 

har överklagat Länsstyrelsens beslut båda gångerna. Inför Länsstyrelsens beslut 

2018-11-13 yttrade sig sökande till Länsstyrelsen. Sökande lägger vikt vid att 

Länsstyrelsen i sitt bemötande av sökandes synpunkter har gjort ett tillägg, 

jämfört med det tidigare bemötandet, som ger utrymme för en mer logisk och 

mindre okänslig bedömning av platsens förutsättningar. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 4 (8)  
2021-05-28    

 

 

Länsstyrelsen har lagt till att under vissa förutsättningar får dispens medges 

exempelvis på platser som redan är ianspråktagna, om ett område är väl avskilt 

från platsen eller om en anläggning måste ligga vid vattnet. 

Sökande redogör för att Länsstyrelsen i Uppsala län 30 juli 1963 fattade beslut 

om utvidgat strandskydd till 300 på platsen. Länsstyrelsen i Uppsala län 

beslutade 1964 att förbudet enligt 1 § dåvarande strandskyddslagstiftningen 

inte skulle utgöra hinder för att uppföra fritidshus och uthus och 

garagebyggnad på fastigheten.  

I bygglovet från 1968, för befintlig bebyggelse, gjordes en bedömning av 

lämpligt läge för byggnad och tomt i landskapet, mellan befintligt bergsparti i 

norr och det låglänta området i söder. 1997 styckar Lantmäteriet av fastigheten 

med motiveringen att fastighetsbildningen avser tomtplats till äldre byggnader.  

I beslutet finns även en anteckning på karta om befintlig lekstuga och vedbod, 

som genom sitt läge på tomten bidrar till tomtens ianspråktagande och vad som 

uppfattas som hemfridszon. 

 

Särskilt skäl 2 - avskiljande exploatering 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet inte uppfyller 7 kap. 18 

c § punkt 2 miljöbalken, det vill säga att området genom en väg, järnväg, 

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 

närmast strandlinjen.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet uppfyller det andra 

särskilda skälet i 7 kap. 18 d § miljöbalken, det vill säga att huset eller husen 

avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus, inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen har i den fördjupade 

översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016), antagen i kommunfullmäktige 

2017-06-41, § 81 pekat ut ett antal områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. Kommunen framhåller att endast en varsam komplettering av 

befintlig bebyggelse med stor hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden 

föreslås, samt att kravet på fri passage ska tillgodoses. 

Ett av områdena som kommunen har pekat ut är Saltvik, med motiveringen: 

fritidshusbebyggelse vid Mälaren, utveckling av bostäder. Men anledning av 

att området är utpekat som LIS-område har kommunen överklagat 

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till 300 meter. Kommunen yrkar 

att området ska undantas från utvidgat strandskydd. I sitt yttrande med 

anledning av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro 

kommun 2018-06-13 anger kommunen att Länsstyrelsens uppdrag att ”i 

enskilda fall” utvidga strandskyddet har inte tillämpats.  
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I kommunens motivering av utpekandet av LIS-områden framhålls bland annat 

att det stärker landsbygdens långsiktiga utveckling för allmänheten och att det 

fortfarande kommer finnas god tillgång till strandområden.  

I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden beskrivs att kommunens 

ståndpunkt är att strandskyddet inte ska vara utvidgat i områden som redan är 

ianspråktagna av bebyggelse. Detta är nödvändigt för att dessa ska kunna 

utvecklas i framtiden. Det är inte några nya jungfruliga områden längs med 

strandzonen som ska tas i anspråk för exploatering. Det är en väldigt liten andel 

av den totala ytan utvidgat strandskydd som kommunen pekar ut för LIS. 

Kommunen hävdar att strandskyddets syften uppnås med det generella 

strandskyddet på 100 meter inom dessa förhållandevis små områden och lilla 

andel av den totala ytan strandskyddat område. 

Strandskyddets syften 

Området utgörs av blandad skog och åkrar och fastigheten ligger i en samlad 

bebyggelse.  

Fastigheten ligger i den gröna kilen Görvälnkilen. De regionala gröna kilarna 

utgör enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 

en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 

kulturvärden.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 

Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 

av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 

och friluftslivets intressen särskilt beaktas.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Björkfjärden-Prästfjärdens övärld med beskrivningen: områden 

med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer samt för vattenanknutna friluftsaktiviteter. 

Själva fastigheten är redan ianspråktagen med trädgårdsland, fruktträd med 

mera. De nya byggnaderna på det som i ansökan benämns lott B och lott C kan 

ha en viss avhållande effekt på allmänhet som uppehåller sig i skogsområdet 

nordväst om fastigheten. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det är 

en acceptabel påverkan, som inte strider mot strandskyddets första syfte. Miljö- 

och livsmedelsavdelningen bedömer att den aktuella åtgärden är en varsam 

komplettering av befintlig bebyggelse med stor hänsyn till befintliga natur- och 

kulturvärden, vilket är kommunens krav för att ge dispens i ett utpekat LIS-

område. I och med att området redan är ianspråktaget som trädgård har 

åtgärden marginell påverkan på djur och växter. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer därmed att åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 
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Fri passage 

Fastigheten ligger cirka 80 meter från strandlinjen och därmed säkerställs fri 

passage längs vattnet. 

Tomtplatsavgränsning 

Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela fastigheten tas i anspråk. I och 

med att fastighetsgränserna kan flyttas i framtiden redovisas fastighetens 

nuvarande utbredning i bifogad karta.  

Villkor 

Enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förenas beslutet med följande 

villkor:  

 Bostadshusen ska utformas i överensstämmelse med den byggnadsstil 

som redovisats på exempelbilder i ansökan. 

 Byggnaderna på det som i ansökan benämns lott B och lott C ska 

placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen i nordväst. Detta gäller 

även om markägaren för grannfastigheten skulle godkänna att 

byggnaderna placeras närmare fastighetsgränsen. Det gäller inte den del 

av fastighetsgränsen som vetter rakt mot norr. Motivet till detta villkor 

är att minska den avhållande effekt som bostadshusen kan ha på 

allmänhet som uppehåller sig i naturområdet nordväst om fastigheten.   

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. § 25 miljöbalken 

att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

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

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

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

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

ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

växtarter. 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 7 (8)  
2021-05-28    

 

 

Dispens 

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

förutsättningar är uppfyllda: 

1 Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2 Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets syfte.  

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast ange att området  

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

strandskyddets syften, 

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

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

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

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

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

genomföras utanför området, 

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

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

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

 

Enligt 7 kap 18 d § MB får man som särskilda skäl, inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, också beakta om ett strandnära läge 

för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 

landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller 

tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får 

man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 

befintligt bostadshus. 

Fri passage 

Enligt 7 kap 18 f § MB ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från 

strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 

och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten 

och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en 

sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till 

de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken utsträckning 

mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda 

ändamålet. 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till utveckling av landsbygden och 

därmed till en god landsbygdsmiljö att växa upp i.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 8 (8)  
2021-05-28    

 

 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan om dispens 

2. Motivering till dispens 

3. Bilaga 1, Fastighetskarta, tomtindelning och byggnadsyta 

4. Bilaga 2, tomtindelning, byggnadsyta 

5. Bilaga 3, Reviderad, Tidigare beslut om strandskydd 

6. Bilaga 4, Beslut, lantmäteriet 

7. Bilaga 5, Karta, satellitbild 

8. Bilaga 6, Översiktskarta 

9. Bilaga 7, Överklagande mot LST beslut 

10. Bilaga 8, Situationsplan, reviderad 

11. Bilaga 9, Fotografi 

12. Bilaga 10, Ritning fasad 

13. Bilaga 11, Illustration lofthus 

14. Bilaga 12, Ritningar, exempelbilder 

15. Bilaga 13, Utredning 

16. Orienteringskarta 

17. Karta med angiven tomtplatsavgränsning 

18. Beslut om avstyckning 1997-08-12, Lantmäteriet 

19. Dispens från strandskyddet 1964-07-30, Länsstyrelsen i Uppsala län  

20. Information om hur du överklagar 

  

Beslut sänds till 

 Sökande 

 Länsstyrelsen  
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[Skriv här] [Skriv här] ERSÄTTER TIDIGARE Bilaga 3 

Tidigare beslut om strandskydd och fastighetsbildning på Saltvik  
 
Information och underlag om gällande beslut från 1955, 1963, 1964 har inhämtats från 
Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Uppsala (Upplands-Bro kommun tillfördes 
Stockholms län 1971) samt Upplands Bro kommun. Underlag från beslut 1997 kommer från 
Lantmäteriet.  
 
1955                    Länsstyrelsen förordnar om bebyggelseförbud enligt strandlagen den 30 maj 1952:  

Sid 1: Låssa socken. Låssahalvöns västra strand.  
                            Slutsats: Strandskydd om djup 100 m läggs ut för området kring Saltvik 
  
1963                    Länsstyrelsens förordnar att bebyggelse icke må utan länsstyrelsens tillstånd 

företagas inom angivna områden. Områdena har utmärkts på till ärendet hörande 
kartor, vilka vi inte kunnat ta del av. Förordnandet avser land- och vattenområden 
inom ett avstånd av 300 meter från strandlinjen. Sid 1 tredje stycket: kommunens 
stränder vid sjön Mälaren eller fastlandsstränderna vid Brofjärden, norra Björk-
fjärden och Kalmarviken.  

      Slutsats: Strandskydd 300 m för land och vattenområden läggs ut för området kring 
Saltvik. 

 
1964 Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 30 juli 1964 att förbudet enligt 1 § 

dåvarande strandlagen inte skulle utgöra hinder för att uppföra fritidshus och uthus- 
och garagebyggnad på vår fastighet.  

Slutsats: Denna bedömning gjordes när det var 300 m strandskydd och dispens 
beviljades gäller bebyggelsen på vår fastighet. Detta finns i kommunens 
bygglovshandlingar (28 april 1968).  

1997 Lantmäteriets beslut (FABM 964384 samt FABM 971386) att stycka av vår fastighet 
Ekeby 6:5 från fastighet Ekeby 3:4. I detta beslut beaktas disposition av tomten och 
dess olika byggnader. Här regleras även servitut för vattenledningar, sjövistelse, 
utfart samt avlopp.  
 
I beslutet står; 
Detaljplan saknas. För området gäller bestämmelser om strandskydd. Fastighets-
bildningen avser tomtplats till äldre byggnader. Syftet med strandskyddet motverkas 
därför inte. Vid samråd med Upplands-Bro kommun framfördes ingen erinran. 
 
I beslutet finns även en anteckning på karta (lott C) om befintlig lekstuga och ved-
bod, som genom sitt läge på tomten bidrar till tomtens ianspråktagande och vad som 
uppfattas som hemfridszon, se bilaga 4 

   
 Övriga fastigheter inom Saltvik ligger på ca 100 meters avstånd från stranden och har bildats efter 
1963, då strandskydd på 300 meter läggs ut för Saltvik.   
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[Skriv här] [Skriv här] BILAGA 7 

        
    Till 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 220 67 
104 22 STOCKHOLM 
 
Diarienummer 511-53095-2017  
  

   
för kännedom 
 
Upplands Bro kommun 
Tillväxtkontoret 
196 81 Kungsängen 

 
 
 
Överklagan avseende utvidgat strandskydd för Upplands-Bro 
kommun  
 
 
Bakgrund 
Vi har tidigare överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Saltvik i 
Upplands-Bro kommun, se yttrande till länsstyrelsen 2013-10-13 och 2014-10-12 samt 
yttrande till Miljö- och energidepartementet 2016-01-21, 2017-07-15, 2017-11-29 (dnr 
M2014/ 02377/Me. Vi har begärt syn på platsen utan att det skett. Vi har även lämnat in ett 
yttrande 2018-06-24 gällande länsstyrelsens remiss 2018-05-08. Vi vill understryka att vi 
inte ifrågasätter strandskyddets vikt eller betydelse i Stockholms län men vi anser att 
tillgängligheten till stranden för djur och växter är likartad för hela Saltvik och att samma 
strandskydd bör gälla för hela bebyggelsegruppen.   
 
I länsstyrelsens bedömning för att särbehandla två av tretton fastigheter på Saltvik med 
utvidgat strandskydd, anges tre motiv; bebyggelsens täthet, att området (100 meters 
strandskydd) är i betydligt större utsträckning otillgängligt för djur och människor samt att 
det aktuella området (Saltvik) inte är ett prioriterat förtätningsområde enligt kommunens 
mark- och vattenanvändningskarta i kommunens översiktsplan, se beslut 2018-11-13, 
sid 14.  
 
Vi anför följande i ärendet:  
 

- Saltvik är en väl samlad liten bebyggelsegrupp vid Mälarens stränder, med lik-
artad karaktär vad gäller bebyggelse, storlek på tomter och avstånd till vattnet. Flera 
av husen ligger på en rad, ca 100 meter från stranden. Stigar/enklare vägar i 
strandzonen ger möjlighet för djur och människor att passera Saltvik längs 
Mälarens strand, som utgörs av milsvida, obebyggda skogsklädda stränder på ömse 
sidor om Saltviks bebyggelsegrupp. Människor och djur har en ovanligt god 
tillgänglighet till oexploaterade stränder i denna del av Stockholms län och Saltvik utgör 
endast en bråkdel av denna sträcka. Dessa förhållande bör ingå i en samlad bedömning av 
översyn av strandskyddet. Saltvik beskrivs även som en be- 
byggelsegrupp i både kommunens och länsstyrelsens dokumentation och bör behandlas 
som en sådan i detta beslut. 
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[Skriv här] [Skriv här] BILAGA 7 

- Länsstyrelsen skriver i sitt beslut 2018-11-13 ”…i området sydost om aktuell 
fastighet är bebyggelsetätheten högre och området är i betydligt större 
utsträckning otillgängligt för djur och människor”. Vi menar – i motsats till 
länsstyrelsen - att tillgänglighet till stranden för friluftsliv och växt- och djurliv är 
likartad för hela Saltvik. Vi anser att ett beslut som bygger på en sådan 
bedömning bör beakta platsens förhållanden, vilket inte gjorts i detta ärende.  
 
För att ge ett bättre beslutsunderlag har vi beskrivit områdets förhållande i kartor, 
text och med foton, se bilaga 1, 2a och 2 b. Bilaga 1 visar var det finns både 
stigar och körbara vägar längs hela Saltviks strandzon, även om de inte syns på   
satellitbilder (bilaga 3) och på lantmäteriets kartor. Flera fastighetsägare bidrar till 
att öppethålla stigar längs vatten. Möjligheten att röra sig längs vattnet nordväst 
från Saltvik har även förbättrats under vintern 2018, i enlighet med en äldre 
överenskommelse med kommunen.  
 

- Länsstyrelsen skriver; ”…bebyggelsetätheten för aktuell fastighet och nordväst 
om denna är relativt gles. Här kan både djur och människor röra sig i det strand-
skyddade området och ta sig ner till stranden”. Vi menar återigen att möjligheten 
för djur och människor att röra sig i det strandskyddade området är likartade för 
hela Saltvik. Vår tomt är ianspråktagen, i likhet med andra tomter på Saltvik, 
vilket visas i bilagor. Detta framgår dock inte av satellitbilden, där delar av 
fastigheten ser ut som en ren skogstomt, se bilaga 3. Saltviks ianspråktagna 
tomter – inklusive vår tomt - saknar betydelse för strandskyddets syften. Den 
”relativa gleshet” innebär att det går en grusväg ner till vattnet mellan vår fastig-
het och fastigheterna i sydost. Det är denna befintliga grusväg som ger god 
tillgängligheten till stranden för allmänheten - inte vår tomt.  Det finns även en 
smal remsa snårskog, som ska bli fårhage och stängslas in. Den kommer även 
därför att sakna betydelse för strandskyddets syften.      
 

- Länsstyrelsen skriver; ”…det aktuella området (egen kommentar; Saltvik) är inte 
ett prioriterat förtätningsområde enligt kommunens mark- och vattenanvänd-
ningskarta i kommunens översiktsplan”. Vi vill understryka att kommunens 
Landsbygdsplan FÖP 2016 (antagen av KF 2017) ersätter kommunens översikts-
plan för kap 12 (Landsbygden). I kommunens Landsbygdsplan FÖP 2016 är 
Saltvik utpekat som ett bebyggelseområde där en varsam komplettering kan ske, 
med stor hänsyn till förekommande natur- och kulturvärden. Kommunen hävdar 
att strandskyddets syften uppnås med det generella strandskyddet inom dessa 
förhållandevis små områden med liten andel av den totala ytan strandskyddat 
områden. Vi anser att detta bör vägas in i länsstyrelsens samlade bedömning av 
utvidgat strandskydd. 

 
 
Mot bakgrund av ovanstående motiv anser vi att länsstyrelsens bedömning är bristfällig 
som beslutsunderlag för att särbehandla två av tretton fastigheter i en liten samlad 
bebyggelsegrupp som Saltvik, omgiven av milsvida oexploaterade stränder. Vi menar att 
det inte är några betydande skillnader i tillgänglighet till stranden för djur och människor 
inom Saltviks bebyggelsegrupp. Hela Saltvik bör därför bedömas på likartat sätt vad 
gäller strandskyddet. Att hänvisa till kommunens översiktsplan vad gäller kommunens 
bebyggelseutveckling och inte gällande FÖP för landsbygden, anser vi är fel i sak. 
Beslutet bör - mot bakgrund av ovanstående motiv - omprövas. 
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[Skriv här] [Skriv här] BILAGA 7 

 
Bilaga 1 – Illustrationskarta över befintlig situation, Ekeby 6:5  
 
Bilaga 2 a – foton från platsen 
 
Bilaga 2 b – foton från platsen 
 
Bilaga 3 – satellitbild    
 
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Stockholm 2018-11-27 
 
 
 
Kerstin Nyman 
delägare i fastighet Ekeby 6:5 och representant för de andra delägarna  
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Olika fotovinklar över fastighet Ekeby 6:5 BILAGS 9 - uppdaterad version 

Vy 1 (panoramabild) Vy 2

Vy 3 Vy 4 (panoramabild)
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Olika fotovinklar över fastighet Ekeby 6:5 BILAGA 9 – uppdaterad version

Vy 5 (panoramabild) Vy 6

Vy 7 (panoramabild) Vy 8
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[Skriv här] [Skriv här] Bilaga 13 

Utredning 
 
Denna utredning syftar till att uppskatta de långsiktiga effekter som lättnaderna kan ha på 
strandskyddets syften.  
 

Strandskyddets syften 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och vatten.  

 

Dagens förhållanden   
Saltvik ingår i den landskapstyp som kommunen benämner mosaikartat odlingslandskap i 
Landsbygdsplan FÖP 2016. Det är ett kustnära sprickdalslandskap med stor variation vad gäller 
markanvändning, bebyggelse, topografi och vägnät. Längs mälarstranden ligger herrgårdar, där 
handelsträdgårdar och tegelbruk funnits vid stränderna. Tillsammans med bryggor bildar de ett 
karakteristiskt inslag i landskapstypen.  

Saltviks handelsträdgård startade i början på förra seklet, med brygga för transport av grönsaker till 
Stockholm. Huvuddelen av bebyggelsen byggdes på rad, ca 100 meter från stranden. Dagens 
bebyggelse ligger idag samlad i brynzonen mellan skog och öppen mark och är vänd mot den 
öppna odlingsmarken, med fårhage och fruktträdgård. Saltvik nås via ett ålderdomligt, präglat 
vägnät som är grusat ca 3 km. På ömse sidor om Saltvik finns kilometer – nästan milsvida - 
obebyggda stränder, se bilaga 6.  

Fastigheterna närmast vattnet är bildade så att strandzonen inte ingår, se bilaga 5.  

Djur- och växtliv 

Saltvik ligger i mälardalens sprickdalslandskap, med en variation av barr- och blandskog och 
odlingslandskap. Naturen i Saltvik är präglad av handelsträdgårdens verksamhet med betesmark, 
fruktträdgård samt grönsaksodling. På Ekeby 3:4, i anslutning till fårhagen, finns en biodling.  

Huvuddelen av strandzonen har naturkaraktär med berg i dagen och blandad strandvegetation. 
Topografin och uppvuxen vegetation avskärmar bebyggelsen från stranden. Fastigheterna på 
Saltvik är relativt stora utan stängsel eller staket, vilket innebär att djur kan nå strandzonen via 
tomterna. Undantag gäller för några grönsaksland, som omgärdas av viltstängsel. Stigar/enklare 
vägar ger möjlighet för djur och människor att röra sig längs stranden även om det ligger några 
bryggor, pumphus och båthus utspridda i området. Vår fastighet är väl avskild från strandlinjen 
genom befintlig huvudbyggnad och en halvöppen skogsmark på ca 80 meter. Området mellan 
bostadshusen och vattnet består av naturmark med höga tallar och ett friväxande fältskikt.  
 
Mälarstrandens långa, obebyggda stränder ger förutsättningar för ett generellt rikt djurliv i denna 
del av Uppland-Bro kommun. Det finns dock inga dokumenterade särskilda biologiska värden i 
Saltvik såsom Natura 2000-, biotopskydds- eller andra djur och växtskyddsområden. Det 
småskaliga kulturlandskapet i Saltvik bidrar sannolikt – genom sin variation av bryn och 
trädgårdsodling – till en biologisk mångfald i området.   
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Rekreation och friluftsliv 
Vår tomt är sedan länge ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strand-
skyddets syften. Detta är bedömt och godkänt - från aspekten rörligt friluftsliv - i gällande beslut 
om fastighetsreglering och strandskyddsdispens, se ansökan och bilaga 3.  
Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen beskrivs i ansökan samt i bilaga 5, 8 och 9.  
 

Uppskattning av förväntade effekter  
En ersättning av två bostadshus och uppförande av ett nytt bostadshus på fastigheten Ekeby 6:5, 
förväntas inte ge några negativa utan snarare vissa positiva långsiktiga effekter för strandskyddets 
syften.  

Allmänheten kan uppleva en ökad tillgänglighet till stranden genom att vår nya, föreslagna tillfartsväg, 
gör det lättare att hitta dagens grusväg, som idag är den enda möjligheten att nå stranden med t ex 
cykel. Det är grusvägen och inte vår tomt som ger tillgänglighet till stranden för människor.  

Naturmarken mellan vår tomt och stranden kommer att behålla sin karaktär av högvuxna tallar och 
friväxande fältskikt. Det innebär att allmänheten även i framtiden kan röra sig längs befintlig väg/stig 
utan att uppleva att man gör intrång på privat tomtmark.  

Föreslagen fastighetsbildning är en varsam komplettering, som motsvarar den täthet som övrig 
bebyggelse har på Saltvik. Tomterna är förhållandevis stora och djur kommer även i fortsättningen 
att kunna röra sig över vår tomt.  
 
Genom en ny fastighetsbildning skapas förutsättning för en långsiktigt ansvarsfylld skötsel och 
förvaltning av Saltviks småskaliga kulturlandskap. Vår starka relation till platsen och dess historia 
innebär att vi vill bidra till en varsam utveckling av Saltviks befintliga värden. Det innebär exem-
pelvis fortsatta frukt- och grönsaksodling, att fler boende kan underhålla strandstigen med skyltar 
året om, att området mellan vår fastighet Ekeby 6:5 och 3:16 kan återskapas för skogsbete (får) 
med mera. Detta är exempel på åtgärder som på olika sätt bidrar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och vatten i detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på positiva effekter - skylt och stig som ökar allmänhetens tillgänglighet till stranden vid vår fastighet. Vi avser 
sätta upp fler skyltar för att öka tillgängligheten.  
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Det skrafferade området utgör tomtplatsavgränsning för fastighet Ekeby 6:5. 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

Furuhällsplan 1 fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100

196 40 Kungsängen kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se
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INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Caroline Söderström 

   

Miljöavdelningen 

   

Caroline.Soderstrom@upplands-bro.se 

2021-06-01 BMN 21/0008  

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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MIL.2020.597, Tillsyn enligt miljöbalken - 
Återvinning av avfall i anläggningsändamål 
(jordmassor), LINDORMSNÄS 1:5 

Förslag till beslut 

1. Förbjuda CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271), 

inom fastigheten LINDORMSNÄS 1:5, att fortsätta bedriva sådan 

verksamhet inom strandskyddat område, med undantag för område 1a, som 

riskerar att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter eller 

utföra andra åtgärder som avhåller allmänheten där den annars hade färdats 

fritt, det vill säga bland annat förberedelsearbeten så som grävarbeten, 

nedtagande av vegetation och annan terrängmodulering. Förbudet omfattar 

utläggning av jord- och schaktmassor i område 2 enligt visuell gestaltning 

daterad 2019-11-28.  

2. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

  

Sammanfattning 

Ett tillsynsbesök på fastigheten genomfördes den 11 mars 2021. Vid 

tillsynsbesöket konstateras att stora förändringar skett inom fastigheten sedan 

föregående inspektion som finns registrerade på tidigare ärenden på 

fastigheten. 

Området hyser stora ekologiska värden och ett stort allmänintresse finns för 

fastigheten vilket kan ses av den mängd observationer som registrerats i 

Artportalen. De massor som körs till Lindormsnäs ska enligt de två inkomna 

anmälningarna vara rena och inerta samt fukthållande för att gynna plantering 

av ädellövskog. De tillförda massorna skiljer sig dock stort från det 

isälvssediments material som finns på fastigheten idag. De stora jorddjup som 

tillförs riskerar därför att påverka avrinning och grundvattenbildningen i 

området och därmed väsentligt förändra livsmiljön för de djur och växter som 

finns inom fastigheten idag.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa åtgärder innebär väsentliga 

förändringar för djur- och växtliv och att de därmed omfattas av 

strandskyddslagstiftningen. 
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Då förändring av området sker i en mycket hög takt bedömer bygg- och 

miljönämnden att ett brådskande förbud mot verksamheten är nödvändigt.  

Tillsynsmyndigheten vill också lyfta fram att det med anledning av 

verksamhetens syfte, omfattning och med hänsyn till områdets karaktär kan 

finnas skäl till att verksamheten tillståndsprövas.  

Sammantaget bedömer bygg- och miljönämnden att det utifrån hänsynsreglerna 

och strandskyddslagstiftningen finns skäl till att tillsvidare besluta om förbud 

mot fortsatt verksamhet och att ärendet är av brådskande karaktär då natur- och 

miljövärden riskerar att ytterligare förloras. Det finns därför skäl att förelägga 

om att beslutet gäller omedelbart även om beslutet överklagas. 

Ett förbudsbeslut av liknande art fattades den 30 mars 2021 av en tjänsteman 

på delegation (§ 44, MIL.2020.597). Det beslutet upphävdes den 1 april 2021 

genom ett beslut av nämndens ordförande. Ordförandebeslutet har överklagats, 

och således inte ännu vunnit laga kraft. För att undvika eventuella oklarheter 

förtydligas följande. Detta nu meddelade beslut av nämnden i dess helhet har 

prioritet framför beslutet på delegation den 30 mars 2021. Det betyder att 

endast detta nämndbeslut ska vara gällande, om det uppstår en situation där 

ordförandebeslutet den 1 april 2021 upphävs av domstol och beslutet den 30 

mars 2021 på grund därav kan sägas återinträda som ett gällande beslut. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 1 juni 2021 

 Visuell gestaltning den 28 november 2019 

 Inspektionsbilder den 11 mars 2021 

 PM Miljörättsliga frågeställningar, Front Advokater, den 27 april 2021 

 PM Kommunalrättslig frågeställning, Front Advokater, den 27 april 

2021 

 Bemötande av miljö- och livsmedelsavdelningen på framförda punkter 

Ärendet 

Bakgrund 

2018-12-10 - MIL.2018.658, Bygg- och miljönämnden mottar klagomål om att 

det tippas massor på fastigheten Lindormsnäs 1:5.  

2018-12-14 - MIL.2018.658, Tillsynsmyndigheten förbjuder verksamheten 

tillsvidare med krav på att inkomma med uppgifter om de massor som lagts ut 

och information om den planerade verksamheten. 
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2019-05-03 - MIL.2018.658, Bygg- och miljönämnden beslutar om 

försiktighetsmått gällande utläggning av återvunna jord- och schaktmassor i 

syfte att på sydvästra delen av fastigheten Lindormsnäs 1:5 plantera 

ädellövskog. Anmälan överklagas till länsstyrelsen som den 14 februari 2020 

upphäver Bygg- och miljönämndens beslutet med motiveringen att hanteringen 

är att betrakta som bortskaffande av avfall. 

2020-03-24 - MIL.2020.366, CR CONCRETE RECYCLING inkommer med 

en ny anmälan om utläggning av 56 250 kbm återvunna massor i syfte att 

plantera ädellövskog. Bygg -och miljönämndens prövning av anmälan 

överskrider 6 veckor utan att kompletteringar eller andra beslut meddelats 

varför verksamheten påtalar dess rätt att påbörja utan beslut från myndigheten. 

Ärendet avskrivs den 20 augusti 2020.  

2020-05-15 - MIL.2020.597, Ett tillsynsärende öppnas med anledning av att 

verksamheten drar igång enligt den anmälan som lämnats in den 24 mars 2020. 

Verksamheten skickar bland annat in analysprover över mottagna massor och 

uppföljning av mottagen mängd massor sker. Den 11 november 2020 upplyser 

tillsynsmyndigheten verksamhetsutövaren om att han saknar tillåtelse för att 

lägga upp material på område 2, 3 och 4, då någon anmälan ännu inte skickats 

in.   

2020-08-18 - MIL.2020.734, Ett klagomålsärende öppnas med anledning av att 

tillsynsmyndigheten mottar flera oroliga samtal och mejl gällande 

verksamheten. Klagomålen gäller bland annat oro för vattentäkt och att 

tillräcklig kontroll finns på de massor som tas emot samt att verksamheten ger 

upphov till mycket lera på Smidövägen och att lastbilarna som kör massorna 

håller höga hastigheter. 

2020-11-27 - MIL.2020.951, En ny anmälan om att lägga ut 98 000 kbm 

återvunna massor på fastigheten Lindormsnäs 1:5 inkommer. 

2020-12-30 - MIL.2020.951, Förslag om att förbjuda verksamheten 

kommuniceras till verksamhetsutövaren. Bland annat bedöms verksamheten 

som strandskyddspliktig och en ansökan om dispens saknas. 

2021-01-12 - MIL.2020.951, Förtydligande av anmälan inkommer från 

verksamhetsutövaren på telefon och mejl. Bland annat bedömer 

verksamhetsutövaren att strandskyddsdispens för åtgärden inte krävs. 

Tillsynsmyndigheten har samma dag meddelat på telefon att anmäld mängd 

massor är på gränsen för vad som kan bedömas som en stor anläggning som i 

sådant fall är tillståndspliktig och att någon ansökan om strandskyddsdispens 

inte inkommit vilket krävs innan något beslut kan fattas. 

2021-02- 22 MIL.2020.734, Tillsynsmyndigheten mottar klagomål om att man 

avverkat träd nere vid vattnet på fastigheten och att verksamheten lägger upp 

massor i område 2. 
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2021-03-10 - MIL.2020.734, Ett anonymt klagomål inkommer om tippning av 

bland annat asfalt inom fastigheten.  

2021-03-11 - MIL.2020.597, Ett tillsynsbesök på fastigheten genomförs. Vid 

tillsynsbesöket konstateras att stora förändringar skett inom fastigheten sedan 

föregående inspektion. Marken i område 1a har jämnats ut och det som i 

anmälan kallas för gropen är utfylld. Vägen mot nästa fastighet (Lindormsnäs 

gård) har ändrats och träd och buskage har tagits bort. Markparti intill infart 

från Smidövägen har rensats från all vegetation. I område 1b ligger en stor 

mängd massor upplagda. I område 2 har verksamhet med uppläggning av 

massor påbörjats. Utöver uppläggning av massor så har också träd avverkats 

och höbalarna från område 4 flyttats in. I område 3 har vegetation tagits bort 

längs med vägen in mot täktområde 4 och marken har jämnats ut. Västra sidan 

av området som benämns som sandmiljö nedanför berg i visualisering av 

området, har rensats och gjorts rakare i kanten. Upplag med sten har samlats 

ihop som en avgränsning. I område 3 noteras också virkeshögar. På udden 

tvärsemot täkten har träd avverkats och eldning har skett på områdets högra 

sida sett från Smidövägen. Längs med Smidövägen noteras mycket jord längs 

med kanterna och på ett par ställen stenar om ca en decimeter. Se 

inspektionsbilder daterade 11 mars 2021. 

2021-03-15 - MIL.2020.951, Verksamhetsutövaren ringer och frågar om 

tillsynsmyndigheten fått svar på alla frågor. Tillsynsmyndigheten svarar att de 

frågor som gällde område 1 besvarats men att myndigheten fortfarande saknar 

ansökan om strandskyddsdispensför område 2. Verksamhetsutövaren hänvisar 

till mejl skickat den 12 januari 2021 där de framför att de bedömer att 

verksamheten inte behöver strandskyddsdispens. Verksamhetsutövaren 

informerar om att de redan startat upp i område 2, område 3 och område 4. 

Verksamhetsutövaren hänvisar till att inget förbud utfärdats inom 6 veckor från 

det att begärda kompletteringar skickats in via mejl den 12 januari 2021. 

Lokalisering 

Fastigheten är belägen i Bro mellan Rättarboda och Smidö i Upplands-bro 

kommun. Enligt SGU:s jordartskarta är den främsta jordarten på fastigheten 

isälvssediment. Fastigheten omfattas av vattenskyddsområdet Leran och inom 

fastigheten finns också grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Lindormsnäs 

som i sin helhet omfattas av områdesskydd som dricksvattenförekomst. En 

större del av fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Utanför 

fastigheten finns Säbyholmsviken som är klassat som ett ESKO-område 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Större del av fastigheten omfattas också 

av utökat strandskydd om 300 m. I Artportalen går att se att området hyser 

stora ekologiska värden med många rapporterade observationer av diverse 

djur- och växtarter, även rödlistade.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningens bedömning 

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att 

anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat enligt 

9 kap. 6 c § miljöbalken. Anmälan om utläggning av återvunna massor i 

område två inkom den 27 november 2020. Tillsynsmyndigheten 

kommunicerade förslag till beslut om förbud för verksamheten den 30 

december 2020. Tillsynsmyndigheten har dock inte fastställt beslutet och med 

anledning av hur lagstiftningen är utformad finns därför utrymme för 

verksamhetsutövaren att påbörja verksamheten efter 6 veckor från det att 

anmälan inkom. Tillsynsmyndigheten har dock förklarat för 

verksamhetsutövaren att myndigheten bedömer att verksamheten omfattas av 

strandskydd och att dispens krävs. Då strandskyddsfrågan inte omfattas av 6 

veckors fristen är denna fråga fortfarande aktuell för tillsyn. 

Vid tillsynsbesök den 11 mars 2021 och i telefonsamtal den 15 mars 2021 

framkommer att verksamhet påbörjats i område 2 samt i område 3 och 4. 

Någon anmälan för område 3 och 4 har inte inkommit till bygg- och 

miljönämnden. Vid inspektion konstateras att vegetation och träd tagits ned 

och att en stor del massor finns upplagda inom område 1b. Utjämning av mark 

har skett utanför markerade områden i inkomna anmälningar samt borttagande 

av vegetation och träd och förändring av vägar inom fastigheten. Den 

verksamhet som sker ute på fastigheten är omfattande och har påtaglig 

påverkan på djur- och växtliv. Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa 

åtgärder innebär väsentliga förändringar för djur- och växtliv och att de därmed 

omfattas av strandskyddslagstiftningen. Tillsynsmyndigheten vill förtydliga att 

strandskyddslagstiftningen inte gör någon skillnad på om de väsentliga 

förändringarna är till det bättre eller sämre. Alla åtgärder som innebär väsentlig 

förändring för djur- och växtliv inom strandskyddat område omfattas av 

strandskyddet. Tillsynsmyndigheten konstaterar också att verksamheten pågått 

under mer än ett år och att den nya anmälan kommer innebära ytterligare år 

med verksamhet. Verksamheten kan därmed också anses ha en avhållande 

effekt för allmänheten under en längre tid.  

Området hyser stora ekologiska värden och ett stort allmänintresse finns för 

fastigheten vilket kan ses av den mängd observationer som registrerats i 

Artportalen. De massor som körs till Lindormsnäs ska enligt de två inkomna 

anmälningarna vara rena och inerta samt fukthållande för att gynna plantering 

av ädellövskog. De tillförda massorna skiljer sig dock stort från det 

isälvssediments material som finns på fastigheten idag. De stora jorddjup som 

tillförs riskerar därför att påverka avrinning och grundvattenbildningen i 

området och därmed väsentligt förändra livsmiljön för de djur och växter som 

finns inom fastigheten idag.  

Då förändring av området sker i en mycket hög takt bedömer bygg- och 

miljönämnden att ett brådskande förbud mot verksamheten är nödvändigt.  
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Tillsynsmyndigheten vill också lyfta fram att det med anledning av 

verksamhetens syfte, omfattning och med hänsyn till områdets karaktär kan 

finnas skäl till att verksamheten tillståndsprövas.  

Sammantaget bedömer bygg- och miljönämnden att det utifrån hänsynsreglerna 

och strandskyddslagstiftningen finns skäl till att tillsvidare besluta om förbud 

mot fortsatt verksamhet och att ärendet är av brådskande karaktär då natur- och 

miljövärden riskerar att ytterligare förloras. Det finns därför skäl att förelägga 

om att beslutet gäller omedelbart även om beslutet överklagas. 

Lagstiftning 

2 kap. 2 § MB 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § MB 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 

att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 

att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

7 kap 13 § MB 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 

syftar till att långsiktigt 

1 trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

och 

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

 

7 kap 14 § MB 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 

till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 

strandskyddets syften. Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla 

omedelbart även om det överklagas. 
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7 kap 15 § MB 

Inom strandskyddat område får inte  

1 nya byggnader uppföras, 

2 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

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

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

26 kap 1 § MB 

Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på 

eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera 

efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet 

som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma 

om villkoren är tillräckliga.  

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 

liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna 

tillgodoses. 

26 kap 9 § MB 

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 

förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än 

vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

26 kap 26 § MB 

En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även 

om det överklagas. 

Övrigt 

Ett förbudsbeslut av liknande art fattades den 30 mars 2021 av en tjänsteman 

på delegation (§ 44, MIL.2020.597). Det beslutet upphävdes den 1 april 2021 

genom ett beslut av nämndens ordförande. Ordförandebeslutet har överklagats, 

och således inte ännu vunnit laga kraft. För att undvika eventuella oklarheter 

förtydligas följande. Detta nu meddelade beslut av nämnden i dess helhet har 

prioritet framför beslutet på delegation den 30 mars 2021. Det betyder att 

endast detta nämndbeslut ska vara gällande, om det uppstår en situation där 
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ordförandebeslutet den 1 april 2021 upphävs av domstol och beslutet den 30 

mars 2021 på grund därav kan sägas återinträda som ett gällande beslut.  

Barnperspektiv 

Beslutet värnar de höga naturvärden och rekreationsvärden som grusåsen ger 

upphov till både vad gäller ekologiska som geologiska så att barn och framtida 

generationer kan fortsätta att ta del av en viktig och spännande efterlämning 

efter inlandsisen samt åtnjuta grundvatten av god kvalité. En naturresurs som i 

framtiden kan komma att bli allt mer sårbar till följd av klimatförändringar. 

Beslutet kopplar till de nationella miljömålen Grundvatten av god kvalitet och 

Ett rikt växt- och djurliv.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Caroline Söderström 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Visuell gestaltning den 28 november 2019 

2. Inspektionsbilder den 11 mars 2021 

3. PM Miljörättsliga frågeställningar, Front Advokater, den 27 april 2021 

4. PM Kommunalrättslig frågeställning, Front Advokater, den 27 april 

2021 

5. Bemötande av miljö- och livsmedelsavdelningen på framförda punkter  

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 Norrvatten 

 Naturskyddsföreningen 

 

Delges med delgivningskvitto: 

 CR Concrete Recycling AB 

 Björn Hellman (Ombud), Advokatfirman Åberg  
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KUNGSTORGET 2, SE-411 17 GÖTEBORG, SÄTE: GÖTEBORG, ORG. NR. 556692-2208 

TEL +46(0)31-107600, INFO@FRONT.LAW, WWW.FRONT.LAW 

  3110731.3.0073 

PM 

  

Till Upplands-Bro kommun 

Från Front Advokater (advokaterna Maria Paijkull och Hannes Werner) 

Datum 2021-04-27 

Angående Miljörättsliga frågeställningar hänförliga till miljötillsynsärende  

  

 

1 UPPDRAG, BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING 

1.1 Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

(”Nämnden”) ett beslut om förbud enligt miljöbalken av visst innehåll, § 44, dnr. 

MIL.2020.597 (”Delegationsbeslut”). Delegationsbeslutet fattades av kontorschefen 

på delegation. Den 1 april 2021 fattade Nämnden ett beslut att upphäva 

förbudsbeslutet, som ett brådskande ordförandebeslut (”Ordförandebeslutet”). 

1.2 Front Advokater har fått i uppdrag att granska Delegationsbeslutet och 

Ordförandebeslutet utifrån ett miljörättsligt perspektiv. Vår granskning avser att svara 

på frågorna huruvida det funnits fog att fatta ovannämnda beslut. 

1.3 Front Advokater har även getts i uppdrag att bedöma vissa kommunalrättsliga frågor 

hänförliga till ovannämnda beslut. De frågorna besvaras i dagsläget för tids vinnande 

i en separat promemoria. 

1.4 Av tillhandahållet underlag framgår att bolaget CR Concrete Recycling AB, org.nr. 

556625-4271 (”Verksamhetsutövaren”), redan år 2018 anmälde en uppfyllnad av en 

tidigare avslutad och efterbehandlad täkt inom fastigheten Upplands-Bro 

Lindormsnäs 1:5 (”Fastigheten”) för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken i syfte att 

anlägga en konferensanläggning. Enligt anmälan uppskattades mängden avfall i form 

av schaktmassor som skulle användas till uppfyllnad till drygt 500 000 m3 och att 
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endast rena provtagna massor skulle komma att användas, från regionala 

infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen, då det bedömdes finnas ett omfattande 

behov av avsättning för de uppkomna massorna. Turerna kring de planerade 

åtgärderna inom Fastigheten har varit många och skriftligt bakgrundsmaterial är 

omfattande. 

1.5 Vår granskning av ovannämnda beslut har av tidsskäl avgränsats på så vis att den tar 

sin början i Verksamhetsutövarens anmälan till Nämnden om miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap. miljöbalken, daterat den 27 november 2020 (”Anmälan”). Anmälan 

avsåg verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen 

(återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa). Anmälan 

avsåg en del av Fastigheten som i tillhandahållet underlag betecknas som område två 

(”Område 2”). Område 2 uppgår till 2,1 ha och ska enligt Anmälan fyllas ut med 

cirka 98 000 m3 avfallsmassor (jungfruligt material eller motsvarande material). Av 

tillhandahållet underlag framgår också att Verksamhetsutövaren tidigare under våren 

2020, den 24 mars 2020, hade inkommit med en anmälan om utläggning av 56 250 
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m3 jordmassor i syfte att fylla ut ett annat område inom Fastigheten som uppgick till 

knappt 1 ha (”Område 1a”). Ovan kartbild visar var områdena är belägna inom 

Fastigheten.  

1.6 Vi har uppfattat Delegationsbeslutet på så sätt att beslutet innebär ett förbud att 

bedriva den pågående verksamheten inom strand- och vattenskyddat område, 

inklusive den anmälda verksamheten, dvs. uppläggning av jord- och schaktmassor 

inom Område 1a och Område 2.1 Vi har uppfattat Ordförandebeslutet på så sätt att 

beslutet innebär att Delegationsbeslutet upphävs.  

2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

2.1 Vi gör bedömningen att samhällsbyggnadskontoret varken har varit förhindrat att 

fatta Delegationsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder 

mot Verksamhetsutövaren med hänsyn till vad som framkommit vid 

inspektionsbesöket den 11 mars 2021, efterföljande kommunikation med 

Verksamhetsutövaren samt Verksamhetsutövarens vägran att ansöka om 

strandskyddsdispens. 

2.2 Vad avser Ordförandebeslutet gör vi bedömningen att den kompletterande 

information som anges i Ordförandebeslutet inte kan uppfattas som tillräckliga skäl 

för att inskränka eller begränsa Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Det 

framgår inte heller av Ordförandebeslutet på vilka grunder de åtgärder som 

Verksamhetsutövaren har utfört skulle vara undantagna från förbuden enligt 

strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Mot denna bakgrund gör vi 

bedömningen det inte funnits skäl att underkänna Delegationsbeslutet. Enligt vår 

uppfattning har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot Verksamhetsutövaren, 

varför Delegationsbeslutet framstår som välavvägt.  

                                                      
1 I samband med faktagranskning av denna PM har framkommit att Delegationsbeslutet endast avsågs avse åtgärder 

inom Område 2, 3 och 4 samt udden (trädfällning) där strandskydd gäller. Område 1a har enligt uppgift andra 
förutsättningar och omfattades inte av Delegationsbeslutet. Vi bedömer att detta inte fullt ut speglas i beslutmeningen i 

Delegationsbeslutet. Det är av vikt att det av ett förbudsbeslut av denna art tydligt går att utläsa vad som förbjuds. Det 

nu sagda medför dock inte någon förändring av våra övergripande slutsatser, dvs. att samhällsbyggnadskontoret varken 
har varit förhindrat att fatta Delegationsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder mot 

Verksamhetsutövaren med hänsyn till vad som framkommit vid inspektionsbesöket den 11 mars 2021. 



      Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor), LINDORMSNÄS 1:5 - BMN 21/0008-7 MIL.2020.597, Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor), LINDORMSNÄS 1:5 : 3. PM 2021-04-27 (miljörättslig del)

 

  4 (7) 

2.3 Vad avser vattenskyddsområdet Leran, som delvis är belägen inom Fastigheten, har 

vi utifrån tillhandahållet material inte kunnat utläsa huruvida det är Nämnden eller 

Länsstyrelsen som har tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet. Vi uppfattar 

Delegationsbeslutet dock inte på så sätt att det grundar sig i ett tillsynsansvar 

avseende vattenskyddsområdet.  

3 RÄTTSLIGA ÖVERVÄGANDEN 

3.1 I enlighet med gällande rättspraxis är en tillsynsmyndighet förhindrad att inom ramen 

för anmälningsärendet besluta om förelägganden eller förbud efter utgång av den 

lagstadgade sexveckorsfristen för anmälningsärenden (9 kap. 6 c § miljöbalken) 

(MÖD 2017:67). Denna omständighet innebär däremot inte att tillsynsmyndigheten 

inom ramen för eventuella tillsynsärenden skulle vara förhindrat att bedriva 

tillsynsverksamhet mot den anmälda verksamheten. Den rättskraft som enligt 24 kap. 

1 § miljöbalken tillkommer ett tillståndsbeslut, tillkommer inte en anmäld 

verksamhet. Detta innebär att en tillsynsmyndighet kan därför när som helst, inom 

ramen för tillsynsverksamheten, förelägga verksamhetsutövaren att vidta de 

försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, exempelvis genom att vidta 

ytterligare skyddsåtgärder, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, 

alternativt besluta om de förbud som behövs enligt miljöbalken.  

3.2 Vi har uppfattat underlaget kring inspektionsbesöket från den 11 mars 2021 som så 

att det inte bara har utförts åtgärder inom de områden som anmälts till Nämnden 

(Område 1a och Område 2) utan även inom andra delar av Fastigheten (Områdena 

1b, 3, 3 öst och 4, se kartbild ovan). Det är inte tillåtet att anlägga eller driva en 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet innan anmälan har gjorts eller tillstånd 

har erhållits. Den omständigheten att delar av de vidtagna åtgärderna inom 

Fastigheten har anmälts tidigare hindrar inte Nämnden att agera mot andra 

eventuella överträdelser av miljöbalken eller om det i ett senare skede skulle vi sig att 

verksamheten bedrivs i strid med anmälda åtgärder. Med utgångspunkt i den 

beslutsmotivering som finns på sida 4 till 5 i Delegationsbeslutet är vår uppfattning 

att Delegationsbeslutet inte fattats inom ramen för anmälningsärendet avseende 

Område 2 (diarienummer MIL.2020.951) eller anmälningsärendet avseende Område 
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1a (diarienummer MIL.2020.366), utan istället har varit ett led inom ramen för ett 

pågående tillsynsärende efter genomfört inspektionsbesök den 11 mars 2021 samt den 

omständigheten att Verksamhetsutövaren vägrar att ansöka om strandskyddsdispens 

för åtgärder som utförs inom strandskyddat område. 

3.3 Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken utgör en uttalad 

förbudslagstiftning (jfr. 7 kap. 15 § miljöbalken). Om hela eller delar av den anmälda 

verksamheten ska utföras inom strandskyddat område krävs, vid sidan av en anmälan 

om den planerade verksamheten, även strandskyddsdispens. Till skillnad från en 

prövning av ett miljötillstånd, prövas inte verksamhetens förenlighet med 

strandskyddsbestämmelserna inom ramen för ett anmälningsärende. Detta framgår 

indirekt av 7 kap. 16 § andra punkten miljöbalken samt har slagits fast i praxis genom 

Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 6320-15, daterat den 29 december 

2015. Av domen framgår att det krävs en formell ansökan om strandskyddsdispens 

för att en tillsynsmyndighet ska kunna pröva frågan. Tillämpningen av 

strandskyddsreglerna är vidare restriktiv på så sätt att lagstiftaren tydligt och 

uttömmande har angett giltiga skäl för när en dispens kan meddelas. En meddelad 

dispens ska därefter underställas möjligheten för länsstyrelsen att göra en 

överprövning. En potentiell verksamhetsutövare kan inte undkomma plikten att söka 

dispens genom att meddela att det inte behövs. För den händelse att dispenspliktiga 

exploateringsprojekt utförs utan strandskyddsdispens har en tillsynsmyndighet 

sedvanliga möjligheter att ingripa med förelägganden enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. 

En verksamhetsutövare kan föreläggas om förbud att fortsätta en påbörjad 

exploatering eller åstadkomma rättelse genom att återställa området. Den som vidtar 

dispenspliktiga åtgärder inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens 

riskerar även att bli åtalsanmäld enligt straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken. 

Enligt 29 kap. 2 § miljöbalken kan den som bryter mot förbuden i ovan nämnda 7 

kap. 15 § miljöbalken dömas för brott mot områdesskydd till böter eller fängelse i 

högst två år. En åtalsanmälan mot ett misstänkt brottsligt förfarande påverkar inte 

möjligheterna att meddela tillsynsåtgärder i samma sakfråga. 

3.4 Trots att samhällsbyggnadskontoret vid flera tillfällen har informerat 

Verksamhetsutövaren om att strandskyddsdispens krävs för att vidta åtgärder inom 

strandskyddat område, har Verksamhetsutövaren, så vitt vi kan förstå, ännu inte 
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lämnat in en ansökan om strandsskyddsdispens för de åtgärder som vidtagits inom 

strandskyddat område inom Fastigheten. Vi har visserligen inte någon detaljerad 

kunskap kring de faktiska förhållandena av strandskyddet inom Fastigheten eller om 

det skulle kunna finnas skäl för att medge dispens, men att det har vidtagits 

omfattande åtgärder framgår av underlaget till inspektionsbesöket från den 11 mars 

2021. Om dessa åtgärder vidtagits inom strandskyddat område utan erforderlig 

strandskyddsdispens har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot 

Verksamhetsutövaren. Så vitt vi kan utläsa av tillhandahållet underlag föreligger inte 

heller några andra omständigheter som skulle medföra att Nämnden skulle vara 

förhindrad att utöva tillsynsverksamhet enligt miljöbalken mot Verksamhetsutövaren 

i aktuellt fall. 

3.5 Vad avser Ordförandebeslutet gör vi följande bedömning. Av beslutsmotiveringen 

framgår: ”Efter att ha fått kompletterande information samt efter att 2021-03-31 ha 

besökt aktuell fastighet bedömer jag att sakliga skäl saknas för ett beslut om förbud 

mot fortsatt verksamhet.” Vi ställer oss också frågande till hur ett platsbesök kan 

anses inverka på bedömningen att det krävs dispens för åtgärder som vidtas inom 

strandskyddat område. Det framgår inte heller tydligt vad det är för kompletterande 

information som skulle medföra att det saknas sakliga skäl för ett beslut om förbud 

mot fortsatt verksamhet. Det är oklart på vilket sätt ett ev. godkännande av 

Länsstyrelsen avseende schaktning inom område 4 (vi har inte tagit del av detta ev. 

godkännande) skulle kunna medföra att Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken 

skulle begränsas eller upphöra. Nämnden har tillsynsansvar avseende bl.a. frågor om 

strandskydd inom aktuellt område. Vidare är det oklart på vilket sätt innehållet i en 

ev. skogsvårdsplan (vi har inte tagit del av någon skogsvårdsplan) skulle kunna 

medföra att Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken skulle upphöra eller 

begränsas då tillsyn enligt miljöbalken utgör ett parallellt regelverk, som inte kan 

sättas ur spel av Skogsstyrelsen. Inte heller den omständigheten att det har gått några 

månader sedan Verksamhetsutövaren påbörjade verksamheten inom Fastigheten 

begränsar Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Den omständigheten att 

Verksamhetsutövaren tidigare har anmält vissa åtgärder inom Område 1a och 

Område 2 hindrar, mot bakgrund av att en anmälan inte får någon rättskraft, inte 

Nämnden att vid behov besluta om tillsynsåtgärder mot den anmälda verksamheten 
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eller andra åtgärder som vidtagits inom Fastigheten. Vidare är det oklart på vilket sätt 

de åtgärder som upptäcktes vid inspektionsbesöket den 11 mars 2021 inte skulle 

innebära att livsvillkoren för djur- och växtarter väsentligt förändras. Utan 

förtydliganden kring den kompletterande information som ordföranden tog del av vid 

sitt platsbesök den 31 mars 2021 är det sammantaget oklart på vilka grunder 

ordföranden menar att det anses sakna sakliga skäl att rikta ett förbud mot fortsatt 

verksamhet inom Fastigheten. Vad som framkommit i Ordförandebeslutet ger enligt 

vår bedömning inte skäl att underkänna Delegationsbeslutet. Enligt vår uppfattning 

har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot Verksamhetsutövaren, varför 

Delegationsbeslutet framstår som välavvägt.  

3.6 Slutligen, vad avser vattenskyddsområdet Leran, som delvis är belägen inom 

Fastigheten, ska anges följande. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet 

innehåller t.ex. förbud mot att lägga upp eller gräva ned sådant avfall, material eller 

annat som kan förorena yt- och grundvattnet. Samtidigt finns det möjlighet att medge 

undantag från skyddsföreskrifterna om särskilda skäl föreligger. Av tillhandahållet 

material har vi inte kunnat utläsa huruvida det är Nämnden eller Länsstyrelsen som 

har tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet, varför vi inte har möjlighet att 

uttala oss om Nämndens ev. möjlighet att ingripa mot åtgärder som strider mot 

skyddsföreskrifterna. Vi uppfattar Delegationsbeslutet dock inte på så sätt att det 

grundar sig i ett tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet. Det kan ändå finnas 

fog att åtminstone upplysa verksamhetsutövaren om förekomsten av 

skyddsföreskrifter som anger att en dispens krävs från ev. förbud enligt 

skyddsföreskrifterna för det fall Verksamhetsutövaren anser att området kan fyllas ut 

med massorna utan risk för yt- och grundvattnet.  

 

______________________________ 
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  3110731.3.0077 

PM 

  

Till Upplands-Bro kommun 

Från Front Advokater (advokaterna Kaisa Adlercreutz och Johan Lidén) 

Datum 2021-04-27 

Angående Kommunalrättsliga frågeställningar hänförliga till miljötillsynsärende 

  

1 BAKGRUND    OOCH    D GUPPDRAG    

1.1 Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ett 

beslut om förbud enligt miljöbalken av visst innehåll. Beslutet fattades av 

kontorschefen på delegation. Den 1 april 2021 fattade nämnden ett beslut att 

upphäva förbudsbeslutet, som ett brådskande ordförandebeslut. 

1.2 Front Advokater har getts i uppdrag att bedöma följande frågor, ur ett 

kommunalrättsligt perspektiv: 

a) Hade kontorschefen rätt att fatta förbudsbeslutet med stöd av beslutad 

delegationsordning? Tillhör beslutet ett ärende som rör myndighetsutövning mot 

enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innebärande 

delegationsförbud? 

b) Hade ordföranden rätt att fatta beslut om att upphäva förbudsbeslutet, såsom ett 

brådskande ordförandebeslut enligt beslutad delegationsordning och 6 kap. 39 § 

kommunallagen?  

1.3 Våra bedömningar grundar sig uteslutande på ett skriftligt underlag; främst 

förbudsbeslutet, beslutet att upphäva förbudsbeslutet och nämndens gällande 

delegationsordning. Därutöver har vi tagit del av ett omfattande skriftligt 

bakgrundsmaterial. 
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Bedömning 

3.1.4 Delegationen omfattar i denna del att meddela förbud, utan vite, som behövs för att 

miljöbalken och föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken ska följas.  

3.1.5 Det är enligt vår mening tydligt att det aktuella förbudsbeslutet, till sitt innehåll, är ett 

beslut som syftar till att bestämmelserna i miljöbalken ska följas. Beslutet har inte 

förenats med vite. Beslutet bedöms således till sin art ligga inom ramen för punkt 

13.35 i delegationsordningen. 

3.2      el g t f u  örelHar delegationsförbud förelegat?    

3.2.1 Nästa fråga är om ett delegationsbeslut i det aktuella ärendet har varit otillåtet, på 

grund av att ett beslut i ärendet har omfattats av delegationsförbud enligt 6 kap. 38 § 

3 p. kommunallagen. I detta lagrum föreskrivs delegationsförbud för ”ärenden som 

rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt”.  

3.2.2 Delegationsordningen hänvisar i punkt 1.3 till att beslutanderätt inte får delegeras i 

det slag av ärenden som täcks av 6 kap. 38 § kommunallagen. 

3.2.3 Bestämmelsens rekvisit ”myndighetsutövning mot enskild” vållar sällan 

tolkningsproblem; det är med tydlighet uppfyllt i detta fall. Att tillämpa 

bestämmelsens andra led är i större grad en bedömningsfråga. Trots att lokutionen 

”myndighetsutövning mot enskild, av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt” har funnits med i lagstiftningen sedan 1977 års kommunallag, är begreppet 

svårt att avgränsa med stor precision. Eftersom antalet vägledande prejudikat är 

förhållandevis få, är det vid en bedömning enligt vår mening av värde att även 

studera även hur frågor i enskilda fall har bedömts i underrätt.  

3.2.4 Nedan följer som ett underlag vår bedömning en schematisk sammanställning över 

ställningstaganden i frågan i ett antal olika exempelfall, där beslut fattats på 

delegation varefter detta ifrågasatts enligt 6 kap. 38 § 3 p. kommunallagen. 
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Ärendeslag     Utfall  

Beträffande enskilds rätt till ekonomiskt bistånd enligt   Delegeringsbart 

1980 års socialtjänstlag; fråga om att överklaga dom. 

(RÅ 1994 ref. 67) 

Beslut i ärende om återkallelse av beviljade    Delegeringsförbud 

tillstånd, exempelvis färdtjänsttillstånd. 

(prop. 2016/17:171 s. 378) 

Beslut i ärende enligt LVU om att hemlighålla   Delegeringsförbud 

den unges vistelseort. 

(HFD 2016 ref. 74) 

Beslut i ärende enligt LVU om umgängesbegränsning.  Delegeringsförbud 

(KamR i Göteborgs mål 2371-17) 

Förbud mot att släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC, Delegeringsbart 

bad, disk och tvätt från avloppsanläggning. 

(Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt,  

mål M 3354-12) 

Förbud mot att på fastigheter i bilskrotsverksamhet bedriva  Delegeringsbart 

självplockningsverksamhet, dvs. uppställning av skrotbilar  

för försäljning av delar som kunder själv demonterar.  

(Länsstyrelsens beslut 2019-06-28, dnr 505-3202-2019.  

Mark- och miljödomstolen, som fastställde nämndens  

beslut, berörde ej frågan i sina beslutsskäl.) 

Beslut att medge strandskyddsdispens för en stuga om   Delegeringsbart 

25 kvadratmeter samt veranda om 5 kvadratmeter,  

förenat med villkor. (Mark- och miljödomstolen,  

Nacka tingsrätt, mål M 8312-20). 

Beslut i ärende om återkallelse av serveringstillstånd.  Delegeringsförbud 

(KamR i Göteborgs mål  4292-19) 

Föreläggande enligt MB mot bostadsrättsförening om slipning av betong Delegeringsförbud 

(PCB-sanering), utan vite, där föreningen påstod sig komma att  

åsamkas kostnader om ca 800 tkr (”Även om föreläggandet inte  
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har förknippats med vite kan, med tanke på merkostnaderna och  

på föreläggandets rättsverkningar, ifrågasättas att beslutet togs  

på delegation och inte av nämnden. Beslutet har dock i efterhand  

bekräftats av nämnden och miljödomstolen anser inte att det nu 

 finns skäl för att upphäva beslutet på formell grund.” (Växjö tingsrätts,  

miljödomstolen, dom den 11 mars 2004 i mål nr M 3077-03.  

Frågan blev aldrig aktuell att pröva i överinstans, se MÖD 2005:71). 

Bedömningen i detta fall 

3.2.5 Ärendet och beslutet innehåller enligt vår mening omständigheter som talar både för 

och emot en klassificering som myndighetsutövning ”av principiell karaktär eller 

annars av större vikt”.  

3.2.6 Omständigheter som talar för är att beslutet gäller omedelbart och även om det 

överklagas, att beslutet påverkar en pågående verksamhet och att beslutet skulle 

kunna medföra inte obetydliga ekonomiska konsekvenser.  

3.2.7 Omständigheter som talar emot är att det handlar om ett tillsynsbeslut i ett enskilt 

tillsynsärende, att det enskilda tillsynsärendet synes sakna mer påtagliga principiella 

inslag, att beslutet är inte verksamhetsövergripande utan geografiskt avgränsat till 

strand- och vattenskyddsområden och att beslutet är inte förenat med vite. Det är inte 

heller fråga om att återkalla ett tidigare beviljat tillstånd eller något därmed 

jämförbart. 

3.2.8 Vår samlade bedömning är att det finns fog för att beslutet har kunnat fattas på 

delegation. Det kan bl.a. noteras att Nacka tingsrätt i ett fall accepterat att beslut i 

ärende om beviljande av strandsskyddsdispens fattats på delegation. Även om 

beslutet i det fallet var gynnande för den enskilde, kan det hävdas att avgörandet av 

ett dispensärende har en relativt sett mer påtaglig betydelse för enskilda och andra 

intressen, än ett beslut likt det nu aktuella. Vi menar också att det delegeringsbara 

området bör vara något större när den enskilde är ett företag, jämfört med om den 

enskilde är en privatperson. Som framgått ovan bör det också beaktas att 

beslutsärendet inte  utgör eller kan jämställas med ett beslut att återkalla ett tidigare 

meddelat tillstånd. 
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3.2.9 Huruvida beslutsärendet ska anses ligga inom eller utom det delegeringsbara området 

kan dock inte sägas ha något uppenbart, odiskutabelt rättsligt svar. Det får sägas 

finnas utrymme för olika bedömningar. 

3.33.3 es u ees u eUpphävandebeslutetUpphävandebeslutet        

3.3.1 Nästa fråga är om det har funnits tillräckliga förutsättningar för nämndordföranden 

att upphäva beslutet. 

3.3.2 Genom punkt 1.5 i delegationsordningen ges nämndordföranden rätt att: ”Besluta 

om ett ärende när ett beslut inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.”. 

Bestämmelsen hänvisar till 6 kap. 39 § kommunallagen och bör i tolkas i ljuset av det 

lagrummet. I delegationsordningens punkt 1.10 anges att beslutanderätten bör 

användas restriktivt.  

3.3.3 Av förarbeten till 6 kap. 39 § kommunallagen framgår att en förutsättning för att 

tillämpa bestämmelsen är att man inte kan vänta med besluten till nämndens nästa 

sammanträde och att det rör sig om ärenden som oundgängligen måste avgöras 

(prop. 1990/91:117 s. 205). Av senare förarbete framgår att en förutsättning är att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas och att ärendet måste avgöras (prop. 

2016/17:171 s. 378). 

Bedömningen i detta fall 

3.3.4 Den typiska situationen för ett brådskande ordförandebeslut är att det finns ett 

brådskande behov av beslut i ett ärende – som måste tas i nämnd – i ett läge där det 

inte finns något beslut (ej avgjort ärende). 

3.3.5 I detta fall fanns det, inför ordförandebeslutet, redan ett beslut på nämndens vägnar. 

Frågan är därmed: i vilka fall föreligger brådska och övriga förutsättningar enligt 6 

kap. 39 § kommunallagen att ändra ett befintligt beslut? 

3.3.6 När det handlar om att ändra ett kommunalt beslut tillkommer vissa regler jämfört 

med situationen före beslut. Övervägandena måste bl.a. ta hänsyn till om beslutet får 

ändras (37 § förvaltningslagen). I vissa snävt avgränsade fall finns en skyldighet att 

ändra ett beslut (38 § förvaltningslagen). En av flera förutsättningar för en skyldighet 
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att ändra ett beslut ska föreligga, är beslutet anses ”uppenbart felaktigt i något 

väsentligt hänseende”. 

3.3.7 Nämndens delegationsordning innehåller en beslutspunkt som hänvisar till 39 § 

förvaltningslagen; med utformningen ”ompröva beslut… som är uppenbart oriktigt 

på grund av nya omständigheter”. 39 § förvaltningslagen reglerar frågan om ändring 

av beslut som har överklagats. 

3.3.8 Att något är ”uppenbart felaktigt” eller ”uppenbart oriktigt” markerar en juridiskt 

hög tröskel. Det räcker inte, enligt vår mening, att det i och för sig finns utrymme för 

ett annat juridiskt synsätt i en eller flera svåra bedömningsfrågor. 

3.3.9 Att ändra ett befintligt kommunalt beslut i myndighetsutövning bör enligt vår mening 

inte ske lättvindigt. Såvitt gäller beslut som fattats på delegation är restriktivitet också 

påkallad för att värna principen att en delegation ej kan återkallas efter att beslut 

fattats. 

3.3.10 Utrymmet för brådskande ordförandebeslut att ändra ett befintligt kommunalt beslut 

bör, enligt vår mening, främst vara begränsat till tydliga fall av ändringsskyldighet 

enligt 38 § förvaltningslagen. Med detta avses att förutsättningarna är sådana att det 

framstår som odiskutabelt att kommunen har en skyldighet att ändra sitt beslut enligt 

38 § förvaltningslagen. Häri ligger alltså att det tämligen enkelt ska gå att sluta sig till 

att det befintliga beslutet är uppenbart oriktigt.1 Om ovisshet råder bör det tydliga 

förstahandsalternativet vara att eftersträva ett extrainkallat nämndmöte. 

3.3.11 Vi utesluter inte det någon gång skulle kunna anses motiverat att fatta ett 

ordförandebeslut att ändra ett befintligt beslut – trots att det inte står klart att det 

befintliga beslutet är uppenbart oriktigt – om den enskildes intresse av omedelbar 

ändring har en synnerligt hög styrka i relation till andra intressen (exempelvis: fara 

för liv, mycket omfattande egendomsskador eller andra jämförbara irreparabla 

konsekvenser). Den typen av extremt brådskande situation förefaller inte vara för 

handen i detta fall. 

                                                      
1 Och att ändring kan ske snabbt och enkelt utan nackdel för enskild part. 
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3.3.12 Enligt vår bedömning framstår det sammantaget som tveksamt om förhållandena 

inför upphävandebeslutet var sådana att det har framstått som odiskutabelt att 

kommunens befintliga beslut var uppenbart oriktigt. Beslutet kan enligt vår mening 

inte – varken vid en första anblick eller efter en djupare granskning – betraktas som 

uppenbart oriktigt på formell, kommunalrättslig grund. När det gäller den 

miljörättsliga delen har vi funnit att nämnden varken har varit förhindrad att fatta 

förbudsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder mot 

verksamhetsutövaren (se separat promemoria). Enligt vår bedömning är det därför 

tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande 

ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i detta fall. Utrymmet för 

brådskande ordförandebeslut, när det gäller redan avgjorda ärenden, får anses vara 

mycket begränsat. 

 

__________________________________________ 
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Bemötande av framförda punkter 2021-05-11 

 

1)      CR har hela tiden spelat med öppna kort. Samtliga verksamheter har anmälts utan att 

tillsynsmyndigheten haft några invändningar i tid. 

  

- Inget att kommentera. Allt finns registrerat i Castor. 

 

2)      Strandskyddsfrågan har utretts grundligt för de verksamheter som det handlar om och 

som har anmälts. Till att börja med har jag utrett frågan och kommit fram till att dispens 

inte krävs. För det andra har tillsynsmyndigheten själv anlitat extern miljörättslig expertis 

som också kommit till slutsatsen att dispens inte krävs. Därefter har Engleson bedömt att 

frågan saknar relevans vilket delgivits oss i augusti 2020. Ca tio månader senare meddelar 

tillsynsperson plötsligt förbud mot verksamheten med hänvisning till 

strandskyddsreglerna, utan att något nytt tillkommit. 

  

- Om kommentaren om att Engleson bedömt att frågan saknar relevans syftar till 

delegationsbeslut § 201, daterad 2020-08-20, anges det i beslutet under 

beslutsmotivering: 

” Miljöavdelningen bedömer att den dom som verksamhetsutövaren hänvisat till 

är applicerbar på rubricerat ärende. Bestämmelsen som gäller anmälan om 

vattenverksamhet är formulerad på samma sätt som anmälan för miljöfarlig 

verksamhet, se miljöbalken 11 kap. 9 b § tredje stycket och miljöbalken 9 kap. 

6 c §. Miljöavdelningen bedömer utifrån domen att tidsfristen om 6 veckor 

2020-08-20 MIL.2020.366 passerat och att anmälningsärendet där med saknar 

aktualitet varför ärendet ska avskrivas, se MÖD 2017:67”.  

 

3)      Förbud får endast meddelas som en sista lösning och endast om det är proportionerligt 

(26 kap. 9 § miljöbalken). Som absolut huvudregel gäller förbud dessutom först sedan det 

fått laga kraft. Här har istället förbud meddelats nattetid av tjänsteman, i strid med 

ordförandens instruktioner, och förbudet har i strid med huvudregeln beslutats gälla 

omedelbart och även om det överklagas. 

 
26 kap. 9 §   En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud 

som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken ska följas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas 

 - Vid anställning som miljöinspektörer har vi informerats om att vi har flextid mellan 

07.00-22.00 samt att arbete kan även förekomma under helgtid. 

  

4)      Förbudet är otydligt formulerat och har meddelats med stöd av 

vattenskyddsbestämmelserna. I den delen saknar tillsynsmyndigheten rätt att vidta 

åtgärder, eftersom det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet (en myndighet som 

dessutom har förklarat sig inte ha något att invända mot åtgärderna som CR bedriver). 

  

5)      CR har inte fått del av något material före beslut fattats. Det strider mot grundläggande 

förvaltningsrättsliga regler i bl.a. förvaltningslagen. För övrigt har CR fortfarande inte fått 

del av fullständigt material i ärendet. 
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6)      Länsstyrelsen som nu överprövar överklagandet har inte heller fått del av 

tillsynsmyndighetens fullständiga akt. Även det strider mot grundläggande 

förvaltningsrättsliga krav. De handlingar som tillsynsmyndigheten sänt till länsstyrelsen är 

därtill hårt selekterade och ställer CR i sämre dager än vad som rätteligen borde varit fallet 

(t.ex. saknas såvitt jag kunnat se anmälningarna, tillsynsmyndighetens egen utredning om 

behovet av strandskyddsdispens, undertecknads utredning i frågan osv). 

 

- Enligt upplysning till verksamhetsutövaren och dennes advokat vid mötet den 5 maj, 

har CS varit i kontakt med utsedd handläggare vid länsstyrelsen gällande denna sak för 

att säkerställa att länsstyrelsen fick tillräckligt med underlag. Länsstyrelsens 

handläggare hade inte påbörjat ärendet ännu när kontakten togs och meddelade att hon 

skulle återkomma och begära ut information som behövdes. Den 7 maj kontaktades 

CS av handläggaren, varpå CS begärde ut en länk för filskick för att kunna skicka in 

hela ärendet inkl. en sammanställning med handlingsnamn, datum och postid för 

enklare hantering. Länken kom CS tillhanda den 10 maj, vilket länsstyrelsens 

handläggare fått information om. Hela ärendet sändes in kl. 09.45 den 10 maj 2021. 

  

7)      Länsstyrelsen har fått del av anmälningarna från tillsynsmyndigheten. Inte i något enda 

fall har länsstyrelsen haft något att erinra mot de anmälda verksamheterna. 

 

- Inget att kommentera. 

  

8)      Det tillsynsmyndigheten borde göra är därför: A) Yttra till länsstyrelsen i det pågående 

överprövningsärendet att upphävandebeslutet ska stå fast. B) Förelägga CR att inkomma 

med strandskyddsdispens, om nu nämnden anser att sådan dispens krävs, trots att inget 

nytt tillkommit och nämnden under knappt ett års tid ansett att sådan dispens inte krävs 

(en slutsats som alltså även jag och av tillsynsmyndigheten anlitad egen miljörättslig 

expertis kommit fram till). 

 

Ovanstående har skrivits av Björn Hellman i sakfrågan och delgavs Ylva och Caroline på 

mötet. Nedanstående är reume´från dagens möte 

 

 

 

Idag hävdade Caroline Söderström idag att något möte (Teams eller live) aldrig ägt rum 22 

mars eller senare utan att Börje Wreden på egen hand stoppat Jonny Hellmans beslut om 

förbud . Vi frågade två gånger om det stämde eftersom vi fått besked att Lannefelt, 

Wreden och Åström deltagit i ett teamsmöte med Linda och Caroline. Detta möte ska ha 

skett 22 mars. Detta förnekas av Caroline. Börje har enligt Caroline via mail stoppat av 

Jonny Hellman fattat beslut helt på egen hand. 

 

-Det ifrågasattes om jag hade deltagit i något nämndmöte den 22 mars. Det svarade jag att 

jag inte hade. Jag blev kallad till ett teams-möte av Linda Edgren på grund av 

delegationsbeslut § 41, daterat den 21 mars 2021, där Börje Wredén, Andreas Åström och 

Jan Lannefelt medverkade. Enligt mig är nämnden inte bara dessa 4 personer. Fel 

uppfattat av mig i så fall. / CS 

 

Vidare uppgav Ylva idag på mötet att hela nämnden informerats innan Linda Edgren förbjöd 

verksamheten Tisdagen 30 mars 21,59 .  När vi ifrågasatte detta eftersom det inte stämmer 
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med Börje Wredens uppfattning vid platsbesöket dagen efter kl 09 00 vidhöll Ylva att hon 

fått den uppgiften .  

  

Rutinen är att vår kommunikation går alltid till ordförande. Det är sedan ordförandes 

uppgift att informera övriga ledamöter i nämnden. 

Linda Edgren informerade Börje Wredén via epost den 29 mars kl 16.22 att hon avser 

fatta beslutet på delegation  och expediera det imorgon (30 mars). /YM 

 

Om era möten har skett eller inte vet nog bara ni tre som deltog från nämndes sida i ett 

teamsmöte 22 mars? 

 

Huruvida hela nämnden informerats att förbud skulle meddelas på natten 30 mars 21,59 av 

Linda Edgren vet bara ni i nämnden.  

 Se ovan  

 

Vi delgavs på mötet att Länsstyrelsen erhållit anmälan för område 2 den 16 januari inskickat 

av Caroline och att länsstyrelsen inte återkommit med synpunkter. Detta har vi aldrig 

tidigare fått besked om. Vet ens nämndens deltagare om detta?   Dvs nu har tre 

anmälningar granskats av Länsstyrelsen utan att man invänt.  

 

Efter mitt samtal till Caroline 15 mars i ett annat ärende och då hon uppgav att hon missat 

andra meningen i mitt svarsmail 12 januari , lovade hon att återkomma. Nästa gång jag 

talade med henne var igår 2021-05-04 . Ingen från miljöavdelningen har kontaktat mig 

mellan 2021-03-15 och 2021-05-04.  
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UPPLANDS-BRO KOMMUN  Tjänsteskrivelse 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

  2021-06-03 ALL.2021.499 

ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende 

delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 
enlighet med bilaga.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslutsunderlag 

 Förslag svar på överklagande

 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm 2021-05-21

 Delegationsbeslut § 46

 Delegationsbeslut § 44

 Delegationsordning Bygg- och miljönämnden

 Anslagsbevis protokollsjustering nämndsammanträde 2021-04-22

 Ordförandes noteringar 20210502 med anledning av PM 20210427 från Front

Advokater till Upplands-Bro kommun.

Ärendet 

Erik Karlsson har överklagat Bygg- och miljönämndens beslut i ärende MIL.2020.597 

(Tillsyn verksamhet på fastigheten Lindormsnäs 1:5), Delegationsbeslut § 46 om att 

upphäva Delegationsbeslut § 44 i sammanträdesprotokollet för Bygg- och 

miljönämndens sammanträde 2021-04-22, brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 

39 § kommunallagen. 

Klaganden önskar att en laglighetprövning görs om huruvida det var riktigt av 

ordförande i nämnden att ändra ett beslut som tagits av kontorschef på delegation och 

om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande 

ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i detta fall. Tilläggsyrkande är att 

om det visar sig att beslut som Bygg och Miljönämnden har tagit genom sitt 

ordförandebeslut inte äger sin riktighet skall domstolen ogiltigförklara detsamma. 

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Bygg- och miljönämnden förlängd tid för 

yttrande till 2021-06-21. 

Skäl till beslut 

Ordförande och 1:e vice ordförande har i bilagt förslag till yttrande motiverat att 

överklagandet ska avslås. I sammanfattning att Bygg- och miljönämndens ordförande 

haft rätt att fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen om att upphäva 

Delegationsbeslut § 44 då detta var felaktigt på grund av att det tillkommit nya 

omständigheter samt att det upphävda beslutet stred mot 6 kap. 38 § punkt 3 

kommunallagen. Ärendet rör myndighetsutövning mot enskild av principiell 

beskaffenhet och av större vikt. 

Bygg- och miljönämnden 

Börje Wredén 

Ordförande Andreas Åström 

1:e vice ordförande 
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Svar på överklagande mål nr. 17188-21 

Saken:  

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:727).  

Parter:  

Erik Karlsson./. Upplands-Bro kommun.  

Överklagat beslut:  

Bygg- och miljönämndens beslut i ärende MIL.2020.597 (Tillsyn verksamhet på 

fastigheten Lindormsnäs 1:5), Delegationsbeslut § 46 om att upphäva 

Delegationsbeslut § 44 i sammanträdesprotokollet för Bygg- och miljönämndens  

sammanträde 2021-04-22, brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen. 

Inställning 

Upplands-Bro kommun anser att överklagandet ska avslås. 

Grund 

Upplands-Bro kommun anser att Bygg- och miljönämndens ordförande haft rätt att 

fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen om att upphäva Delegationsbeslut § 44 

då detta var felaktigt på grund av att det tillkommit nya omständigheter samt att det 

upphävda beslutet stred mot 6 kap. 38 § punkt 3 kommunallagen. Ärendet rör 

myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet och av större vikt. 

Utveckling av grunden 

I enlighet med 6 kap. 40 § Kommunallagen och 2020-09-24 fastställd 

delegationsordning för Bygg- och miljönämnden punkt 1.10 anmäldes beslutet vid 

nämndens nästa sammanträde, som var den 22 april. Det brådskande 

ordförandebeslutet och det upphävda delegationsbeslutet var utsända och publicerade i 

nämndens handlingar. Nämnden fattade inget ytterligare beslut med anledning av 

detta. Därmed har Bygg- och miljönämnden visat att det funnits tillräckliga 

förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen i detta fall. 

Klaganden ifrågasätter vidare om det var riktigt av ordförande i nämnden att ändra ett 

beslut som tagits av kontorschef på delegation. Enligt 37 § förvaltningslagen får en 

myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att 

beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av 

någon annan anledning. Det upphävda delegationsbeslutet § 44 beaktade exempelvis 

inte aktuell skogsvårdsplan, varför det finns anledning utgå från att den inte har varit 

känd när det fattades. Noteras kan i vilket fall att ordförandebeslutet innebär att 

ändring skedde snabbt och enkelt utan nackdel för enskild part.   

Bygg- och miljönämnden konstaterar vidare att omständigheterna i ärendet ger att det 

upphävda delegationsbeslutet § 44 är av principiell natur och av större vikt och alltså 

inte kan fattas på delegation. Det är en påtagligt principiell fråga om krav på ansökan 
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om strandskyddsdispens måste ske inom sex veckor från det en anmälan av miljöfarlig 

verksamhet inkommit, eller om det kan ske när som helst så länge det motiveras med 

tillsynsansvar. Det upphävda delegationsbeslutet motsvarar till sin effekt att återkalla 

ett tidigare beviljat tillstånd, eller snarare två, och görs långt efter att verksamheten 

startats och har pågått. Att Bygg- och miljönämnden vid ett flertal tillfällen behandlat 

verksamheten på Lindormsnäs 1:5 är i sig en tydlig indikation på att det även är ett 

ärende av större vikt. Nämndens presidium konstaterade den 22 mars att det av 

kontoret framtagna förslaget om förbud inte var färdigberett och att man skulle 

avvakta med åtgärder. Ordförande meddelade 29 mars t f samhällsbyggnadschef att 

ärendet måste beslutas i nämnden. Ordförandes brådskande beslut att upphäva 

delegationsbeslut § 44 var nödvändigt för att säkerställa att nämndens tidigare 

ställningstaganden inte skulle upphävas.  

Det upphävda delegationsbeslutet om omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet var 

vidare inte proportionerligt i relation till de åtgärder som vidtagits samt kostnaden för 

verksamhetsutövaren. I enlighet med 26 kap. 9 § MB får mer ingripande åtgärder än 

vad som behövs i det enskilda fallet inte tillgripas. Verksamheten har vidare pågått en 

längre tid och är väl känd. Något brådskande skäl att förbjuda verksamheten fanns 

inte. 

Klaganden har bifogat pm från advokatfirman Front Advokater, som redovisades för 

Bygg- och miljönämnden inför nämndens sammanträde den 18 maj. Här bifogas det 

bemötande från nämndens ordförande, som likaledes redovisades inför sammanträdet 

den 18 maj. Nämndens ledamöter kunde då ställa frågor till såväl advokaterna som 

ordföranden. 

Sammantaget har inte klaganden visat att det överklagade beslutet inte tillkommit på 

ett lagligt sätt, att nämndens ordförande som har fattat beslutet inte har haft rätt att 

göra det, eller att beslutet annars strider mot lag eller annan förordning. 

Förvaltningsrätten bör därför avslå överklagandet.  

Beslutet att avge detta yttrande har tagits av Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 

kommun vid sammanträde den 17 juni 2021. 

Upplands-Bro, dag som ovan,  

 

Börje Wredén   Andreas Åström 

Ordförande   1:e vice ordförande 

Bygg- och Miljönämnden  Bygg- och Miljönämnden 

Upplands-Bro kommun  Upplands-Bro kommun 

 

Bilagor: 

- Delegationsbeslut § 46 

- Delegationsbeslut § 44 

- Delegationsordning Bygg- och miljönämnden 

- Anslagsbevis protokollsjustering nämndsammanträde 2021-04-22 

- Ordförandes noteringar 20210502 med anledning av PM 20210427 från Front 

Advokater till Upplands-Bro kommun. 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Tegeluddsvägen 1 måndag–fredag  avd33.fst@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 115 76 Stockholm Webbplats 

08-561 680 00 www.domstol.se/forvaltningsratten-i-

stockholm/ 
 

 Upplands-Bro kommun 
 
 

 
Parter: Erik Karlsson ./. Upplands-Bro kommun 

Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen. 

Målet behöver kompletteras 

Ni ska ge in följande handlingar: 

- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. 
  
- det överklagade beslutet med eventuella bilagor. 
  
- delegationsordning 
  
- de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet 
  
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut. 
 
Ni ska även yttra er över bifogade handlingar. 
 
Kompletteringen och yttrandet ska ges in till domstolen snarast men senast den 15 juni 
2021 

När ni skickar in kompletteringen 

Uppge namn, målnummer 17188-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan 
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 68002. 
 
 
Maria Lüning, Domstolshandläggare 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-2, 5-6 
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Erik Karlsson
Bredatorpsvägen 6

197 92 Bro
tel sms/mms 070-88 125 44
erik.karlsson@habotibble.se

Förvaltningsrätten i Stockholm
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Håbo-Tibble den 6 maj 2021

Laglighetsprövning, upphävande av beslut

Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ett beslut om förbud 
enligt miljöbalken av visst innehåll gällande grott mot strandskyddsbestämmelserna. Beslutet 
fattades av kontorschefen på delegation med ärendebeteckning §44.
Den 1 april 2021 fattade nämnden ett beslut att upphäva förbudsbeslutet, som ett brådskande 
ordförandebeslut med ärendebeteckning §46.

Yrkande
Jag önskar att en laglighetprövning görs om huruvida det var riktigt av ordförande i nämnden att 
ändra ett beslut som tagits av kontorschef på delegation och om det har funnits tillräckliga 
förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i 
detta fall.
Tilläggsyrkande
Visar det sig att beslut som Bygg och Miljönämnden har tagit genom sitt ordförandebeslut inte äger 
sin riktighet skall domstolen ogiltigförklara detsamma.

För att belysa ärendets beskaffenhet bifogar jag två separata utredningar i ärendet som är upprättade 
av två advokater i advokatbyrån Front Advokater.

Erik Karlsson
520116-1071
Bredatorpsvägen 6
197 92 Bro
070-88 125 44
erik.karlsson@habotibble.se

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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INKOM: 2021-05-16 
MÅLNR: 17188-21 
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KUNGSTORGET 2, SE-411 17 GÖTEBORG, SÄTE: GÖTEBORG, ORG. NR. 556692-2208 

TEL +46(0)31-107600, INFO@FRONT.LAW, WWW.FRONT.LAW 

  3110731.3.0073 

PM 

  

Till Upplands-Bro kommun 

Från Front Advokater (advokaterna Maria Paijkull och Hannes Werner) 

Datum 2021-04-27 

Angående Miljörättsliga frågeställningar hänförliga till miljötillsynsärende  

  

 

1 UPPDRAG, BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING 

1.1 Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 

(”Nämnden”) ett beslut om förbud enligt miljöbalken av visst innehåll, § 44, dnr. 

MIL.2020.597 (”Delegationsbeslut”). Delegationsbeslutet fattades av kontorschefen 

på delegation. Den 1 april 2021 fattade Nämnden ett beslut att upphäva 

förbudsbeslutet, som ett brådskande ordförandebeslut (”Ordförandebeslutet”). 

1.2 Front Advokater har fått i uppdrag att granska Delegationsbeslutet och 

Ordförandebeslutet utifrån ett miljörättsligt perspektiv. Vår granskning avser att svara 

på frågorna huruvida det funnits fog att fatta ovannämnda beslut. 

1.3 Front Advokater har även getts i uppdrag att bedöma vissa kommunalrättsliga frågor 

hänförliga till ovannämnda beslut. De frågorna besvaras i dagsläget för tids vinnande 

i en separat promemoria. 

1.4 Av tillhandahållet underlag framgår att bolaget CR Concrete Recycling AB, org.nr. 

556625-4271 (”Verksamhetsutövaren”), redan år 2018 anmälde en uppfyllnad av en 

tidigare avslutad och efterbehandlad täkt inom fastigheten Upplands-Bro 

Lindormsnäs 1:5 (”Fastigheten”) för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken i syfte att 

anlägga en konferensanläggning. Enligt anmälan uppskattades mängden avfall i form 

av schaktmassor som skulle användas till uppfyllnad till drygt 500 000 m3 och att 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-05-16 
MÅLNR: 17188-21 
AKTBIL: 2
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endast rena provtagna massor skulle komma att användas, från regionala 

infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen, då det bedömdes finnas ett omfattande 

behov av avsättning för de uppkomna massorna. Turerna kring de planerade 

åtgärderna inom Fastigheten har varit många och skriftligt bakgrundsmaterial är 

omfattande. 

1.5 Vår granskning av ovannämnda beslut har av tidsskäl avgränsats på så vis att den tar 

sin början i Verksamhetsutövarens anmälan till Nämnden om miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap. miljöbalken, daterat den 27 november 2020 (”Anmälan”). Anmälan 

avsåg verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen 

(återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa). Anmälan 

avsåg en del av Fastigheten som i tillhandahållet underlag betecknas som område två 

(”Område 2”). Område 2 uppgår till 2,1 ha och ska enligt Anmälan fyllas ut med 

cirka 98 000 m3 avfallsmassor (jungfruligt material eller motsvarande material). Av 

tillhandahållet underlag framgår också att Verksamhetsutövaren tidigare under våren 

2020, den 24 mars 2020, hade inkommit med en anmälan om utläggning av 56 250 
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m3 jordmassor i syfte att fylla ut ett annat område inom Fastigheten som uppgick till 

knappt 1 ha (”Område 1a”). Ovan kartbild visar var områdena är belägna inom 

Fastigheten.  

1.6 Vi har uppfattat Delegationsbeslutet på så sätt att beslutet innebär ett förbud att 

bedriva den pågående verksamheten inom strand- och vattenskyddat område, 

inklusive den anmälda verksamheten, dvs. uppläggning av jord- och schaktmassor 

inom Område 1a och Område 2.1 Vi har uppfattat Ordförandebeslutet på så sätt att 

beslutet innebär att Delegationsbeslutet upphävs.  

2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

2.1 Vi gör bedömningen att samhällsbyggnadskontoret varken har varit förhindrat att 

fatta Delegationsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder 

mot Verksamhetsutövaren med hänsyn till vad som framkommit vid 

inspektionsbesöket den 11 mars 2021, efterföljande kommunikation med 

Verksamhetsutövaren samt Verksamhetsutövarens vägran att ansöka om 

strandskyddsdispens. 

2.2 Vad avser Ordförandebeslutet gör vi bedömningen att den kompletterande 

information som anges i Ordförandebeslutet inte kan uppfattas som tillräckliga skäl 

för att inskränka eller begränsa Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Det 

framgår inte heller av Ordförandebeslutet på vilka grunder de åtgärder som 

Verksamhetsutövaren har utfört skulle vara undantagna från förbuden enligt 

strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Mot denna bakgrund gör vi 

bedömningen det inte funnits skäl att underkänna Delegationsbeslutet. Enligt vår 

uppfattning har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot Verksamhetsutövaren, 

varför Delegationsbeslutet framstår som välavvägt.  

                                                      
1 I samband med faktagranskning av denna PM har framkommit att Delegationsbeslutet endast avsågs avse åtgärder 

inom Område 2, 3 och 4 samt udden (trädfällning) där strandskydd gäller. Område 1a har enligt uppgift andra 
förutsättningar och omfattades inte av Delegationsbeslutet. Vi bedömer att detta inte fullt ut speglas i beslutmeningen i 

Delegationsbeslutet. Det är av vikt att det av ett förbudsbeslut av denna art tydligt går att utläsa vad som förbjuds. Det 

nu sagda medför dock inte någon förändring av våra övergripande slutsatser, dvs. att samhällsbyggnadskontoret varken 
har varit förhindrat att fatta Delegationsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder mot 

Verksamhetsutövaren med hänsyn till vad som framkommit vid inspektionsbesöket den 11 mars 2021. 
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2.3 Vad avser vattenskyddsområdet Leran, som delvis är belägen inom Fastigheten, har 

vi utifrån tillhandahållet material inte kunnat utläsa huruvida det är Nämnden eller 

Länsstyrelsen som har tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet. Vi uppfattar 

Delegationsbeslutet dock inte på så sätt att det grundar sig i ett tillsynsansvar 

avseende vattenskyddsområdet.  

3 RÄTTSLIGA ÖVERVÄGANDEN 

3.1 I enlighet med gällande rättspraxis är en tillsynsmyndighet förhindrad att inom ramen 

för anmälningsärendet besluta om förelägganden eller förbud efter utgång av den 

lagstadgade sexveckorsfristen för anmälningsärenden (9 kap. 6 c § miljöbalken) 

(MÖD 2017:67). Denna omständighet innebär däremot inte att tillsynsmyndigheten 

inom ramen för eventuella tillsynsärenden skulle vara förhindrat att bedriva 

tillsynsverksamhet mot den anmälda verksamheten. Den rättskraft som enligt 24 kap. 

1 § miljöbalken tillkommer ett tillståndsbeslut, tillkommer inte en anmäld 

verksamhet. Detta innebär att en tillsynsmyndighet kan därför när som helst, inom 

ramen för tillsynsverksamheten, förelägga verksamhetsutövaren att vidta de 

försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, exempelvis genom att vidta 

ytterligare skyddsåtgärder, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, 

alternativt besluta om de förbud som behövs enligt miljöbalken.  

3.2 Vi har uppfattat underlaget kring inspektionsbesöket från den 11 mars 2021 som så 

att det inte bara har utförts åtgärder inom de områden som anmälts till Nämnden 

(Område 1a och Område 2) utan även inom andra delar av Fastigheten (Områdena 

1b, 3, 3 öst och 4, se kartbild ovan). Det är inte tillåtet att anlägga eller driva en 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet innan anmälan har gjorts eller tillstånd 

har erhållits. Den omständigheten att delar av de vidtagna åtgärderna inom 

Fastigheten har anmälts tidigare hindrar inte Nämnden att agera mot andra 

eventuella överträdelser av miljöbalken eller om det i ett senare skede skulle vi sig att 

verksamheten bedrivs i strid med anmälda åtgärder. Med utgångspunkt i den 

beslutsmotivering som finns på sida 4 till 5 i Delegationsbeslutet är vår uppfattning 

att Delegationsbeslutet inte fattats inom ramen för anmälningsärendet avseende 

Område 2 (diarienummer MIL.2020.951) eller anmälningsärendet avseende Område 
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1a (diarienummer MIL.2020.366), utan istället har varit ett led inom ramen för ett 

pågående tillsynsärende efter genomfört inspektionsbesök den 11 mars 2021 samt den 

omständigheten att Verksamhetsutövaren vägrar att ansöka om strandskyddsdispens 

för åtgärder som utförs inom strandskyddat område. 

3.3 Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken utgör en uttalad 

förbudslagstiftning (jfr. 7 kap. 15 § miljöbalken). Om hela eller delar av den anmälda 

verksamheten ska utföras inom strandskyddat område krävs, vid sidan av en anmälan 

om den planerade verksamheten, även strandskyddsdispens. Till skillnad från en 

prövning av ett miljötillstånd, prövas inte verksamhetens förenlighet med 

strandskyddsbestämmelserna inom ramen för ett anmälningsärende. Detta framgår 

indirekt av 7 kap. 16 § andra punkten miljöbalken samt har slagits fast i praxis genom 

Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 6320-15, daterat den 29 december 

2015. Av domen framgår att det krävs en formell ansökan om strandskyddsdispens 

för att en tillsynsmyndighet ska kunna pröva frågan. Tillämpningen av 

strandskyddsreglerna är vidare restriktiv på så sätt att lagstiftaren tydligt och 

uttömmande har angett giltiga skäl för när en dispens kan meddelas. En meddelad 

dispens ska därefter underställas möjligheten för länsstyrelsen att göra en 

överprövning. En potentiell verksamhetsutövare kan inte undkomma plikten att söka 

dispens genom att meddela att det inte behövs. För den händelse att dispenspliktiga 

exploateringsprojekt utförs utan strandskyddsdispens har en tillsynsmyndighet 

sedvanliga möjligheter att ingripa med förelägganden enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. 

En verksamhetsutövare kan föreläggas om förbud att fortsätta en påbörjad 

exploatering eller åstadkomma rättelse genom att återställa området. Den som vidtar 

dispenspliktiga åtgärder inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens 

riskerar även att bli åtalsanmäld enligt straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken. 

Enligt 29 kap. 2 § miljöbalken kan den som bryter mot förbuden i ovan nämnda 7 

kap. 15 § miljöbalken dömas för brott mot områdesskydd till böter eller fängelse i 

högst två år. En åtalsanmälan mot ett misstänkt brottsligt förfarande påverkar inte 

möjligheterna att meddela tillsynsåtgärder i samma sakfråga. 

3.4 Trots att samhällsbyggnadskontoret vid flera tillfällen har informerat 

Verksamhetsutövaren om att strandskyddsdispens krävs för att vidta åtgärder inom 

strandskyddat område, har Verksamhetsutövaren, så vitt vi kan förstå, ännu inte 
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lämnat in en ansökan om strandsskyddsdispens för de åtgärder som vidtagits inom 

strandskyddat område inom Fastigheten. Vi har visserligen inte någon detaljerad 

kunskap kring de faktiska förhållandena av strandskyddet inom Fastigheten eller om 

det skulle kunna finnas skäl för att medge dispens, men att det har vidtagits 

omfattande åtgärder framgår av underlaget till inspektionsbesöket från den 11 mars 

2021. Om dessa åtgärder vidtagits inom strandskyddat område utan erforderlig 

strandskyddsdispens har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot 

Verksamhetsutövaren. Så vitt vi kan utläsa av tillhandahållet underlag föreligger inte 

heller några andra omständigheter som skulle medföra att Nämnden skulle vara 

förhindrad att utöva tillsynsverksamhet enligt miljöbalken mot Verksamhetsutövaren 

i aktuellt fall. 

3.5 Vad avser Ordförandebeslutet gör vi följande bedömning. Av beslutsmotiveringen 

framgår: ”Efter att ha fått kompletterande information samt efter att 2021-03-31 ha 

besökt aktuell fastighet bedömer jag att sakliga skäl saknas för ett beslut om förbud 

mot fortsatt verksamhet.” Vi ställer oss också frågande till hur ett platsbesök kan 

anses inverka på bedömningen att det krävs dispens för åtgärder som vidtas inom 

strandskyddat område. Det framgår inte heller tydligt vad det är för kompletterande 

information som skulle medföra att det saknas sakliga skäl för ett beslut om förbud 

mot fortsatt verksamhet. Det är oklart på vilket sätt ett ev. godkännande av 

Länsstyrelsen avseende schaktning inom område 4 (vi har inte tagit del av detta ev. 

godkännande) skulle kunna medföra att Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken 

skulle begränsas eller upphöra. Nämnden har tillsynsansvar avseende bl.a. frågor om 

strandskydd inom aktuellt område. Vidare är det oklart på vilket sätt innehållet i en 

ev. skogsvårdsplan (vi har inte tagit del av någon skogsvårdsplan) skulle kunna 

medföra att Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken skulle upphöra eller 

begränsas då tillsyn enligt miljöbalken utgör ett parallellt regelverk, som inte kan 

sättas ur spel av Skogsstyrelsen. Inte heller den omständigheten att det har gått några 

månader sedan Verksamhetsutövaren påbörjade verksamheten inom Fastigheten 

begränsar Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Den omständigheten att 

Verksamhetsutövaren tidigare har anmält vissa åtgärder inom Område 1a och 

Område 2 hindrar, mot bakgrund av att en anmälan inte får någon rättskraft, inte 

Nämnden att vid behov besluta om tillsynsåtgärder mot den anmälda verksamheten 
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eller andra åtgärder som vidtagits inom Fastigheten. Vidare är det oklart på vilket sätt 

de åtgärder som upptäcktes vid inspektionsbesöket den 11 mars 2021 inte skulle 

innebära att livsvillkoren för djur- och växtarter väsentligt förändras. Utan 

förtydliganden kring den kompletterande information som ordföranden tog del av vid 

sitt platsbesök den 31 mars 2021 är det sammantaget oklart på vilka grunder 

ordföranden menar att det anses sakna sakliga skäl att rikta ett förbud mot fortsatt 

verksamhet inom Fastigheten. Vad som framkommit i Ordförandebeslutet ger enligt 

vår bedömning inte skäl att underkänna Delegationsbeslutet. Enligt vår uppfattning 

har det funnits fog att vidta tillsynsåtgärder mot Verksamhetsutövaren, varför 

Delegationsbeslutet framstår som välavvägt.  

3.6 Slutligen, vad avser vattenskyddsområdet Leran, som delvis är belägen inom 

Fastigheten, ska anges följande. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet 

innehåller t.ex. förbud mot att lägga upp eller gräva ned sådant avfall, material eller 

annat som kan förorena yt- och grundvattnet. Samtidigt finns det möjlighet att medge 

undantag från skyddsföreskrifterna om särskilda skäl föreligger. Av tillhandahållet 

material har vi inte kunnat utläsa huruvida det är Nämnden eller Länsstyrelsen som 

har tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet, varför vi inte har möjlighet att 

uttala oss om Nämndens ev. möjlighet att ingripa mot åtgärder som strider mot 

skyddsföreskrifterna. Vi uppfattar Delegationsbeslutet dock inte på så sätt att det 

grundar sig i ett tillsynsansvar avseende vattenskyddsområdet. Det kan ändå finnas 

fog att åtminstone upplysa verksamhetsutövaren om förekomsten av 

skyddsföreskrifter som anger att en dispens krävs från ev. förbud enligt 

skyddsföreskrifterna för det fall Verksamhetsutövaren anser att området kan fyllas ut 

med massorna utan risk för yt- och grundvattnet.  

 

______________________________ 
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KUNGSTORGET 2, SE-411 17 GÖTEBORG, SÄTE: GÖTEBORG, ORG. NR. 556692-2208 
TEL +46(0)31-107600, INFO@FRONT.LAW, WWW.FRONT.LAW 

  3110731.3.0077 

PM 

  

Till Upplands-Bro kommun 

Från Front Advokater (advokaterna Kaisa Adlercreutz och Johan Lidén) 

Datum 2021-04-27 

Angående Kommunalrättsliga frågeställningar hänförliga till miljötillsynsärende 

  

1 BAKGRUND    OOCH    D GUPPDRAG    

1.1 Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ett 

beslut om förbud enligt miljöbalken av visst innehåll. Beslutet fattades av 

kontorschefen på delegation. Den 1 april 2021 fattade nämnden ett beslut att 

upphäva förbudsbeslutet, som ett brådskande ordförandebeslut. 

1.2 Front Advokater har getts i uppdrag att bedöma följande frågor, ur ett 

kommunalrättsligt perspektiv: 

a) Hade kontorschefen rätt att fatta förbudsbeslutet med stöd av beslutad 

delegationsordning? Tillhör beslutet ett ärende som rör myndighetsutövning mot 

enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innebärande 

delegationsförbud? 

b) Hade ordföranden rätt att fatta beslut om att upphäva förbudsbeslutet, såsom ett 

brådskande ordförandebeslut enligt beslutad delegationsordning och 6 kap. 39 § 

kommunallagen?  

1.3 Våra bedömningar grundar sig uteslutande på ett skriftligt underlag; främst 

förbudsbeslutet, beslutet att upphäva förbudsbeslutet och nämndens gällande 

delegationsordning. Därutöver har vi tagit del av ett omfattande skriftligt 

bakgrundsmaterial. 
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Bedömning 

3.1.4 Delegationen omfattar i denna del att meddela förbud, utan vite, som behövs för att 

miljöbalken och föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken ska följas.  

3.1.5 Det är enligt vår mening tydligt att det aktuella förbudsbeslutet, till sitt innehåll, är ett 

beslut som syftar till att bestämmelserna i miljöbalken ska följas. Beslutet har inte 

förenats med vite. Beslutet bedöms således till sin art ligga inom ramen för punkt 

13.35 i delegationsordningen. 

3.2      el g t f u  örelHar delegationsförbud förelegat?    

3.2.1 Nästa fråga är om ett delegationsbeslut i det aktuella ärendet har varit otillåtet, på 

grund av att ett beslut i ärendet har omfattats av delegationsförbud enligt 6 kap. 38 § 

3 p. kommunallagen. I detta lagrum föreskrivs delegationsförbud för ”ärenden som 

rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt”.  

3.2.2 Delegationsordningen hänvisar i punkt 1.3 till att beslutanderätt inte får delegeras i 

det slag av ärenden som täcks av 6 kap. 38 § kommunallagen. 

3.2.3 Bestämmelsens rekvisit ”myndighetsutövning mot enskild” vållar sällan 

tolkningsproblem; det är med tydlighet uppfyllt i detta fall. Att tillämpa 

bestämmelsens andra led är i större grad en bedömningsfråga. Trots att lokutionen 

”myndighetsutövning mot enskild, av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt” har funnits med i lagstiftningen sedan 1977 års kommunallag, är begreppet 

svårt att avgränsa med stor precision. Eftersom antalet vägledande prejudikat är 

förhållandevis få, är det vid en bedömning enligt vår mening av värde att även 

studera även hur frågor i enskilda fall har bedömts i underrätt.  

3.2.4 Nedan följer som ett underlag vår bedömning en schematisk sammanställning över 

ställningstaganden i frågan i ett antal olika exempelfall, där beslut fattats på 

delegation varefter detta ifrågasatts enligt 6 kap. 38 § 3 p. kommunallagen. 
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Ärendeslag     Utfall  

Beträffande enskilds rätt till ekonomiskt bistånd enligt   Delegeringsbart 

1980 års socialtjänstlag; fråga om att överklaga dom. 

(RÅ 1994 ref. 67) 

Beslut i ärende om återkallelse av beviljade    Delegeringsförbud 

tillstånd, exempelvis färdtjänsttillstånd. 

(prop. 2016/17:171 s. 378) 

Beslut i ärende enligt LVU om att hemlighålla   Delegeringsförbud 

den unges vistelseort. 

(HFD 2016 ref. 74) 

Beslut i ärende enligt LVU om umgängesbegränsning.  Delegeringsförbud 

(KamR i Göteborgs mål 2371-17) 

Förbud mot att släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC, Delegeringsbart 

bad, disk och tvätt från avloppsanläggning. 

(Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt,  

mål M 3354-12) 

Förbud mot att på fastigheter i bilskrotsverksamhet bedriva  Delegeringsbart 

självplockningsverksamhet, dvs. uppställning av skrotbilar  

för försäljning av delar som kunder själv demonterar.  

(Länsstyrelsens beslut 2019-06-28, dnr 505-3202-2019.  

Mark- och miljödomstolen, som fastställde nämndens  

beslut, berörde ej frågan i sina beslutsskäl.) 

Beslut att medge strandskyddsdispens för en stuga om   Delegeringsbart 

25 kvadratmeter samt veranda om 5 kvadratmeter,  

förenat med villkor. (Mark- och miljödomstolen,  

Nacka tingsrätt, mål M 8312-20). 

Beslut i ärende om återkallelse av serveringstillstånd.  Delegeringsförbud 

(KamR i Göteborgs mål  4292-19) 

Föreläggande enligt MB mot bostadsrättsförening om slipning av betong Delegeringsförbud 

(PCB-sanering), utan vite, där föreningen påstod sig komma att  

åsamkas kostnader om ca 800 tkr (”Även om föreläggandet inte  
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har förknippats med vite kan, med tanke på merkostnaderna och  

på föreläggandets rättsverkningar, ifrågasättas att beslutet togs  

på delegation och inte av nämnden. Beslutet har dock i efterhand  

bekräftats av nämnden och miljödomstolen anser inte att det nu 

 finns skäl för att upphäva beslutet på formell grund.” (Växjö tingsrätts,  

miljödomstolen, dom den 11 mars 2004 i mål nr M 3077-03.  

Frågan blev aldrig aktuell att pröva i överinstans, se MÖD 2005:71). 

Bedömningen i detta fall 

3.2.5 Ärendet och beslutet innehåller enligt vår mening omständigheter som talar både för 

och emot en klassificering som myndighetsutövning ”av principiell karaktär eller 

annars av större vikt”.  

3.2.6 Omständigheter som talar för är att beslutet gäller omedelbart och även om det 

överklagas, att beslutet påverkar en pågående verksamhet och att beslutet skulle 

kunna medföra inte obetydliga ekonomiska konsekvenser.  

3.2.7 Omständigheter som talar emot är att det handlar om ett tillsynsbeslut i ett enskilt 

tillsynsärende, att det enskilda tillsynsärendet synes sakna mer påtagliga principiella 

inslag, att beslutet är inte verksamhetsövergripande utan geografiskt avgränsat till 

strand- och vattenskyddsområden och att beslutet är inte förenat med vite. Det är inte 

heller fråga om att återkalla ett tidigare beviljat tillstånd eller något därmed 

jämförbart. 

3.2.8 Vår samlade bedömning är att det finns fog för att beslutet har kunnat fattas på 

delegation. Det kan bl.a. noteras att Nacka tingsrätt i ett fall accepterat att beslut i 

ärende om beviljande av strandsskyddsdispens fattats på delegation. Även om 

beslutet i det fallet var gynnande för den enskilde, kan det hävdas att avgörandet av 

ett dispensärende har en relativt sett mer påtaglig betydelse för enskilda och andra 

intressen, än ett beslut likt det nu aktuella. Vi menar också att det delegeringsbara 

området bör vara något större när den enskilde är ett företag, jämfört med om den 

enskilde är en privatperson. Som framgått ovan bör det också beaktas att 

beslutsärendet inte  utgör eller kan jämställas med ett beslut att återkalla ett tidigare 

meddelat tillstånd. 
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3.2.9 Huruvida beslutsärendet ska anses ligga inom eller utom det delegeringsbara området 

kan dock inte sägas ha något uppenbart, odiskutabelt rättsligt svar. Det får sägas 

finnas utrymme för olika bedömningar. 

3.33.3 es u ees u eUpphävandebeslutetUpphävandebeslutet        

3.3.1 Nästa fråga är om det har funnits tillräckliga förutsättningar för nämndordföranden 

att upphäva beslutet. 

3.3.2 Genom punkt 1.5 i delegationsordningen ges nämndordföranden rätt att: ”Besluta 

om ett ärende när ett beslut inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.”. 

Bestämmelsen hänvisar till 6 kap. 39 § kommunallagen och bör i tolkas i ljuset av det 

lagrummet. I delegationsordningens punkt 1.10 anges att beslutanderätten bör 

användas restriktivt.  

3.3.3 Av förarbeten till 6 kap. 39 § kommunallagen framgår att en förutsättning för att 

tillämpa bestämmelsen är att man inte kan vänta med besluten till nämndens nästa 

sammanträde och att det rör sig om ärenden som oundgängligen måste avgöras 

(prop. 1990/91:117 s. 205). Av senare förarbete framgår att en förutsättning är att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas och att ärendet måste avgöras (prop. 

2016/17:171 s. 378). 

Bedömningen i detta fall 

3.3.4 Den typiska situationen för ett brådskande ordförandebeslut är att det finns ett 

brådskande behov av beslut i ett ärende – som måste tas i nämnd – i ett läge där det 

inte finns något beslut (ej avgjort ärende). 

3.3.5 I detta fall fanns det, inför ordförandebeslutet, redan ett beslut på nämndens vägnar. 

Frågan är därmed: i vilka fall föreligger brådska och övriga förutsättningar enligt 6 

kap. 39 § kommunallagen att ändra ett befintligt beslut? 

3.3.6 När det handlar om att ändra ett kommunalt beslut tillkommer vissa regler jämfört 

med situationen före beslut. Övervägandena måste bl.a. ta hänsyn till om beslutet får 

ändras (37 § förvaltningslagen). I vissa snävt avgränsade fall finns en skyldighet att 

ändra ett beslut (38 § förvaltningslagen). En av flera förutsättningar för en skyldighet 
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att ändra ett beslut ska föreligga, är beslutet anses ”uppenbart felaktigt i något 

väsentligt hänseende”. 

3.3.7 Nämndens delegationsordning innehåller en beslutspunkt som hänvisar till 39 § 

förvaltningslagen; med utformningen ”ompröva beslut… som är uppenbart oriktigt 

på grund av nya omständigheter”. 39 § förvaltningslagen reglerar frågan om ändring 

av beslut som har överklagats. 

3.3.8 Att något är ”uppenbart felaktigt” eller ”uppenbart oriktigt” markerar en juridiskt 

hög tröskel. Det räcker inte, enligt vår mening, att det i och för sig finns utrymme för 

ett annat juridiskt synsätt i en eller flera svåra bedömningsfrågor. 

3.3.9 Att ändra ett befintligt kommunalt beslut i myndighetsutövning bör enligt vår mening 

inte ske lättvindigt. Såvitt gäller beslut som fattats på delegation är restriktivitet också 

påkallad för att värna principen att en delegation ej kan återkallas efter att beslut 

fattats. 

3.3.10 Utrymmet för brådskande ordförandebeslut att ändra ett befintligt kommunalt beslut 

bör, enligt vår mening, främst vara begränsat till tydliga fall av ändringsskyldighet 

enligt 38 § förvaltningslagen. Med detta avses att förutsättningarna är sådana att det 

framstår som odiskutabelt att kommunen har en skyldighet att ändra sitt beslut enligt 

38 § förvaltningslagen. Häri ligger alltså att det tämligen enkelt ska gå att sluta sig till 

att det befintliga beslutet är uppenbart oriktigt.1 Om ovisshet råder bör det tydliga 

förstahandsalternativet vara att eftersträva ett extrainkallat nämndmöte. 

3.3.11 Vi utesluter inte det någon gång skulle kunna anses motiverat att fatta ett 

ordförandebeslut att ändra ett befintligt beslut – trots att det inte står klart att det 

befintliga beslutet är uppenbart oriktigt – om den enskildes intresse av omedelbar 

ändring har en synnerligt hög styrka i relation till andra intressen (exempelvis: fara 

för liv, mycket omfattande egendomsskador eller andra jämförbara irreparabla 

konsekvenser). Den typen av extremt brådskande situation förefaller inte vara för 

handen i detta fall. 

                                                      
1 Och att ändring kan ske snabbt och enkelt utan nackdel för enskild part. 



82 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 - BMN 21/0008-8 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 : Föreläggande om yttrande i mål 17188-21

 

  8 (8) 

3.3.12 Enligt vår bedömning framstår det sammantaget som tveksamt om förhållandena 

inför upphävandebeslutet var sådana att det har framstått som odiskutabelt att 

kommunens befintliga beslut var uppenbart oriktigt. Beslutet kan enligt vår mening 

inte – varken vid en första anblick eller efter en djupare granskning – betraktas som 

uppenbart oriktigt på formell, kommunalrättslig grund. När det gäller den 

miljörättsliga delen har vi funnit att nämnden varken har varit förhindrad att fatta 

förbudsbeslutet eller saknat fog för att meddela beslut om tillsynsåtgärder mot 

verksamhetsutövaren (se separat promemoria). Enligt vår bedömning är det därför 

tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande 

ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i detta fall. Utrymmet för 

brådskande ordförandebeslut, när det gäller redan avgjorda ärenden, får anses vara 

mycket begränsat. 

 

__________________________________________ 



82 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 - BMN 21/0008-8 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 : Föreläggande om yttrande i mål 17188-21

1

Avd 33 - FST

Från: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Skickat: den 26 maj 2021 13:02

Till: Avd 33 - FST

Ämne: VB: komplettering Mål nr. 17188-21 Avdelning 33

Bifogade filer: Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-05-18.pdf

Med vänlig hälsning 

Josefine Dahlin
Domstolshandläggare, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv, Förvaltningsrätten i 
Stockholm
08-561 680 00  •  josefine.dahlin@dom.se  •  Förvaltningsrätten i Stockholms webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 

Från: Erik Karlsson <erik.karlsson@habotibble.se>  
Skickat: den 26 maj 2021 12:59 
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST <forvaltningsrattenistockholm@dom.se> 
Ämne: komplettering Mål nr. 17188-21 Avdelning 33 

Mål nr. 17188-21 
Avdelning 33 
Bifogar ett protokoll från Bygg och Miljönämndens extra möte som behandlade frågeställningarna i tidigare 
inskickad ansökan. 
En majoritet i nämnden ser inte ärendet så pass allvarligt att ett beslut om undanröjande av det nu rådande beslutet 
kunde bahandlas på extramötet. 
Bolaget fortsätter mao som vanligt trots avsaknad av stranskyddsdispens. 

Vänlig hälsning 
Erik Karlsson 
--  

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-05-26 
MÅLNR: 17188-21 
AKTBIL: 5
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PROTOKOLL 1 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

Utses att justera Jan Lannerfelt (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-05-25 
kl. 09:30 

Paragrafer 
 

 §§ 53 -  54 

Underskrifter 

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

Ordförande 
 ...................................................................  
Börje Wredén 

Justerare 
 ...................................................................  
Jan Lannerfelt (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har til kännagivits genom anslag. 

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-05-25 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-06-15 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-05-18 14:00-15:07 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
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) 
Jarl Teljstedt (KD) 
Per Lindahl (C) 
Erik Karlsson (V) 

Bo Nersing (SD) 
Närvarande ersättare 

Jane Eklund (S) 
Kristina Henriksson (V) 
Agneta Holmenmark (S) 
Leif Johansson (S) 

Övriga deltagare Emine Korkmaz - Sekreterare 
Ylva Malm – Tf. bitr. samhällsbyggnadschef 
Jonny Hellman - Avdelningschef  
Kaisa Adlercreutz §53 - Advokat   
Johan Lidén §53 - Advokat  
Hannes Werner §53 - Advokat 
Sara Ridderstedt – Politisk sekreterare för Miljöpartiet 
  

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-05-26 
MÅLNR: 17188-21 
AKTBIL: 6
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PROTOKOLL 2 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

 

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 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 53 Information om Lindormsnäs 1:5 3 
§ 54 Ledamotsinitiativ från S och V - Gällande 

Lindormsnäs 1:5 
4 
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PROTOKOLL 3 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Information om Lindormsnäs 1:5 
 Dnr BMN 21/0007 

Advokatfirman Front med närvarande advokater Kaisa Adlercreutz, Johan 
Lidén och Hannes Werner samt ordförande Börje Wredén svarar på frågor 
gällande ärendet Lindormsnäs 1:5. 
  



82 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 - BMN 21/0008-8 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 : Föreläggande om yttrande i mål 17188-21

  

PROTOKOLL 4 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Ledamotsinitiativ från S och V - 
Gällande Lindormsnäs 1:5 

 Dnr BMN 21/0007 

Beslut 
Ärendet överlämnas till Samhällsbyggnadskontoret för beredning.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S) och Britt-Marie Gerdin (S) reserverar 
sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets och 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Till följd av tagna delegationsbeslut §44 den 30 mars 2021 och §46 den 1 april 
2021 gällande verksamheten inom grustäkten på fastigheten Lindormsnäs 1:5, 
väcker Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), Britt-Marie Gerdin (S) och 
Erik Karlsson (V) ett ledamotsinitiativ under Bygg- och miljönämndens 
sammanträde den 18 maj. Ledamotsinitiativtagarna vill fatta ett nytt beslut 
angående Lindormsnäs 1:5. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från S och V – Gällande Lindormsnäs 1:5  

Initiativsrättagarnas förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att på fastigheten Lindormsnäs 1:5:  

1. Förbjuda CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625–
4271) att fortsätta bedriva sådan verksamhet inom strand- och 
vattenskyddat område som riskerar att väsentligt förändra livsvillkoren 
för djur- och växtarter eller utföra andra åtgärder som avhåller 
allmänheten där den annars hade färdats fritt, det vill säga bland annat 
förberedelsearbeten så som grävarbeten, nedtagande av vegetation och 
annan terrängmodulering. Förbudet inkluderar utläggning av jord- och 
schaktmassor i område 2 enligt visuell gestaltning daterad 2019-11-28. 

2. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Beslutet är fattat 
med stöd av 26 kap 9 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) och med 
hänvisning till 2 kap 2-3 §§, 7 kap 13-15 §§ samt 26 kap 1 § 
miljöbalken (1998:808).  
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PROTOKOLL 5 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 
Bygg- och miljönämnden erinrar om  

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur 
det går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut.  

• Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår att ärendet lämnas till kontoret för beredning. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Per Lindahl (C) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till ledamotsinitiativet och att beslut ska tas idag. 

Erik Karlsson (V) stödjer Jan Lannefelts (S) förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Börje Wredéns (L) 
förslag till beslut och Jan Lannefelt (S) förslag till beslut. Ordföranden frågar 
om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) förslag till beslut 
och finner bifall. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar för Börje Wredéns (L) 
förslag säger ”Ja” och de som röstar på Jan Lannefelts (S) förslag säger ”Nej”.  

Vid votering lämnas 7 Ja-röster och 4 nej-röster 

Ordföranden finner därmed att nämnden har beslutat i enlighet med Börje 
Wredéns förslag till beslut. 
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PROTOKOLL 6 (6)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Jan Lannefelt (S)  X 

Rasmus Lindstedt (S)  X 

Britt-Marie Gerdin (S)  X 

Andreas Åström (M) X  

Erling Weibust (M) X  

Katarina Olofsson (SD) X  

Bo Nersing (SD) X  

Jarl Teljstedt (KD) X  

Per Lindahl (C) X  

Erik Karlsson (V)  X 

Börje Wredén (L) X  

  

Reservationstext 
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S) och Britt-Marie Gerdin (S) lämnar 
följande reservationstext: 
”Vi reserverar oss till förmån för eget förslag. Yrkar på att förbudet skall gälla med 
omedelbar verkan för att förhindra möjlig miljöförstöring.” 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationstext: 

”Vi reserverar oss till förmån för det förslag som V och S lade fram presenterade. 
Förslaget ämnade att kunna få ett avslut på denna tråkiga situation. Yrkar på att 
förbudet skall gälla med omedelbar verkan för att förhindra möjlig miljöförstöring till 
dess frågan är utredd och eventuella skyddsåtgärder är på plats.” 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 
• Samhällsbyggnadskontoret 
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UPPLANDS-BRO KOMMUN  Tjänsteskrivelse 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

  2021-06-03 ALL.2021.480 

ALL.2021.480, Laglighetsprövning avseende 

delegationsbeslut, LINDORMSNÄS 1:5 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 
enlighet med bilaga.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslutsunderlag 

 Förslag svar på överklagande

 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm 2021-05-21

 Delegationsbeslut § 46

 Delegationsbeslut § 44

 Delegationsordning Bygg- och miljönämnden

 Anslagsbevis protokollsjustering nämndsammanträde 2021-04-22

Ärendet 

Klaus Dürhagen har överklagat Bygg- och miljönämndens beslut i ärende 

MIL.2020.597 (Tillsyn verksamhet på fastigheten Lindormsnäs 1:5), 

Delegationsbeslut § 46 om att upphäva Delegationsbeslut § 44 i 

sammanträdesprotokollet för Bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-04-22, 

brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen. 

Klaganden önskar att en laglighetprövning görs om huruvida det var riktigt av 

ordförande i nämnden att ändra ett beslut som tagits av kontorschef på delegation och 

om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande 

ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i detta fall. Tilläggsyrkande är att 

om det visar sig att beslut som Bygg och Miljönämnden har tagit genom sitt 

ordförandebeslut inte äger sin riktighet skall domstolen ogiltigförklara detsamma. 

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Bygg- och miljönämnden förlängd tid för 

yttrande till 2021-06-21. 

Skäl till beslut 

Ordförande och 1:e vice ordförande har i bilagt förslag till yttrande motiverat att 

överklagandet ska avslås. I sammanfattning att Bygg- och miljönämndens ordförande 

haft rätt att fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen om att upphäva 

Delegationsbeslut § 44 då detta var felaktigt på grund av att det tillkommit nya 

omständigheter samt att det upphävda beslutet stred mot 6 kap. 38 § punkt 3 

kommunallagen. Ärendet rör myndighetsutövning mot enskild av principiell 

beskaffenhet och av större vikt. 

Bygg- och miljönämnden 

Börje Wredén 

Ordförande Andreas Åström 

1:e vice ordförande 
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Svar på överklagande mål nr. 16334-21 

Saken:  

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:727).  

Parter:  

Klaus Dürhagen./. Upplands-Bro kommun.  

Överklagat beslut:  

Bygg- och miljönämndens beslut i ärende MIL.2020.597 (Tillsyn verksamhet på 

fastigheten Lindormsnäs 1:5), Delegationsbeslut § 46 om att upphäva 

Delegationsbeslut § 44 i sammanträdesprotokollet för Bygg- och miljönämndens  

sammanträde 2021-04-22, brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen. 

Inställning 

Upplands-Bro kommun anser att överklagandet ska avslås. 

Grund 

Upplands-Bro kommun anser att Bygg- och miljönämndens ordförande haft rätt att 

fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen om att upphäva Delegationsbeslut § 44 

då detta var felaktigt på grund av att det tillkommit nya omständigheter samt att det 

upphävda beslutet stred mot 6 kap. 38 § punkt 3 kommunallagen. Ärendet rör 

myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet och av större vikt. 

Utveckling av grunden 

I enlighet med 6 kap. 40 § Kommunallagen och 2020-09-24 fastställd 

delegationsordning för Bygg- och miljönämnden punkt 1.10 anmäldes beslutet vid 

nämndens nästa sammanträde, som var den 22 april. Det brådskande 

ordförandebeslutet och det upphävda delegationsbeslutet var utsända och publicerade i 

nämndens handlingar. Nämnden fattade inget ytterligare beslut med anledning av 

detta. Därmed har Bygg- och miljönämnden visat att det funnits tillräckliga 

förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen i detta fall. 

Klaganden ifrågasätter vidare om det var riktigt av ordförande i nämnden att ändra ett 

beslut som tagits av kontorschef på delegation. Enligt 37 § förvaltningslagen får en 

myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att 

beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av 

någon annan anledning. Det upphävda delegationsbeslutet § 44 beaktade exempelvis 

inte aktuell skogsvårdsplan, varför det finns anledning utgå från att den inte har varit 

känd när det fattades. Noteras kan i vilket fall att ordförandebeslutet innebär att 

ändring skedde snabbt och enkelt utan nackdel för enskild part.   

Bygg- och miljönämnden konstaterar vidare att omständigheterna i ärendet ger att det 

upphävda delegationsbeslutet § 44 är av principiell natur och av större vikt och alltså 

inte kan fattas på delegation. Det är en påtagligt principiell fråga om krav på ansökan 
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om strandskyddsdispens måste ske inom sex veckor från det en anmälan av miljöfarlig 

verksamhet inkommit, eller om det kan ske när som helst så länge det motiveras med 

tillsynsansvar. Det upphävda delegationsbeslutet motsvarar till sin effekt att återkalla 

ett tidigare beviljat tillstånd, eller snarare två, och görs långt efter att verksamheten 

startats och har pågått. Att Bygg- och miljönämnden vid ett flertal tillfällen behandlat 

verksamheten på Lindormsnäs 1:5 är i sig en tydlig indikation på att det även är ett 

ärende av större vikt. Nämndens presidium konstaterade den 22 mars att det av 

kontoret framtagna förslaget om förbud inte var färdigberett och att man skulle 

avvakta med åtgärder. Ordförande meddelade 29 mars t f samhällsbyggnadschef att 

ärendet måste beslutas i nämnden. Ordförandes brådskande beslut att upphäva 

delegationsbeslut § 44 var nödvändigt för att säkerställa att nämndens tidigare 

ställningstaganden inte skulle upphävas. 

Det upphävda delegationsbeslutet om omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet var 

vidare inte proportionerligt i relation till de åtgärder som vidtagits samt kostnaden för 

verksamhetsutövaren. I enlighet med 26 kap. 9 § MB får mer ingripande åtgärder än 

vad som behövs i det enskilda fallet inte tillgripas. Verksamheten har vidare pågått en 

längre tid och är väl känd. Något brådskande skäl att förbjuda verksamheten fanns 

inte. 

Sammantaget har inte klaganden visat att det överklagade beslutet inte tillkommit på 

ett lagligt sätt, att nämndens ordförande som har fattat beslutet inte har haft rätt att 

göra det, eller att beslutet annars strider mot lag eller annan förordning. 

Förvaltningsrätten bör därför avslå överklagandet.  

Beslutet att avge detta yttrande har tagits av Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 

kommun vid sammanträde den 17 juni 2021. 

Upplands-Bro, dag som ovan,  

 

Börje Wredén   Andreas Åström 

Ordförande   1:e vice ordförande 

Bygg- och Miljönämnden  Bygg- och Miljönämnden 

Upplands-Bro kommun  Upplands-Bro kommun 

 

Bilagor: 

- Delegationsbeslut § 46 

- Delegationsbeslut § 44 

- Delegationsordning Bygg- och miljönämnden 

- Anslagsbevis protokollsjustering nämndsammanträde 2021-04-22  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

 

 
FÖRELÄGGANDE 
2021-05-21 

 Aktbilaga 3 

Mål nr. 16334-21 

Avdelning 33 
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  Sida 1 (av 2) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Tegeluddsvägen 1 måndag–fredag  avd33.fst@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 115 76 Stockholm Webbplats 

08-561 680 00 www.domstol.se/forvaltningsratten-i-

stockholm/ 
 

 Upplands-Bro kommun 

 

 

 
 

 
Parter: Klaus Dürhagen ./. Upplands-Bro kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen. 

Målet behöver kompletteras 

Ni ska yttra er över bifogade handlingar samt ge in följande handlingar: 

- det överklagade beslutet med eventuella bilagor. 
  
- de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet 
  
- delegationsordning 
  
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. 
  
 
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut. 
 
Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men senast den 4 juni 2021 

När ni skickar in kompletteringen 

Uppge namn, målnummer 16334-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan 
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 68002. 
 
 
Anette Roos, Domstolshandläggare 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

Mål 16334-21 

 
 
 

Dok.Id 1370749 Sida 2 (av 2) 
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1

Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Från: Klaus Dürhagen <klaus_durhagen@hotmail.com>

Skickat: den 17 maj 2021 19:06

Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Ämne: Överklagande Förvaltningsrätten

Kategorier: Tara

Klaus Dürhagen 
Tibble Torg 9 
19634 Kungsängen 

Kungsängen 17/5-2021 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Laglighetsprövning, upphävande av beslut 
Den 30 mars 2021 fattade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ett beslut om förbud  enligt 
miljöbalken av visst innehåll gällande grott mot strandskyddsbestämmelserna.  

Beslutet fattades av kontorschefen på delegation med ärendebeteckning §44. 
Den 1 april 2021 fattade nämnden ett beslut att upphäva förbudsbeslutet, som ett brådskande  
ordförandebeslut med ärendebeteckning §46. 

Yrkande 

Jag önskar att en laglighetprövning görs om huruvida det var riktigt av ordförande i nämnden att ändra ett beslut 
som tagits av kontorschef på delegation och om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett 
brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i detta fall. 

Tilläggsyrkande 

Visar det sig att beslut som Bygg och Miljönämnden har tagit genom sitt ordförandebeslut inte äger sin riktighet 
skall domstolen ogiltigförklara detsamma. 

Klaus Dürhagen 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-05-17 
MÅLNR: 16334-21 
AKTBIL: 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-06-14     

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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Sammanträde för Bygg- och miljönämnden den 
8 juli 2021 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat om att hålla ett sammanträde 

den 8 juli 2021. Nämnden behöver ta ställning till om sammanträdet ska 

genomföras eller om det ska ställas in. 

 

 



 Delegationslista Bygg 2021-05-01- 2021-05-31 - BMN 21/0002-32 Delegationslista Bygg 2021-05-01- 2021-05-31 : bygg

Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-05-01 - 2021-05-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-05-21 Tillförordnad bygglovschef Bygglovschef, B §2: BeviljatADB.2021.21

Beslut om tillförordnad bygglovschef

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2021-05-28 Förbud mot användning av byggnadsverk Nämndordförande, T §3:
Förbud

TILLSYN.2020.9

Tillsyn om ändrad användning

BROGÅRD 1:104

Kristinetorpsvägen 8

2021-05-24 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §6: AvskrivetBYGG.2021.150

Anmälan för nybyggnad av brygga

LENNARTSNÄS 2:29

Lennartsnäsvägen 21

2021-05-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 71: BeviljatBYGG.2020.71

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

FINNSTA 1:115

Vårlöksvägen 8

2021-05-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 72: BeviljatBYGG.2021.103

Anmälan för installation av eldstad

BRO PRÄSTGÅRD 1:77

Snickarvägen 53

2021-05-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 73: BeviljatBYGG.2020.377

Anmälan för installation av stoltrapphiss

ÅDÖ 1:77

Gräsholmen 24

2021-05-04 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 74: BeviljatBYGG.2021.12

Bygglov för tillbyggnad av uterum

2021-06-03 Sida 1 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KVARNNIBBLE 2:57

Nybolundsvägen 12

2021-05-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 75: BeviljatBYGG.2020.299

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

TIBBLE-VALLBY 1:21

Eklidsvägen  1

2021-05-05 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 76: BeviljatBYGG.2016.74

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten TIBBLE-VALLBY 1:21, Eklidsvägen  1

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-05-05 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 77: BeviljatBYGG.2020.240

Bygglov för nybyggnad av silor

SYLTA 1:19

Skarphagsvägen 7

2021-05-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 78: BeviljatBYGG.2020.456

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9

Skolvägen 20

2021-05-11 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 79: BeviljatBYGG.2020.318

Bygglov för nybyggnad av förråd

FINNSTA 1:143

Hästhovsvägen 2

2021-05-12 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 80: BeviljatBYGG.2020.160

Bygglov för ommålning av delar av fasad

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2021-05-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 81: BeviljatBYGG.2021.44

Anmälan för ändring av planlösning

2021-06-03 Sida 2 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 22

2021-05-20 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 82: BeviljatBYGG.2021.59

Anmälan för ändat brandskydd lokal

ALHOLMEN 1:102

Alholmen 94

2021-05-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 83: BeviljatBYGG.2020.91

Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

TIBBLE-ÅLSTA 6:1

Helgestavägen 17

2021-05-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 84: BeviljatBYGG.2017.317

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten TIBBLE-ÅLSTA 6:1, Helgestavägen 17

ASPVIK 1:4

2021-05-26 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 85: BeviljatBYGG.2020.223

Bygglov för anordnande av parkeringsplats

ÖRNÄS 1:18

Mätarvägen 22

2021-05-27 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 86: BeviljatBYGG.2021.22

Anmälan för utbyggnad av befintligt plocktorn

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2021-05-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 87: BeviljatBYGG.2019.12

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och kontor

NORRÄNGE 1:8

Grafitvägen 5

2021-05-31 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 88: BeviljatBYGG.2020.258

Bygglov för ombyggnation av del av garage till bostad

2021-06-03 Sida 3 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:162

2021-05-31 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 89: BeviljatBYGG.2018.379

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:162)

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10A

2021-05-03 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 108: BeviljatBYGG.2021.174

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650

Hjärtstensvägen 15

2021-05-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 109: BeviljatBYGG.2021.189

Bygglov för inglasning av balkong

VIBY 19:80

Symmetrivägen 19

2021-05-03 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 110: BeviljatBYGG.2021.157

Bygglov för nybyggnad av industri byggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:287

Kungsvägen 6A

2021-05-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 111: BeviljatBYGG.2021.151

Bygglov för uppförande av plank

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:307

Kritstigen 24

2021-05-04 Avskrivning Bygglovschef, § 112: AvskrivetBYGG.2021.141

Bygglov för fasadändring av radhus

HÄRNEVI 6:134

Begoniaslingan 36

2021-05-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 113: BeviljatBYGG.2021.160

Bygglov för tillbyggnad av altantak

2021-06-03 Sida 4 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:87

Kraftvägen 54

2021-05-06 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 114: BeviljatBYGG.2021.99

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält

BRO-SKÄLLSTA 1:170

Ullevivägen 16B

2021-05-06 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 115: BeviljatBYGG.2021.177

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar

SYLTA 8:32

Lillsjöbacken 9

2021-05-10 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 116: NekatBYGG.2021.197

Ansökan om markförändring, staket/pergola

BRO-SKÄLLSTA 1:67

Beckasinvägen 12

2021-05-10 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 117:
Beviljat

BYGG.2020.355

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport samt fasadändring

BRUNNA 4:582

Kadriljvägen 6

2021-05-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 118: BeviljatBYGG.2021.135

Bygglov för fasadändring(ommålning av fasader)

FINNSTA 2:107

Spireavägen 16

2021-05-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 119: BeviljatBYGG.2021.168

Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över uteplats

HÄRNEVI 6:88

Pelargonvägen 6

2021-05-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 120: BeviljatBYGG.2021.216

Bygglov för uppförande av carport och förråd

2021-06-03 Sida 5 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

JURSTA 3:24

Vinlandsvägen 28B

2021-05-17 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 121: NekatBYGG.2021.209

Bygglov för uppförande av skärmtak

EKHAMMAR 4:267

Tvärvägen 21

2021-05-17 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 122: BeviljatBYGG.2021.172

Bygglov för inglasning av uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:393

Klockvägen 5

2021-05-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 123: BeviljatBYGG.2021.173

Bygglov för uppförande av fasadskylt

SYLTA 1:60

Vickbergavägen 1

2021-05-18 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 124:
Beviljat

BYGG.2021.184

Bygglov för nybyggnad av bullerplank

VIBY 19:27

Mätarvägen 3

2021-05-19 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 125: BeviljatBYGG.2021.110

Bygglov för ändrad verksamhet

LENNARTSNÄS 2:2

Lennartsnäs Lennartsnäs slott 1

2021-05-18 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 126: NekatBYGG.2020.392

Ansökan om förhandsbesked

ÖRNÄS 1:18

Mätarvägen 22

2021-05-19 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 127: BeviljatBYGG.2021.76

Bygglov för tillbyggnad av industri med tillhörande parkeringsplatser

2021-06-03 Sida 6 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:41

Härnevi skolväg 17

2021-05-19 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 128: BeviljatBYGG.2021.212

Ändringar i plan 2-BV, 3-ÖV samt trapphus (delvis i efterhand)

EKHAMMAR 4:96

Klostervägen 3

2021-05-19 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 129: NekatBYGG.2021.131

Bygglov för fasadändring av enbostadshus

BJÖRKNÄS 2:39

Sågbacken 29

2021-05-20 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 130: BeviljatBYGG.2021.38

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

KOCKBACKA 2:9

Kaktusvägen 3

2021-05-20 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 131: AvskrivetBYGG.2021.112

Bygglov för tillbyggnad av uterum

BROGÅRD 1:184

2021-05-20 Marklov Bygglovsarkitekt, § 132: BeviljatBYGG.2021.179

Marklov för anläggande av 2st dagvattendammar samt borttagning av träd

SYLTA 1:118

Högnäsvägen 6A

2021-05-20 Bygglov relationsändring Byggnadsinspektör, § 133: BeviljatBYGG.2019.240

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage m.m.

EKHAMMAR 6:4

Kyrkvägen 20B

2021-05-20 Beviljad fasadändring Byggnadsinspektör, § 134: BeviljatBYGG.2019.213

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

2021-06-03 Sida 7 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 6:63

Drivhusslingan 45

2021-05-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 135: BeviljatBYGG.2021.187

Bygglov för inglasning av uterum

EKEBY 2:188

Smedslingan 49

2021-05-21 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 136: AvskrivetBYGG.2021.194

Bygglov för inglasning av uterum och altan

BROGÅRD 1:156

Husbytorpsvägen 29A

2021-05-24 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 137: BeviljatBYGG.2021.70

Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus

SYLTA 3:21

Lillsjöbacken 14

2021-05-25 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 138: BeviljatBYGG.2021.180

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

SYLTA 3:85

Sven Beckmans väg 51

2021-05-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 139: BeviljatBYGG.2021.149

Bygglov för inglasning av uterum, nybyggnad av balkong samt fasadändring

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2021-05-25 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 140: AvskrivetBYGG.2021.207

Bygglov för omplacering av tvätthal och verkstad samt en drivmedelsanläggning(se Bygg 2020.105)

SYLTA 2:31

Barnmorskans väg 5

2021-05-25 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 141: AvskrivetBYGG.2021.107

Marklov för trädfällning

2021-06-03 Sida 8 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen 111

2021-05-26 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 142: BeviljatBYGG.2021.193

Förlängning av tidsbegränsat bygglov tom 2022-01-31 för byggbodar

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2021-05-27 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 144: BeviljatBYGG.2021.239

Bygglov för omplacering  av tvätthall och tankställe

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:339

Kristallstigen 1

2021-05-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 145: BeviljatBYGG.2021.238

Bygglov för inglasning av balkong

KORSÄNGEN 10:1

2021-05-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 146: BeviljatBYGG.2021.220

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:632

Lillmossvägen 25

2021-05-28 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 147: BeviljatBYGG.2021.191

Bygglov för inglasning av köksentré

JÄDRA 1:39

Bondmorans väg 30

2021-05-28 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 148: BeviljatBYGG.2020.366

Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus och bygglov för uppförande av nytt fritidshus

kungsängens-tibble 1:283

Flintstigen 7

2021-05-31 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 149: BeviljatBYGG.2021.140

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus(uterum)

2021-06-03 Sida 9 av 10
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:218

Glasyrvägen 33

2021-05-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 150: BeviljatBYGG.2021.237

Bygglov för ändring av fasad

TIBBLE-ÅLSTA 6:4

Ålstavägen 14

2021-05-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 151: BeviljatBYGG.2021.233

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

EKEBY 2:181

Ingefärsvägen 11

2021-05-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 152: BeviljatBYGG.2021.153

Bygglov för nybyggnad av garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:307

Kritstigen 24

2021-05-31 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 153: BeviljatBYGG.2021.141

Bygglov för fasadändring av radhus

Antal ärenden 67

2021-06-03 Sida 10 av 10
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-05-01 - 2021-05-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-05-06 Servering tillstånd med tillståndsbevis Livsmedelsinspektör, DB §11: BATL.2021.52

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 17:1

Hallonvägen 38

2021-05-21 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §12: BLIV.2021.60

Årlig kontrolltid

STÄKET 1:18

Stallvägen 5

2021-05-24 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §13: BLIV.2021.61

Anmälan

STÄKET 1:18

Stallvägen 5

2021-05-24 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §14: BLIV.2021.62

Årlig kontrolltid

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Norra Svedjesta 1

2021-05-27 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelsinspektör, DB §15: BATL.2021.34

Ansökan om tobak

Antal ärenden 5

2021-06-03 Sida 1 av 1
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2021-05-01 - 2021-05-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:114

Rankhusvägen 51

2021-05-04 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 64: BEVMIL.2021.359

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning, Ekhammar 4:114

BROGÅRD 1:4

2021-05-06 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 65: FÖRELMIL.2012.118

Undersökning av förorenad mark, Tegelbruket

ÖRÅKER 2:43

Kronogårdsvägen 8A

2021-05-06 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 66: BEVMIL.2020.903

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning Öråker 2:43

BROGÅRD 1:118

Albodavägen 13

2021-05-07 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 67: AVSKRMIL.2021.145

Klagomål på avspolning av tvättmedel/avfettning från arbetsfordon

LEJONDAL 1:1

Lejondalsvägen 40

2021-05-07 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 68: AVGNAT.2021.46

Förfrågan, strandskyddsdispens, bostadshus

TORESTA 3:7

Horshagsvägen 4

2021-05-10 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 69: AVSKRIVNAT.2021.133

Ansökan om strandskyddsdispens, bastu

LENNARTSNÄS 2:4

2021-05-12 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 70: BAVL.2021.181

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

2021-06-03 Sida 1 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-05-17 Åtalsanmälan Miljöchef, § 71: ÅANMMIL.2021.439

Åtalsanmälan enligt 29 kap 4 §  2 st

2021-05-17 Åtalsanmälan Miljöchef, § 72: ÅANMMIL.2021.440

Åtalsanmälan enligt 29 kap 4 § 2 st MB

LENNARTSNÄS 2:2

Lennartsnäs slott 1

2021-05-18 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 73: BAVL.2021.152

Ändring av villkor i tillstånd § 212 gällande ändring av provtagningsfrekvens

SPÅNGA 1:5

2021-05-18 Tillstånd bekmed Miljöinspektör, § 74: BEVMIL.2021.215

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

SYLTA 3:106

Sven Beckmans väg 9

2021-05-20 Beslut, Miljöinspektör, § 75: BAVF.2021.447

Anmälan om kompostering av matavfall

JÄDRA 1:43

Stora Näshagenvägen 64

2021-05-25 Beslut om kompostering Miljöinspektör, § 76: BAVF.2021.448

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

EKHAMMAR 4:118

Rankhusvägen 43

2021-05-25 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 77: BEVMIL.2021.454

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning, Ekhammar 4:118

2021-06-03 Sida 2 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2021-05-25 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 78: BEVMIL.2021.360

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

HÄRNEVI 1:72

Norrgårdsvägen 13

2021-05-26 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 79: BEVILJAHAL.2021.486

Ansökan om hållande av höns inom detaljplan

KVARNNIBBLE 3:41

Lihagsvägen 7

2021-05-27 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 80: AVSAVL.2021.168

Ansökan om att ansluta befintligt avlopp till komplementbyggnad

2021-05-27 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 81: AVSKRIVNAT.2021.364

Ansökan om strandskyddsdispens, dagvattendammar i Tegelhagen

TORESTA 4:3

2021-05-27 MAKULERAD av Caroline Söderström: Föreläggande med
försiktighetsmått. Miljöinspektör, § 82: FÖREL

MIL.2021.489

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021 - utökad arbetstid sorteringsverk

TORESTA 4:3

2021-05-27 Föreläggande med försiktighetsmått för sorteringsverk. Miljöinspektör, §
83: FÖREL

MIL.2021.489

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021 - utökad arbetstid sorteringsverk

JÄDRA 1:31

Soldathustruns väg 9

2021-05-28 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 84: BAVL.2021.376

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 85: FÖRELHAL.2021.387

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Broskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 86: FÖRELHAL.2021.388

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Brunnaskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 87: FÖRELHAL.2021.384

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Ekhammarskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 88: FÖRELHAL.2021.382

Tillsyn enligt miljöbalken,uppföljning fastighet skolor 2021, Härneviskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 89: FÖRELHAL.2021.383

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Bergaskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-05-31 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 90: FÖRELHAL.2021.351

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Råbyskolan

Antal ärenden 27
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