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BYGG.2021.354, Förhandsbesked för 
nybyggnad av bostadshus Kvarnnibble 2:51, 
Killinge byväg 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 §, 

Plan- och bygglagen, PBL. 

2 Villkor:  Byggnaderna ska anpassas till kulturmiljön i området. 

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

Förhandsbesked 15(timmar)  12 600 kr 

Kungörelse                        278 kr 

Summa                            12 878 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen. 

Förhandsbesked  

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Ansökan gäller uppförande av två enbostadshus med tillhörande garage/stall på 

del av fastigheten Kvarnnibble 2:51. Ansökan kom in till Bygg- och 

miljönämnden 23 augusti 2021. 

Fastigheten ligger på icke-planlagd mark på landsbygden, i området 

Björkudden/Killinge. De tilltänkta avstyckningarna ligger längs med Killinge 

byväg i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Det omliggande landskapet 

är ett öppet odlingslandskap väster om vägen där fastigheterna ligger och en 

skogsbeklädd höjd österut. 



130 BYGG.2021.354, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus Kvarnnibble 2:51, Killinge byväg - BMN 21/0014-1 BYGG.2021.354, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus Kvarnnibble 2:51, Killinge byväg : BYGG.2021.354, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus Kvarnnibble 2:51, Killinge byväg

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-10-13    

 
 

Förslaget bedöms som välanpassat på platsen. Sökande har tagit fram 

utredningar som redogör att det finns bra förutsättningar att ha vatten och 

avlopp på fastigheten med god kvalité. 

Förslaget är inte helt placerat på åkermark. Den kompletterar bebyggelsen på 

ett bra sätt. Sökande har meddelat angående den del av tomterna som utgörs av 

jordbruksmark är så full av sten så att den är väldigt svårbrukad. 

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och landsbygdsplanen. Därmed 

föreslår Kontoret att förslaget beviljas med stöd av 9 kap 17§ PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkomm 2021-08-23 

 Situationsplan som inkom 2021-08-23 

 Utredning vatten och avlopp som inkom 2021-08-23 

 Yttrande Strategisk Planering som inkom 2021-09-17 

 Brev/skrivelse gammal torp som inkom 2021-09-17 

 Yttrande miljö vatten och avlopp som inkom 2021-09-21 

 Tjänsteskrivelse daterad  2021-10-13  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ansökan gäller uppförande av två enbostadshus med tillhörande garage/stall på 

del av fastigheten Kvarnnibble 2:51. Ansökan kom in till Bygg- och 

miljönämnden 23 augusti 2021. 

Fastigheten ligger på icke-planlagd mark på landsbygden, i området 

Björkudden/Killinge. De tilltänkta avstyckningarna ligger längs med Killinge 

byväg i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Det omliggande landskapet 

är ett öppet odlingslandskap väster om vägen där fastigheterna ligger och en 

skogsbeklädd höjd österut. 

Vatten och avlopp 

Ärendet har remitterats till kommunens miljöavdelning. Avdelningen har 

granskat sökandes utredning och framfört att det finns goda förutsättningar att 

anordna vatten- och avloppsanläggningar på fastigheten med god kvalité. 

Enligt kommunens gällande vatten och avloppsplan planeras kommunalt vatten 

och avlopp dras till området någon gång mellan 2020 och 2028, enligt uppgift 

från VA-avdelningen är ambitionen att det ska dras 2023-2024. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-10-13    

 
 

Yttranden och remisser 

Ärendet har remitterats berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har inte 

inkommit några yttranden mot förslaget. 

Ärendet har varit på remiss till kommunens översiktsplanerare på Strategisk 

Planering. Strategisk Planering framför att tilltänkta fastigheterna ligger på 

jordbruksmark vilket bör vägas in i bedömningen. Området omfattas av 

riksintresse för kulturmiljövården. Direkt söder om de tilltänkta fastigheterna 

finns en fornlämning i form av ett gravfält samt en övrig kulturhistorisk 

lämning i form av en källargrund till ett torp och en husgrund till en ladugård 

som tidigare funnits på platsen. 

De tilltänkta fastigheterna ligger nära utvecklingsstråket Killingestråket som är 

utpekat i Landsbygdsplanen, FÖP 2016. Killingestråket ligger längs med 

Killinge byväg och har idag en samlad bebyggelse. Det framgår av fördjupad 

översiktsplan 2016 att bebyggelsen i stråket skulle kunna kompletteras varsamt 

och under förutsättning att kommunalt vatten- och avlopp kan dras dit. 

Av landsbygdsplanen framgår även att för ytterligare tillkommande bostäder 

kommer detaljplan sannolikt att krävas. Strategisk planering bedömer dock inte 

att detaljplan krävs för den här specifika åtgärden, i och med att husen är så få 

och ligger i anslutning till vägen och till befintlig bebyggelse. Detta förutsatt 

naturligtvis att man tar hänsyn till den känsliga kulturmiljön och följer övriga 

riktlinjer för bebyggelse på landsbygden. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms som välanpassat på platsen. Sökande har tagit fram 

utredningar som redogör att det finns bra förutsättningar att ha vatten och 

avlopp på fastigheten med god kvalité. 

Förslaget är inte helt placerat på åkermark. Den kompletterar bebyggelsen på 

ett bra sätt. Sökande har meddelat angående den del av tomterna som utgörs av 

jordbruksmark är så full av sten så att den är väldigt svårbrukad. 

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och landsbygdsplanen. Därmed 

föreslår Kontoret att förslaget beviljas med stöd av 9 kap 17§ PBL. 

Upplysning 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 

från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör fler barn att vistas på landsbygden. Vilket är positivt för 

barns välbefinnande. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-10-13    

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-08-23 

2. Situationsplan som inkom 2021-08-23 

3. Utredning vatten och avlopp som inkom 2021-08-23 

4. Yttrande Strategisk Planering som inkom 2021-09-17 

5. Brev/skrivelse gammalt torp som inkom 2021-09-17 

6. Yttrande miljö vatten och avlopp som inkom 2021-09-21 

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 

 Killinge 1:11 

 Killinge 1:13 

 Killinge 1:14 

 Killinge 1:15 

 Killinge 1:18 

 Killinge 1:19 

 Killinge 1:20 
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Från: Susanna Evert
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Erik Sandqvist
Ärende: Sv: Intern remiss ÖS BYGG.2021.354
Datum: den 17 september 2021 11:07:02

Hej Tomislav,
 
Här kommer svar på den interna remissen avseende ansökan om förhandsbesked för två
enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 2:51 (BYGG.2021.354) från Strategisk planering.
 
Förutsättningar på platsen
Ansökan gäller uppförande av två enbostadshus med tillhörande garage/stall på del av
fastigheten Kvarnnibble 2:51. Fastigheten ligger på icke-planlagd mark på landsbygden, i
området Björkudden/Killinge. De tilltänkta avstyckningarna ligger längs med Killinge
byväg i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Det omliggande landskapet är ett öppet
odlingslandskap väster om vägen där fastigheterna ligger och en skogsbeklädd höjd österut.
De tilltänkta fastigheterna ligger på jordbruksmark vilket bör vägas in i bedömningen.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Direkt söder om de tilltänkta
fastigheterna finns en fornlämning i form av ett gravfält samt en övrig kulturhistorisk
lämning i form av en källargrund till ett torp och en husgrund till en ladugård som tidigare
funnits på platsen.
 
Vad säger Landsbygdsplanen?
De tilltänkta fastigheterna ligger nära utvecklingsstråket Killingestråket som är utpekat i
Landsbygdsplanen. Killingestråket ligger längs med Killinge byväg och har idag en samlad
bebyggelse. Landsbygdsplanen säger att bebyggelsen i stråket skulle kunna kompletteras
varsamt och under förutsättning att kommunalt vatten- och avlopp kan dras dit. Enligt
kommunens gällande VA-plan planeras kommunalt vatten och avlopp dras till området
någon gång mellan 2020 och 2028, enligt uppgift från VA är ambitionen att det ska dras
2023-2024. VA eller Miljö kan svara på om det är lämpligt med nya enskilda brunnar i
nuläget.
 
Landsbygdsplanen säger också att för ytterligare tillkommande bostäder kommer detaljplan
sannolikt att krävas. Vi bedömer dock inte att detaljplan krävs för den här specifika
åtgärden, i och med att husen är så få och ligger i anslutning till vägen och till befintlig
bebyggelse. Detta förutsatt naturligtvis att man tar hänsyn till den känsliga kulturmiljön och
följer övriga riktlinjer för bebyggelse på landsbygden.
 
Hänvisningar
Landsbygdsplanen FÖP 2016: Strategikarta ”Bebyggelseutveckling” s 47. Text om Killingestråket s
49.
Upplands-Bro kommuns VA-plan (antagen av fullmäktige 2018-06-13)): Text och tabeller om VA-
utbyggnadsplan s 57-64.
Riksantikvarieämbetets Fornsök, RAÄ-nummer Håtuna 18:1.
 
Med vänliga hälsningar
 
Susanna Evert
Översiktsplanerare

Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
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Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 693 08
susanna.evert@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 2 september 2021 09:06
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss ÖS BYGG.2021.354
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsavdelningen
 

 BYGG.2021.354

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2021.354
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Fastighet: KVARNNIBBLE 2:51

Ärendet
Bygglovsavdelningen önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med
anledning av:

Förhandsbesked

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 2021-09-17.

Bilagor
1. Handlingar ur Castor

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
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Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.354
Mottagare: [erik.sandqvist@upplands-bro.se]
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Från: carl
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: Intern remiss ÖS BYGG.2021.354
Datum: den 17 september 2021 15:26:49
Bilagor: image001.png

Tack för info! Kan berätta att torpet med foderbord från tillhörande ladugård rev min far 1947 då
det var i dåligt skick! Angående den del av tomterna som utgörs av jordbruksmark är så full av
sten att den är väldigt svårbrukad, jag har själv plöjt där många gånger och svurit över
förhållandena närmast Killinge byväg. Idag används marken som hästhagar. Mvh Carl Tesch

17 sep. 2021 kl. 13:27 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-
bro.se>:


Hej Carl,
 
Vidarebefordrar ÖS yttrande.
 
 
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
 
<image001.png>

 

Från: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se> 
Skickat: den 17 september 2021 11:07
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss ÖS BYGG.2021.354
 
Hej Tomislav,
 
Här kommer svar på den interna remissen avseende ansökan om förhandsbesked för två
enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 2:51 (BYGG.2021.354) från Strategisk planering.
 
Förutsättningar på platsen
Ansökan gäller uppförande av två enbostadshus med tillhörande garage/stall på del av
fastigheten Kvarnnibble 2:51. Fastigheten ligger på icke-planlagd mark på
landsbygden, i området Björkudden/Killinge. De tilltänkta avstyckningarna ligger
längs med Killinge byväg i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Det omliggande
landskapet är ett öppet odlingslandskap väster om vägen där fastigheterna ligger och
en skogsbeklädd höjd österut. De tilltänkta fastigheterna ligger på jordbruksmark
vilket bör vägas in i bedömningen. Området omfattas av riksintresse för
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kulturmiljövården. Direkt söder om de tilltänkta fastigheterna finns en fornlämning i
form av ett gravfält samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av en källargrund till
ett torp och en husgrund till en ladugård som tidigare funnits på platsen.
 
Vad säger Landsbygdsplanen?
De tilltänkta fastigheterna ligger nära utvecklingsstråket Killingestråket som är
utpekat i Landsbygdsplanen. Killingestråket ligger längs med Killinge byväg och har
idag en samlad bebyggelse. Landsbygdsplanen säger att bebyggelsen i stråket skulle
kunna kompletteras varsamt och under förutsättning att kommunalt vatten- och
avlopp kan dras dit. Enligt kommunens gällande VA-plan planeras kommunalt vatten
och avlopp dras till området någon gång mellan 2020 och 2028, enligt uppgift från
VA är ambitionen att det ska dras 2023-2024. VA eller Miljö kan svara på om det är
lämpligt med nya enskilda brunnar i nuläget.
 
Landsbygdsplanen säger också att för ytterligare tillkommande bostäder kommer
detaljplan sannolikt att krävas. Vi bedömer dock inte att detaljplan krävs för den här
specifika åtgärden, i och med att husen är så få och ligger i anslutning till vägen och
till befintlig bebyggelse. Detta förutsatt naturligtvis att man tar hänsyn till den
känsliga kulturmiljön och följer övriga riktlinjer för bebyggelse på landsbygden.
 
Hänvisningar
Landsbygdsplanen FÖP 2016: Strategikarta ”Bebyggelseutveckling” s 47. Text om
Killingestråket s 49.
Upplands-Bro kommuns VA-plan (antagen av fullmäktige 2018-06-13)): Text och tabeller
om VA-utbyggnadsplan s 57-64.
Riksantikvarieämbetets Fornsök, RAÄ-nummer Håtuna 18:1.
 
Med vänliga hälsningar
 
Susanna Evert
Översiktsplanerare

Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 693 08
susanna.evert@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 2 september 2021 09:06
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss ÖS BYGG.2021.354
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsavdelningen
 

 BYGG.2021.354

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2021.354
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
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Fastighet: KVARNNIBBLE 2:51

Ärendet
Bygglovsavdelningen önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med
anledning av:

Förhandsbesked

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 2021-09-17.

Bilagor
1. Handlingar ur Castor

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

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.2021.354
Mottagare: [erik.sandqvist@upplands-bro.se]
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YTTRANDE 1 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Galina Gorodetskaja
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
08-581 692 25
Galina.Gorodetskaja@upplands-bro.se

2021-09-19 ADM.2021.630

Bygglovsavdelningen
Tomislav Dragoja
Upplands-Bro kommun
19681 Kungsängen

KVARNNIBBLE 2:51

Intern remiss avseende förhandsbesked för nybyggnad
av bostadshus
Er beteckning: BYGG 2021.354

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 2 september 2021 med förfrågan
avseende förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Kvarnnibble 2:51, med
anledning av avlopp- och vattenförsörjning inom fastigheten.

Avlopp

Miljöavdelningen ställer sig positiv till förslag att ordna en helt ny avloppsanläggning för
fastigheten. Tilltänkta tomterna ligger inom område där normal skyddsnivå för miljöskydd
och hög skyddsnivå för hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro kommuns avloppspolicy,
2009-04-21, § 28.

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

Fullständig ansökan ska prövas inom miljö- och livsmedelsavdelningen enligt miljöbalken
och gällande krav för anordnande av enskilda avloppsanläggningar. Huvudkravet är att
avloppsanläggningen ska placeras lägre ner i terrängen än dricksvattentäkt. Bästa möjliga
teknik ska användas för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter
för miljö eller hälsa uppstår. Anläggningen ska skötas på ett sådant sätt att det inte medför
skada för miljön och inte förorsakar olägenhet för människors hälsa.

Vatten

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill erinra att för enskilda hushåll är det oftast fullt
tillräckligt med grävda- eller bergborrade brunnar. Vilket utförande som passar beror på
önskad kapacitet och på de geologiska förutsättningarna.

Enligt VA utredning utförd av Vattenkonsult Sverige AB för förhandsbesked till avstyckning
av 2st tomter enligt situationsplan finns det goda chanser att borra brunnar för dricksvatten på
tryggt avstånd till avloppsanläggningar. Inga höga kloridvärden har noterats som tyder på god
vattentillgång i område.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
ADM.2021.630

En brunn bör vara placerad så att den är skyddad från föroreningar. En brunn skall alltid ligga
uppströms föroreningskällorna som avlopp, gödselupplag, åkermark och dylikt detta innebär
att brunnen skall vara anlagd i ett högre terrängläge än föroreningskällorna. Huvudkravet för
horisontellt skyddsavstånd från föroreningskällan med avseende på smittskydd är att detta ska
motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader.

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill framföra att bortledande av grundvatten alltid är
vattenverksamhet oavsett syftet med bortledandet. Bestämmelserna om vattenverksamhet
finns i Miljöbalken och effekterna av bortledandet ska prövas enligt 2 kap. Miljöbalken.
Grävda eller borrade brunnar och pumpanordningar är anläggningar för bortledande av
grundvatten och för de gäller kravet på tillståndsprövning. Visa vattentäkter är undantagna
från tillståndsplikt enligt 11 kap. 11 § Miljöbalken.

Anläggande av enskild dricksvattenbrunn för en en- eller tvåfamiljsfastighets 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.

Information

Enligt utbyggnadsplan för Kommunalt VA planeras kommunalt VA byggas ut till området år
2020–2028.

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.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-10-18   

BYGG.2021.3
30 

 

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2021.330, Bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus, BRUNNA 4:379, Polkettstigen 41 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår sökandes förslag då förslaget inte 

uppfyller villkoren i 8 kap 1 §, Plan- och bygglagen, PBL. 

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

Bygglovsprövning  3 094 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen. 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov 29 juli 2021. Detta efter 

att det har skapats ett tillsynsärende om olovlig byggnation på fastigheten.  

Sökande har framfört att flera fastigheter i området har genomfört liknade 

åtgärder utan lov.  

Förslaget har i samband med prövningen diskuterats med 

bygglovsavdelningens arkitekt. Förslaget har inte bedömts ha tillräcklig god 

utformning för att beviljas. Förslaget som helhet är inte anpassat till områdets 

karaktär och bedöms inte heller uppfylla villkoren i 8 kap 14 § - 17 §, PBL. 

Kontoret föreslår att förslaget avslås med stöd av 8 kap 1 §, PBL.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-10-18    

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-07-29 

 Situationsplan som inkom 2021-07-29 

 Ritning, plan som inkom 2021-07-29 

 Ritnings, plan som inkom 2021-07-29 

 Ritning, fasad som inkom 2021-07-29 

 Ritning, fasad som inkom 2021-07-29 

 Ritning, sektion som inkom 2021-07-29 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2021-07-29 

 Teknisk beskrivning som inkom 2021-07-29 

 Yttrande från sökande som inkom 2021-10-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov 29 juli 2021. Detta efter 

att det har skapats ett tillsynsärende om olovlig byggnation på fastigheten.  

Sökande har framfört att flera fastigheter i området har genomfört liknade 

åtgärder utan lov.  

Förutsättningar 

Enligt detaljplanen från 70-talet får fastigheten användas till radhus. Det finns 

inte specificerat någon byggrätt eller prickad mark som styr byggnation. Det 

finns några illustrativa streck som redogör var radhusen och förråden är tänkt 

att placeras. Antalet våningar är bestämt till två. 

Karaktärer att värna i området enligt senaste kulturmiljöutredningen för 

Kungsängen: 

 Samlade och enhetligt planerad småhusbebyggelse, friliggande villor, 

radhus eller kedjehus. 

 Små fastigheter. 

 Husen har upprepande arkitektonisk utformning vad gäller placering, 

volym, materialval och färgsättning. 

 Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av med låg häck eller 

staket. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-10-18    

 
 

 

Enkla råd enligt utredningen: 

 Trafiksepareringen ska bibehållas. 

 Byte av byggnadsdelar och kompletering med volymer bör utföras 
samordnat mellan fastighetsägarna i samma kvarter, till exempel bör 

riktlinjer för tillbyggnad av exempelvis uterum och materialval tas fram. 

 Grönstrukturer bör värnas och inte minska i omfattning. 

 Bebyggelsens skala/höjd bör inte påverkas 

Yttranden och remisser 

Om man bortser från utformningen så har förslaget bedömts som planenligt. 

Därmed har förslaget inte skickats på grannhörande. 

Det är oklart med syftet med detaljplanen om det var tänkt att det skulle vara 

större uteplatser utmed radhusen. Detaljplanen verkar varken hindrat eller 

planerat för uteplatser.   

Sökande har bemött tjänsteskrivelse och förslag till beslut. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget har i samband med prövningen diskuterats med 

bygglovsavdelningens arkitekt. Förslaget har inte bedömts ha tillräcklig god 

utformning för att beviljas. Förslaget som helhet är inte anpassat till områdets 

karaktär och bedöms inte heller uppfylla villkoren i 8 kap 14 § - 17 §, PBL. 

Kontoret föreslår att förslaget avslås med stöd av 8 kap 1 §, PBL. 

8 kap 1 §,PBL 

En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.  

8 kap 17 §, PBL  

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 

man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Upplysningar endast vid beviljade av bygglovet 

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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-10-18    

 
 

 

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).   

Barnperspektiv 

God utformning är också viktigt för alla barn. Förslaget påverkar barnens miljö 

negativt.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-07-29 

2. Situationsplan som inkom 2021-07-29 

3. Ritning, plan som inkom 2021-07-29 

4. Ritnings, plan som inkom 2021-07-29 

5. Ritning, fasad som inkom 2021-07-29 

6. Ritning, fasad som inkom 2021-07-29 

7. Ritning, sektion som inkom 2021-07-29 

8. Förslag till kontrollplan som inkom 2021-07-29 

9. Teknisk beskrivning som inkom 2021-07-29 

10. Yttrande från sökande som inkom 2021-10-14  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Ruba Wanli & Zuher Keriakes 

Polkettstigen 41 

196 38 Kungsängen 

Fastighet: Brunna 4:379 

 

Beteckning: Bygg.2021.330 Bygg-och miljönämnden 

Yttrande 

Under året 2017 hade vi funderingar om att bygga ut vår tillbyggnad. I första hand startade vi med 

att gå ut i vårt område för att utforska hur andra grannar hade gjort med sina uteplatser, dels för att 

få idéer men främst för att hålla oss inom ramen och inte göra något helt annorlunda än vad andra 

gjort.   

I början av 2018 var det en granne som höll på att bygga tillbyggnad och altan, som vi då tittade på 

ett tag, innan vi själva kände för att också starta med att bygga om vår uteplats. Med hänsyn till 

grannen bredvid på vänster sida om oss och även andra grannar som berörs, frågade vi vad de anser 

om idéen, vilket de då svarade med att det går bra och att det inte alls skulle vara några problem att 

vi bygger vår uteplats.  

Vad gäller vårt uterum så fanns det redan från början golv och väggar, så det enda vi gjorde var att 

bygga till ett tak för att lägga till skjutdörrar utifrån hur grannarna byggt, som syns med på bilderna vi 

skickat till er. När det gäller altanen hade vi staket på höger och framsida, som vi tog bort och la till 

ett nytt, utifrån hur vår granne bredvid i hus 37 och andra i område hade gjort, och som vi då gjorde 

på exakt samma sätt.  

Vi var klara med byggnationen i april 2018 och vi hade ingen som visade missnöje med resultatet 

samt att vår granne var nöjd och ansåg att vi hade gjort ett väldigt fint och bra jobb. 

Hela 39 månader senare, i juni 2021 får vi ett brev från Tillsynshandläggare med underrättelse om att 

vi uppfört tillbyggnad och en altan utan att det har sökts om ett bygglov. Vi ringde därefter till 

bygglovsavdelningen där vi meddelade att vi inte kände till att denna typ av byggnation kräver ett 

bygglov, och att de grannar jag frågade i området inte heller hade sökt om ett bygglov för deras 

tillbyggnad och altan. Majoriteten i vårt område hade byggt precis på samma sätt som vi gjort och 

även de närmaste grannarna.  

Handläggaren rådde oss att gå ut i området och utforska med dokumentation de radhus i området 

som hade byggt på samma sätt som oss. Det resulterade i att vi hittade flera radhus med liknande 

tillbyggnad och altan, som vi kunde dokumentera. Sedan fanns det även andra radhus som också 

hade liknade bygge men som vi inte kunde fota. Dessa dokumentationer tillsammans med 

gatuadresser och husnummer, skickade vi in till Bygglovsavdelningen. Därefter kontaktade vi 

kommunen som bekräftade att  

de mottagit våra bilder och att de härnäst skulle skicka ut personal för att kontrollera och bekräfta 

att bilderna stämmer. Vi får efter det kontakt av handläggaren som meddelar att vår dokumentation 

stämmer och att de kan se att Detaljplanen 7208 samt områdets karaktär har ändrats och att 

majoriteten av området har byggt på samma sätt som vi gjort. Efter diskussionen har vi kommit fram 

till att vi kan få söka ett bygglov i efterhand, men att politikerna då behöver ändra lagen, 

Detaljplanen från 70-talet efter dessa omständigheter. 
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Några veckor senare ordnade vi genom en arkitektbyrå ett bygglov med ritningar och skickade dessa 

till Bygglovavdelningen. Nyligen har vi då fått ett brev från bygg- och miljönämnden om att vi ska 

yttra oss vidare genom att övertyga er till varför ni ska bevilja bygglovet. Här nedan kommer därför 

våra åsikter kring detta. 

 Vi anser att ni först och främst bör bevilja oss bygglovet för allt det ovan vi nämnt tidigare. 

   brevet från Bygg-och miljönämnden antyder man att ” förslaget inte skickats på 

grannhörande”, vilket inte stämmer då vi hänvisar återigen till vårt yttrande ovan i detta 

brev där vi tydligt förklarar hur vi hört oss av bland grannar och främst husen intill vad de 

anser om byggnationen. Därefter satte vi igång med bygget efter överenskommelse med 

grannarna som främst berörs.  

 Vi är inte övertygade om att någon granne ska ha klagat och anmält oss, då vi inte är 

ensamma om utseendet av vår utbyggnad. Mot förmodan att någon varit missnöjd, bör en 

sådan klagan kommit in tidigt efter att byggnationen stått klar och inte 39 månader senare. 

Av den anledningen har jag antagit att någon som nu ansökt om bygglov men fått avslag, då 

återkopplat till vårt bygge. Men då bör också alla andras byggen inkluderas som tidigare inte 

har ett bygglov. 

 Bygglovet bör beviljas med anledning av rättvisa, med bakgrund till den dokumentation vi 

tagit på andra grannars liknande byggen. Lagen, detaljplanen från 70-talet bör göras en 

översyn på och anpassas efter omständigheterna och den nya karaktären i området.  

 

 I brevet från Bygg-och miljönämnden till oss de skrev. Förslag har i samband med prövningen 

diskuterat med Bygglovsavdelningens arkitekt och kommit fram till, Förslaget som helhet är 

inte anpassat till områdets karaktär, med hänsyn till Bygglovsavdelningens arkitekt yttrande 

om att vi inte hållit oss till områdets karaktär det känns ologiskt. Jag vill med det hänvisa till 

Fajansstigen nr 70-72-74-76-78-80-82-84 8 rad hus i rad. De började bygga tillbyggnad och 

altan ungefär samma period som oss, även deras bygge är mer avancerat än vårt, bilder finns 

för att kontrollrea. Är de här radhusen anpassat till områdets karaktär undrar jag? 

 

 I brevet från Bygg-och miljönämnden för ”Förslag till beslut Bygg-och miljönämnden” att 

ansökan av förslag avslås, då förslaget inte uppfyller villkoren. Min förundran kring det 

beslutet är hur man resonerat, efter all dokumentation vi skickat till er med liknande byggen 

samt att efter ni skickat ut personal för kontroll, kunnat bekräfta att vi inte är de enda med 

detta utseende av uteplats. Att man endast reagerat på vårt bygge är varken övertygande 

eller rättvist behandlat.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-10-28   

BYGG.2021.3
55 

 

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, 
LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan bygglov för nybyggnad av 

bostadshus, komplementbyggnad och gästhus med stöd av 9 kap 31 §,Plan- 

och bygglagen, PBL. 

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

Bygglov:  11 424 kr 

Startbesked:  15 708 kr 

Kommunicering:   1 904 kr 

Kungörelse:       278 kr 

Summa:  29 314 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus, komplementbyggnad och gästhus 27 augusti 2021. 

Fastigheten är styckad sedan mer än 20 år tillbaka och det är oklart om det 

fanns något förhandsbesked vid den tiden. 
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Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och landsbygdsplanen.  

Tomten är styckad sedan lång tid tillbaka.  

Sökande har reviderat ritningar och visat att de uppfyller de villkoren som 

ställs i 2 och 8 kap, PBL. 

Kontoret föreslår att förslaget beviljas med stöd 9 kap 31 §, PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 27 august 2021 

 Reviderad situationsplan som inkom 4 september 2021 

 Ritning, markplanering som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, plan komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

 Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

 Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

 Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

 Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

 Reviderad ritning, sektion komplementbyggnad som inkom 4 

september 2021 

 Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, sektion gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning, plan gästhus som inkom 4 september 2021 

 Reviderad ritning plan, sektion bostadshus som inkom 4 september 

2021 

 Ritning fasad som inkom 23 september 2021 

 Yttrande utan erinran som inkom 23 september 2021 

 Yttrande miljö, som inkom 20 september 2021 

 VA utredning som inkom 27 augusti 2021 

 Vattenanalysrapport som inkom 4 september 2021 

 Anteckning samtal med Galina från miljö 23 september 2021, 09:29, 

handlingen diarieförd 30 september 2021 

 Brev/skrivelse VA sökande som inkom 23 september 2021 

 Brev/skrivelse grannes vattenborrning som inkom 14 oktober 2021 



132 BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11 - BMN 21/0014-3 BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11 : BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-10-28    

 
 

 

 Reviderad ritning plan, sektion bostadshus som inkom 4 september 

2021, reviderad 13 oktober 2021 

 Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2021  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus, komplementbyggnad och gästhus 27 augusti 2021. 

Fastigheten är styckad sedan mer än 20 år tillbaka och det är oklart om det 

fanns något förhandsbesked vid den tiden. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan.  

Fastigheten är också belägen inom riksintresse för kulturmiljö. Förslaget har 

bedömts som anpassat till områdets kulturmiljö. De sökta förslaget är 

byggnader i traditionell stil som målas i faluröd kulör.  

Ärendet har inte remitterats till kommunens kulturmiljöansvarig på grund av 

för hög arbetsbelastning på kultur och fritid. Bygglovsavdelningen har i detta 

fall självständigt behövt göra en bedömning till eventuell påverkan på 

kulturmiljövärden. 

Tillgänglighet 

Förslaget har bedömts som tillgängligt. Sökande har redovisat på 

markplaneringsritning att de uppfyller tillgänglighetskraven bland annat en 

lutning på 1:12 till huset entré. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Vatten och avlopp 

Sökande avser att borra ny brunn och anordna en ny avloppsanläggning. 

Förslaget har remitterats till miljöavdelningen. 

Miljöavdelningen har meddelat i sitt yttrande att de inte har tillräckligt 

information om planerad enskild dricksvattenbrunn eller några fakta (kapacitet 

och kvalitet) angående befintlig dricksvattenbrunn. Sökande har kompletterat 

med några intyg. Miljöavdelningen har sedan meddelat att de inte behöver 

revidera yttrandet utan att det sannolikt finns vatten för ett hushåll. 

Vattnet är tjänligt med anmärkning. Grannen använder ett filter för att rena 

vattnet. Sökande kommer också använda detta filter. Sökande har också skickat 

hur många liter grannens brunn har kapacitet vid provpumping.  

Miljöavdelningen ställer sig positiv till förslag att ordna en helt ny 

avloppsanläggning för fastigheten. Fastigheten ligger inom Östra Mälarens 
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vattenskyddsområde område där normal skyddsnivå för miljöskydd och hög 

skyddsnivå för hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro kommuns 

avloppspolicy, 2009-04-21, §2 

Yttranden och remisser 

Förslaget har skickats ut på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL.  

Det har kommit in ett yttrande där de framför att de inte har emot något emot 

själva förslaget men att det är viktigt att Bygg- och miljönämnden säkerställer 

vattenfrågan. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och landsbygdsplanen.  

Tomten är styckad sedan lång tid tillbaka.  

Sökande har reviderat ritningar och visat att de uppfyller de villkoren som 

ställs i 2 och 8 kap, PBL. 

Kontoret föreslår att förslaget beviljas med stöd 9 kap 31 §, PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen). 

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

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 

Åtgärden möjliggör boende för barnfamiljer på landsbygden. Vilket är bra för 

barns välbefinnande   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 27 augusti 2021 

2. Reviderad situationsplan som inkom 4 september 2021 

3. Ritning, markplanering som inkom 4 september 2021 

4. Reviderad ritning, plan komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

5. Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

6. Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

7. Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

8. Reviderad ritning, fasad komplementbyggnad som inkom 4 september 

2021 

9. Reviderad ritning, sektion komplementbyggnad som inkom 4 

september 2021 

10. Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

11. Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

12. Reviderad ritning, sektion gästhus som inkom 4 september 2021 

13. Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

14. Reviderad ritning, fasad gästhus som inkom 4 september 2021 

15. Reviderad ritning, plan gästhus som inkom 4 september 2021 

16. Reviderad ritning plan, sektion bostadshus som inkom 4 september 

2021 

17. Ritning fasad som inkom 23 september 2021 

18. Yttrande utan erinran som inkom 23 september 2021 

19. Yttrande miljö, som inkom 20 september 2021 

20. VA utredning som inkom 27 augusti 2021 
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21. Vattenanalysrapport som inkom 4 september 2021 

22. Anteckning samtal med Galina från miljö 23 september 2021, 09:29, 

handlingen diarieförd 30 september 2021 

23. Brev/skrivelse VA sökande som inkom 23 september 2021 

24. Brev/skrivelse grannes vattenborrning som inkom 14 oktober 2021 

25. Reviderad ritning plan, sektion bostadshus som inkom 4 september 

2021, reviderad 13 oktober 2021  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Lennartsnäs 2:9 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 

 Lennartsnäs 2:22 

 Lennartsnäs 2:14 
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YTTRANDE 1 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Galina Gorodetskaja
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
08-581 692 25
Galina.Gorodetskaja@upplands-bro.se

2021-09-20 ADM.2021.627

Bygglovsavdelningen
Tomislav Dragoja
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

LENNARTSNÄS 2:21

Intern remiss avseende VA-frågan vid ansökan om
bygglov för nybyggnad och komplementbyggnader
Er beteckning: BYGG.2021.355

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 1 september 2021 med förfrågan
avseende ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och
komplementbyggnader på fastigheten Lennartsnäs 2:21, med anledning av avlopp- och
vattenförsörjning inom fastigheten.

Avlopp

Miljöavdelningen ställer sig positiv till förslag att ordna en helt ny avloppsanläggning för
fastigheten. Fastigheten ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde område där normal
skyddsnivå för miljöskydd och hög skyddsnivå för hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro
kommuns avloppspolicy, 2009-04-21, § 28.

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

Fullständig ansökan ska prövas inom miljö- och livsmedelsavdelningen enligt miljöbalken
och gällande krav för anordnande av enskilda avloppsanläggningar. Huvudkravet är att
avloppsanläggningen ska placeras lägre ner i terrängen än dricksvattentäkt. Bästa möjliga
teknik ska användas för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter
för miljö eller hälsa uppstår. Anläggningen ska skötas på ett sådant sätt att det inte medför
skada för miljön och inte förorsakar olägenhet för människors hälsa.

Vatten

Miljö- och livsmedelsavdelningen har inte tillräckligt information om planerad enskild
dricksvattenbrunn eller några fakta (kapacitet och kvalitet) angående befintlig
dricksvattenbrunnen.

Inlämnad analysrapport visar att dricksvatten bedöms som tjänligt med anmärkning på grund
av höga uranhalter 67µg/l. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt ett riktvärde för uran i
dricksvatten på 30 µg/liter för att skydda hälsan. Den rekommenderade nivån är avsedd att
skydda mot påverkan på njurfunktionen. Livsmedelsverket rekommenderar ett riktvärde på 30
µg/liter i dricksvatten (tjänligt med anmärkning). Eftersom uran även är radioaktivt
(alfastrålning) har även risken för cancer till följd av strålning diskuterats. Enligt EU:s
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
ADM.2021.627

dricksvattendirektiv bör stråldosen från dricksvatten inte överstiga 0,1 milli sievert per år (0,1
mSv/år; SLVFS 2001:30). Enligt Strålskyddsmyndighetens beräkningar uppnås denna
stråldos vid en normal årskonsumtion av vatten med uranhalten 100 µg/liter. Den
genomsnittliga stråldosen från olika strålkällor i Sverige är ca 3 mSv/år. För att reducera uran-
och radiumhalter kan användas olika typer av jonbytarfilter.

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill erinra att för enskilda hushåll är det oftast fullt
tillräckligt med grävda- eller bergborrade brunnar. Vilket utförande som passar beror på
önskad kapacitet och på de geologiska förutsättningarna.

En brunn bör vara placerad så att den är skyddad från föroreningar. En brunn skall alltid ligga
uppströms föroreningskällorna som avlopp, gödselupplag, åkermark och dylikt detta innebär
att brunnen skall vara anlagd i ett högre terrängläge än föroreningskällorna. Huvudkravet för
horisontellt skyddsavstånd från föroreningskällan med avseende på smittskydd är att detta ska
motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader.

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill framföra att bortledande av grundvatten alltid är
vattenverksamhet oavsett syftet med bortledandet. Bestämmelserna om vattenverksamhet
finns i Miljöbalken och effekterna av bortledandet ska prövas enligt 2 kap. Miljöbalken.
Grävda eller borrade brunnar och pumpanordningar är anläggningar för bortledande av
grundvatten och för de gäller kravet på tillståndsprövning. Visa vattentäkter är undantagna
från tillståndsplikt enligt 11 kap. 11 § Miljöbalken.

Anläggande av enskild dricksvattenbrunn för en en- eller tvåfamiljsfastighets 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.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Eurofins Water Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SS-012790-01

EUSEST-00126561
Í%SQbÂÂI]N]Î

Analysrapport

Brava Vattenrening

 Analysrapport

Sandborgsvägen 50

122 33 ENSKEDE

Kundnummer: SL7621664

Provbeskrivning:

177-2020-06301623Provnummer: Ankomsttemp °C Mikro

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

Brunnstyp

12.5

10,5

2020-06-30 09:00

2020-07-01 14:33

2020-07-01 09:40

Brava

Borrad brunn

Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2020-06-30 19:40

Utskriftsdatum: 2020-07-13

Provmärkning: 341340

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml270Odlingsbara mikroorganismer 22°C c)SS-EN ISO 6222:1999

/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C c)SS EN-ISO 9308-2:2014

/100 ml< 1Escherichia coli c)SS EN-ISO 9308-2:2014

IngenLukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

IngenLukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU0.16Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201630%

mg Pt/l11Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l280Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m74Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l46Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l80Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l0.85Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

Bq/l370Radon a)SSM Rapport 93:201320%

mg O2/l4.9COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l< 0.010Ammonium a)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l1.9Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l0.44Nitratkväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l0.033Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l0.010Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod15%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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AR-20-SS-012790-01

Í%SQbÂÂI]N]Î

EUSEST-00126561

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod

°dH12Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l81Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l3.3Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l67Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0041Järn Fe (efter luftn. och filtr.) b)*SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.023Järn Fe (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l12Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.072Mangan Mn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.011Aluminium Al (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l0.83Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l1.7Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l0.056Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l0.058Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.037Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l0.091Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l1.9Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l67Uran U (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l1.1Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

µg/l23Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

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.

Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Anmärkningar: h = hälsomässig

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

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

Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

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 17025:2005 SWEDAC 2085

Kopia till:

Morgan Gagnert  (morgan@brava.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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Från: Jonas Werner
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: Yttrande till BYGG.2021.355
Datum: den 23 september 2021 17:19:13
Bilagor: image.png

Hej,
Fick denna av grannen: 

Mvh Jonas

Med Vänliga Hälsningar 
Jonas Werner

23 sep. 2021 kl. 08:55 skrev Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:


Hej Jonas,
 
Jag kan skicka vidare detta till Galina på miljö.
 
Det vore bra om det finns ett borrbevis.
 
 
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
 
<image003.png>

 

Från: jonas@famwerner.se <jonas@famwerner.se> 
Skickat: den 23 september 2021 08:51
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Re: Yttrande till BYGG.2021.355
 
Hej
Gällande mängder så har grannen, på den befintliga brunnen där proverna är tagna, mer än



132 BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11 - BMN 21/0014-3 BYGG.2021.355, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, komplementbyggnad och gästhus, LENNARTSNÄS 2:21, Lennartsnäsvägen 11 : 23. BrevskrivelseVAsokande_503811

2000 liter per dygn.
Bifogar offert på en brunn med volymgaranti på 1800 liter per dygn.
 
Avseende uran, grannen har ett jonbytarfilter från Brava vattenrening som installerats till denna
brunn, om samma problem uppstår med den vår brunn så installerar vi också en. 
Vattenprovet bör väl analyseras innan installation av vattenrening?
 
Hoppas att denna information är tillräcklig. 
 
Mvh Jonas Werner
 
Offert:
 
<image004.png>

 
BRAVA vattenrening:
 

BRAVA ORION
Kombifilter Twinstar

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för
backspolningsvatten.

Regenerering
Kalken och uranet fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den
med saltvatten från saltbehållaren i filtret. Kalken och uranet spolas tillsammans
med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord,
saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber
med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra avhärdat mjukt
vatten. Det betyder att produktionen av mjukt vatten sker oavbrutet 24 timmar om
dygnet alla dagar på året. På tekniskt språk kallas det DPS, Duplex Parallel System.
Den tekniken är patenterad.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt på hårdheten i ditt vatten. Vattenförbrukningen
mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och
effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra
några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Vi hjälper till!
Brava rekommenderar att man kontrollerar sitt uranvärde varje år. Ta gärna
kontakt med ditt närmaste Bravakontor så hjälper vi till med bedömning och analys
av ditt vatten för bästa resultat!

<image005.png>

·          Kalk
·          Uran

Vattenfilter info
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Orion Twinstar

·         Höjd filterbehållare: 680mm
·         Höjd salttank: 570mm
·         Djup: 440mm
·         Bredd filterbehållare: 250mm
·         Bredd salttank: 250mm
·         Kapacitet: 50-80lit/min
·         Salt/regenerering: 600gr
·         Vattenförbrukning/regenerering: 35lit
·         Anslutningar: 20/25/32mm

21 sep. 2021 kl. 16:09 skrev Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:
 
Hej,

Skickar yttrande från miljö.

Vi kan höras och diskutera en väg framåt.

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
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bygg- och miljönämnden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se> 
Skickat: den 20 september 2021 12:14
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Yttrande till BYGG.2021.355

BYGG.2021.355
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Hej Tomislav,
Ärendet översänder yttrande på fastigheten LENNARTSNÄS 2:21 med
ärendenummer ADM.2021.627.

Vänliga hälsningar
Galina Gorodetskaja

Miljö-och livsmedelsavdelningen, 
Samhällsbyggnadskontoret, 
Upplands-Bro kommun
Postadress: Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: ADM.2021.627
Mottagare: Bygglovsavdelningen[tomislav.dragoja@upplands-bro.se]

<Yttrandetillbygg_502407.pdf>
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Anteckning samtal med Galina från miljö
Riktning: X
Ärende: BYGG.2021.355
Tid: den 23 september 2021 kl:09:29
Skapad av: Tomislav Dragoja

Innehåll:
Galina har meddelat att miljö behöver inte revidera yttrandet efter 
kompletteringar. Det är sannolikt att det finns vatten för ett hushåll om de 
borrar brunn. Efter beviljat byggglov behöver de borra brunn och göra 
utredningar.

Hon förklarade att för ett hushåll är det inte problem på landsbygden. Om det 
skulle finnas för lite vatten vilket är väldigt sällan så kan man installera en
pump i brunnen.
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Från: Jonas Werner
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Fwd: Vattenbrunn mätning, och vattentillgång
Datum: den 13 oktober 2021 15:09:00

Vidarebefordran av vattenmätning från grannen.

Med Vänliga Hälsningar 
Jonas Werner

Vidarebefordrat brev:

Från: Anders Werner <anders@famwerner.se>
Datum: 24 september 2021 12:35:43 CEST
Till: Jonas Werner <jonas@famwerner.se>
Ämne: Vattenbrunn mätning, och vattentillgång


Hej
Vår brunn mättes upp efter borrningen av mig, genom att pumpa den torr tre ggr i
rad ner i en 1000 liters tank.
 
Första pumpningen översteg 1000L efter 1 timme, sedan väntade vi en timme
innan nästa pumpning
 
Andra pumpningen fick vi ca 800L, väntade en timme till tredje pumpningen.
 
Tredje pumpningen fick vi ca 600L.
 
Så på totalt 6 timmar fick vi upp 2400L.
 
Sedan har vi nu nyttjat brunnen i 7 år med 6-7 personer boende, och det har
fungerat som det ska.
 
Med vänlig hälsning
 
Anders Werner
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-11-05 BYGG.2021.4

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 
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BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av 
lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, 
Mätarvägen 17 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med stöd av 9 kap 30 §, Plan- 

och bygglagen, PBL. 

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

 Bygglov  194 208 kr 

 Startbesked  267 036 kr 

 Kungörelse  278 kr 

 Summa  461 522 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 

Ansökan om att bygga en lagerbyggnad på fastigheten Kungsängens-Tibble 

1:648 inkom 8 oktober 2021. Lagerbyggnaden har en bruttoarea på 11 198 

kvadratmeter och en hantverkslänga har en total bruttoarea på 4 323 

kvadratmeter. 

Förslaget uppfyller detaljplanens bestämmelser. De bestämmelser som gäller 

för byggnadsteknik kommer följas upp vid tekniskt samråd. 

Byggnaden har en utformning liknade det Castellum sökt bygglov för tidigare i 

området. De färgcirklar som finns på fasaderna ger ett intryck av att bryta ner 

de långa fasaderna och skapar en variation i intrycket. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-11-05    

 
 

 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med stöd av 9 

kap 30 §, PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-10-08 

 Tillgänglighetsintyg som inkom 2021-11-03 

 Reviderad situationsplan som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, sektion som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, fasad AL, lagerbyggnad som inkom 2021-11-03 

 Ritning, markplanering som inkom 2021-11-03 

 Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, plan AL-40.1-110,111 som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, plan AH-40.1-110,120 som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, plan AH-40.1-210,220 som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, plan AL-40.1-210,211 som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, översiktsplan som inkom 2021-11-03 

 Reviderad ritning, fasad hantverkslänga AH, som inkom 2021-11-03 

 Ritning, plan tak, AH som inkom 2021-10-08 

 Ritning, plan tak, AL som inkom 2021-10-08 

 Ritning, sektion AH som inkom 2021-10-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ansökan om att bygga en lagerbyggnad på fastigheten Kungsängens-Tibble 

1:648 inkom 8 oktober 2021. Lagerbyggnaden har en bruttoarea på 11 198 

kvadratmeter och en hanteverkslänga har en total bruttoarea på 4 323 

kvadratmeter. 

Förutsättningar 

Av detaljplanen framgår att fastigheten får bebyggas med 60%. Högsta 

totalhöjd är 16 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter eller få 

sammanbyggas i tomtgräns.  

B1bestämelse reglerar dagvatten på fastigheten. N3 bestämmelse anger att 

grönytor ska vara minst 5 %. Huvudentréer får ej vändas mot väg E18. 

Friskluftsintag ska placeras mot sida som inte vetter mot väg E18. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-11-05    

 
 

 

Förslaget följer dessa bestämmelser. Bestämmelser som gäller för dagvatten 

och byggteknik prövas vid tekniskt samråd.  

Tillgänglighet 

Sökande har skickat in tillgänglighetsintyg och byggnaden har bedömts 

tillgänglig. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Brandskyddsbeskrivningar har kommit in i ärendet. De har skickats till Attunda 

Brandkår för granskning. 

Yttranden och remisser 

Förslaget har bedömts som planenligt och därmed inte skickats på 

grannhörande. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget uppfyller detaljplanens bestämmelser. De bestämmelser som gäller 

för byggnadsteknik kommer följas upp vid tekniskt samråd. 

Byggnaden har en utformning liknade det Castellum sökt bygglov för tidigare i 

området. De färgcirklar som finns på fasaderna ger ett intryck av att bryta ner 

de långa fasaderna och skapar en variation i intrycket. 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med stöd av 9 

kap 30 §, PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2021-11-05    

 
 

 

Arbetena ska utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt 

Lantmäteriets rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader 

för dessa arbeten tillkommer.  

Barnperspektiv 

Förslaget påverkar inte barn direkt. Indirekt ger det möjlighet för barnfamiljer 

att göra köp på nätet som kan vara till nytta för deras barn.   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-10-08 

2. Tillgänglighetsintyg som inkom 2021-11-03 

3. Reviderad situationsplan som inkom 2021-11-03 

4. Reviderad ritning, sektion som inkom 2021-11-03 

5. Reviderad ritning, fasad AL, lagerbyggnad som inkom 2021-11-03 

6. Ritning, markplanering som inkom 2021-11-03 

7. Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2021-11-03 

8. Reviderad ritning, plan AL-40.1-110,111 som inkom 2021-11-03 

9. Reviderad ritning, plan AH-40.1-110,120 som inkom 2021-11-03 

10. Reviderad ritning, plan AH-40.1-210,220 som inkom 2021-11-03 

11. Reviderad ritning, plan AL-40.1-210,211 som inkom 2021-11-03 

12. Reviderad ritning, översiktsplan som inkom 2021-11-03 

13. Reviderad ritning, fasad hantverkslänga som inkom 2021-11-03 

14. Ritning, plan tak, AH som inkom 2021-10-08 

15. Ritning, plan tak, AL som inkom 2021-10-08 

16. Ritning, sektion AH som inkom 2021-10-08 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-11-05    

 
 

 

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 

 Kungsängens Kyrkby 1:37 

 Kungsängens-Tibble 1:3 

 Kungsängens-Tibble 1:331 

 Kungsängens-Tibble 1:478 

 Kungsängens-Tibble 1:647 

 Kungsängens-Tibble 1:649 

 Viby 19:97 

 Viby 19:99 
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Ansökan om bygglov 

Sid 1 (6) 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Ansökan avser* 

Bygglov 

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

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

Villkorsbesked 

Marklov Rivningslov 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o.m. - t.o.m. …………………………….……. 

Ändring av bygglov, diarienummer …………………. 

Fastighetens adress*  Postort* 

Ombyggnad 

Åtgärd-/er* 
Rivning Nybyggnad Tillbyggnad 

Inredande av ytterligare bostad/lokal 

Ändrad användning Från: ……………………………………………………………... Till: …………………………………………………………... 

Annat, se anvisningar (förtydligas under ”Beskrivning av projektet”) 

Tidplan 

Utvändig ändring Ändring av marknivån 

Areauppgifter m.m. 

Byggnad/anläggning* 

Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus, antal lgh. ……………………………. 

Fritidshus med en eller två bostäder 

Studentbostadshus 

Mur 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

Brygga 

Plank 

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Industri- eller lagerbyggnad 

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ………………………………..………………...….. 

Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 

Fasadbeklädnad 

Puts Plåt Trä Tegel Betong Glas 

Takbeläggning 

Skiffer Plåt Papp Lertegel Betong Koppar 

Fönster 

Plast En-/tvåglas Trä Isolerglas Treglas 

Fönsterbågar 

Lättmetall 

Annat: 

………………...……… 

………………...……… 

………………………… 

Kulör 

…………..…………… 

………………..……… 

………………………… 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Dagvatten 

* = Obligatorisk uppgift

Datum för planerad byggstart* Planerad byggtid, månader* 

Byggnadsarea, m  Bostadsarea, m  Bruttoarea, m  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

-
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Sid 2 (6) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Bilagor 

Kontrollplan/rivningsplan Planritningar Situationsplan Bevis om färdigställandeskydd 

Ritning på plank/mur Fasadritningar Sektionsritningar Foton 

Teknisk beskrivning Sakkunnigutlåtande Anmälan om kontrollansvarig 

Beskrivning av projektet 

Uppvärmning
Uppvärmningssätt 

Grund 

Grundläggningssätt 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Sökande 

Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn 

E-postadress Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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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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Sid 4 (6) 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Kommunikation 
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

Ja Nej 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

Ja Nej 

Information 
PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrifter 

Datum och medsökandens underskrift* Datum och sökandens underskrift* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 

Fakturareferens 

Kontrollansvarig

Personnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) 

E-postadress 

Postnummer 

Behörighetsnivå 

Certifieringsorgan 

Certifieringen gäller t.o.m. 

Förnamn 

Postort Efternamn 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Utdelningsadress 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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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 liknande. 

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare 
fallet med gemensam ingång från det fria. 

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende. 

Flerbostadshus (hyreshus): Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även samman-
byggda tvåbostadshus. 

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola. 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat 
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är 
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Areabegrepp 

Byggnadsarea 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive  utkragande bygg-
nadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 
mark. (Carport ingår i byggnadsarean.) 

Bruttoarea 

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begräns-
ning. (Det är summan av bruttoarean i byggnadens våningsplan  
som ska anges.) 

Tillkommande bruttoarea 

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av vind) räknas 
bara tillkommande area. 

Bostadsarea (boarea) 

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begrän-
sad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning. Det är summan av bostadsarean i byggnadens 
lägenhet som ska anges. För specialbostäder anges enbart summan 
av arean i de enskilda lägenheterna. 

En mer omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS 21054:2009. Även kommunens byggnadsnämnd kan 
hjälpa till med tolkning av ovanstående. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hantering av personuppgifter: 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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_______________________________________________________________________________________________ 
Kvadrin AB Tel 0708 72 14 50 SE556883992101 
Askims Röseväg 27 christina.kvillborn@kvadrin.se Orgnr 556883-9921 

436 40 Askim www.kvadrin.se Godkänd för F-skatt 

 

  Projektnr: 5143 CK 
 

Intyg tillgänglighet 

Castellum Tibble, Kungsängen-Tibble 1:648, Upplands-Bro kommun 

Nybyggnad av lager och hantverkslänga. 
 
Granskning är gjord av handlingar från Pantektor AB. Handlingarna är daterade  
2021-10-07, Rev A 2021-11-03 med status Bygglovshandling. Granskade ritningar har 
ritningsnummer A-011-001, AH-40.1-10, -110, -120, -210, -220, AH-40.3-001,  
AL-40.1-101, -110, -111, -201, -210, AL-40.2-001 och AL-40.3-001. 
 
Granskning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, BBR 18, 
BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BBR 29, BFS 2020:4, och dess hänvisning till andra 
styrande dokument. 
 
Handlingarna uppfyller utformningskrav avseende tillgänglighet. 
 
Tekniska egenskapskrav av utemiljö, nivåskillnader, manöverdon, uppställningar, mått-
sättning, färgsättning, kontrast- och varningsmarkeringar, belysning, balansstöd, his-
sar, skyltning mm hanteras enligt gällande bestämmelser i samband med tekniskt sam-
råd. 
 
Göteborg 2021-11-03 
 

 
 
Christina Kvillborn 
Arkitekt SAR/MSA 
Certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet –  
Behörighetsnummer 3642   
Certifiering enligt BFS 2011:18 – TIL 2 
 

Dokumentet granskat av Maria Hogström 2021-11-03. 
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Dagvattenränna

Ytor Lagerbyggnad :

Byggnadsarea:        9 594 kvm
Lager   9 423 kvm
Sprinklertank och teknik        93 kvm
Kaj under skärmtak        78 kvm

Bruttoarea:      11 198 kvm
Lager   9 423 kvm
Entresol / Teknik        63 kvm
Entresol / Kontor   1 962 kvm
Sprinklertank och teknik        93 kvm

Ytor Hantverkslänga :

Byggnadsarea:
Hantverkslänga   3 211 kvm

Bruttoarea:        4 323 kvm
Hantverkslänga   3 161 kvm
Entresol / Teknik        50 kvm
Entresol / Kontor   1 062 kvm
Fläktrum               50 kvm

Utv. mark:
Asfalt :           15 271 kvm
Grönyta, grässådd :   3 383 kvm
Marksten:         308 kvm

Tomtyta:   31 767 kvm

Grönytefaktor :          10 %

Hänvisningar:
För höjdsättning av mark se markritning
Beskrivning av stödmurar och ramper
se markritning

Förklaringar:
Max marklutning 2% från HKP-parkering till entré
Utanför varje entré skall det finnas en angörningsplats

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\A-sitplan -lager-hantverkslänga.dwg
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Plats för hyresgästskyltar
a` 825 x 3750mm. Genomlysta.

Solceller på tak

Solceller på tak

Plats för hyresgästskylt
a` 825 x 3750mm. Genomlysta.

Plats för hyresgästskylt
a` 825 x 3750mm. Genomlysta.

Plats för hyresgästskylt
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Förklaringar och kulörer:
Sandwichelement av plåt: Typ Paroc Dark Grey, NCS S 6005-B20G

Betongsockel/element Grå betong

Tak. takduk. Ljusgrå

Dörrar, aluminium/stål: Mörkgrå, NCS S 6005-B20G

Fönster, fönsterpartier: Mörkgrå, NCS S 6005-B20G

Portar: Mörkgrå NCS S 6005-B20G
Lasthus, Korrugerad plåt, mörkgrå NCS S 6005-B20G. Svart tak

Krönplåtar, stuprör, hängrännor: Typ Lindab Darkgrey NCS S 6005-B20G
Plåtbeslag kring dörrar, portar och fönster skall ha samma kulör lika yttervägg.

Trappor, räcken, vilplan: Varmförzinkat
(trappor endast redovisade som principer)

Ventilationsaggregat/galler Varmförzinkat

Skärmtak över entré: Glasskivor på stomme av galvat stål

Bubblor på fasad: Teal 100-603 (PMS) 321C
 Light Green 180Cv2-1482/5
 Lime Green
 Robin Egg Blue

Sprinklertank och teknik

Väggar:
Tank: korrugerad plåt , Mörkgrå NCS S 6005-B20G
Teknik: korrugerad plåt , Mörkgrå NCS S 6005-B20G

Tak: takduk i ljusgrå kulör

Plåtbeslag : Lika fasadplåt.

Socklar: Betong. Kulör betong grå

Dörrar: Aluminium kulör Mörkgrå NCS S 6005-B20G

Takstege: Galvat stål

Skärmtak:
Stålkonstruktion, kulör Mörkgrå NCS S 6005-B20G
Krönplåtar, stuprör, hängrännor: Typ Lindab Darkgrey NCS S 6005-B20G

Ribbfasad i Thremowood 140 x 42.
Monteras på reglar med CC - mått 1200
utanpå parocfasad.
CC mellan ribbor 400 mm resp. 800 mm.

Mätarvägen

Hyresgäst
Hyresgäst
Hyresgäst

2 
56

0
15

0

2 
71

0

1 200

Pylon typ 2  1:50
Dubbelsidig Pylon tillverkad av pulverlackerad aluminium.
Lackerad i RAL 7024 blank, sockel i svart samt trädekor.

Pylonen är invändigt belyst.

Text:
All text samt logotyp är invändigt belyst med P10 med 0mm utstick.

Typsnitt:
Rubrik, Mecury Text G2 Semibold, 90 / 215mm versalhöjd.
Hyresgäst, Whitney Semibold, 90mm versalhöjd.

Se vidare Castellums skyltprogram ( bifogat dokument )

Nr xx

3 750

82
5

Hyresgästskyltar på fasad  1:50

Skyltar ska utformas för att vara genomlyst med dimbar armatur.

Ljusstyrka ska max uppgå till 300 cd/m2 (vid mätning 3 meter ifrån

och i 900 vinkel till skyltytan). Reglage för justering av ljusstyrkan

samordnas centralt. Ljusstyrkan regleras av fastighetsägaren,

för att säkerställa en bra samverkan mellan skyltarna.

Armatur ska IP-klassad för utomhusbruk.

Se vidare Castellums skyltprogram ( bifogat dokument )
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Fasad mot nordväst   1:250

Cykelskjul, typ Weland YMER 2-3
Ritningen visar en modul.
1:50

Profiler av pulverlackerat aluminium.
NCS S 7502-B/Svart
Tak med 10 mm rökfärgad, UV-beständig, kanalplast.
Klot i silvergrå kulör.
Väggsektioner med 2 mm perforerad aluminiumplåt, i
NCS S 7502-B/Svart och för rökruta, glaspartier.
Skydden monteras på plintar.

Hjulhållare skall ha cc-mått 500mm och vara försedda
med låsbågar typ Ramlås Rambo. ( 8 ställ per modul )

Fasad mot sydost   1:250

Fasad mot nordost   1:250

Fasad mot sydväst   1:250

A

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 6. Ritningmarkplanering

K

U

N

G

S

Ä

N

G

E

N

S

-

T

I

B

B

L

E

V

I

B

Y

K

U

N

G

S

Ä

N

G

E

N

S

K

Y

R

K

B

Y

1

9

:

9

9

1

:

6

4

8

1

:

6

4

7

1

:

4

0

3

1

:

3

7

1

:

3

3

0

Pettersbergsvägen

M

ä
t
a
r
v
ä
g
e
n

E

1

8

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

8 12 16 20 304

SKALA 1:400, METER

0



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 7. Revideradnybyggnadskarta

38,00

37,00

38,50

K
U

N
G

S
Ä

N
G

E
N

S
-T

IB
B

L
E

V
IB

Y

K
U

N
G

S
Ä

N
G

E
N

S
K

Y
R

K
B

Y

1
9:9

9

1
:64

8

1
:64

7

1
:40

3

1
:64

9
1

:37

1
:3

30

S
H

+
4

0
,20

M
ÄTARVÄGEN

14,05

149,22

2,20

E=135300

N
=

6
59

8400

E=135300

U
J1

H
K

1

e
1

 0,6
p

1
 b

1
 n3 v1

n
1

 n5
a

1

1
6

G
R

Ä
N

S
 O

S
Ä

K
E

R
T

L
Ä

G
E

. F
Ö

LJE
R

D
E

T
A

L
JP

LA
N

E
A

R
B

E
T

S
F

IX
 Ö

K
E

L
S

K
Å

P
 +

3
4,6

7

V
A

A
N

G
Å

E
N

D
E

 D
IM

E
S

IO
N

E
R

O
C

H
 +

H
Ö

JD
 V

A
T

T
E

G
Å

N
G

H
Ä

N
V

IS
A

S
 T

ILL
K

O
M

M
U

N
E

N
S

 V
A

 A
V

D
E

LN
IN

G

154 850

60 850

26 125

75 420

14 900

6000

138 350

21 490

13 200

N
y in

- o
ch

 utfart
M

o
to

rd
rive

n
 skjutgrind 9

m

Nytt lager

F.g +37.62

N
y g

å
n

g
grind

K
o

d
lä

sa
re

 p
å

 stolpe

R
am

p 8,3%

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ytt

stä
n

g
sel

S
p

rin
kle

rtank
D

ia
m

e
ter 10m

T
eknikrum

( F
.g

 +
 36.44

)

K
a

j m
ed

skä
rm

tak

Parkering 11 st

Parkering 15 st

Parkering 5 st

Parkering 9 st

Parkering 9 st

Parkering 11 st

N
y in

- o
ch

 utfart
M

o
to

rd
rive

n
skju

tg
rin

d 7m

N
ytt

stä
n

g
sel

Parkering 89 st

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ytt

stä
n

g
sel

N
y in

- o
ch

 utfart
M

o
to

rd
rive

n
 skjutgrind 7

m

Laddplatser

Parkering 51 st

N
ytt

stä
n

g
sel

ID
-p

ylon
 2

H
=

 23
0

0
m

m
S

e
 fa

sa
d

ritning

ID
-p

ylon
 1

H
=

 23
0

0
m

m
S

e
 fa

sa
d

ritning

N
y g

å
n

g
grind

K
o

d
lä

sa
re på

sto
lpe

Cykelskjul

C
yke

lskjul

C
yke

lskjul

C
yke

lskjul

C
yke

lskjul

K
a

j m
ed

skä
rm

tak

N
y in

- o
ch

 utfart
M

o
to

rd
rive

n
 skjutgrind 9

m

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ya

fla
g

g
stänger

H
=

 12m

N
ya

fla
g

g
stänger

H
=

 12m

N
ytt

stä
n

g
sel

N
ya

fla
g

g
stänger

H
=

 12m

M
ätarvägen

+36.42

+36.42

+36.42

+36.42

+36.42

+36.42

+32.56

+32.56

+32.56

+32.56

+32.56

2000

4500

4500

1
00

 m

i A
3



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 8. RevideradritningplanAL401110111

Förklaringar :

Brandcellsgränser

Utrymningsväg

SK2 Gräns för skyddsklass 2

Armbågskontakt

Påkörningsskydd

Ritade möbler ingår inte i TE.

Hänvisningar:
För höjdsättning se markritningar

A

Sprinklertank
180
Teknik

EI30

K

EI30

+ 36.44

P17

Port
3,5 x 4,7m

Spolplats

T
ru

ck
la

dd
ni

ng

A

Skärmtak

P12

Port
3,5 x 4,7m

P11

Port
3,5 x 4,7m

A

Kaj

Nedsänkt lastbrygga
med läpp
2200 x 2000mm

P14

Port
3,5 x 4,7m

P13

Port
3,5 x 4,7m

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\a-plan-lager.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

0
Meter

Skala 1:100

1 5 102

Delplan plan 1  1:100

Delplan plan 1  1:100

A

A

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 8. RevideradritningplanAL401110111

168
Lager 4

EI30

EI30

Spolplats

T
ru

ck
la

dd
ni

ng

A

A

A

A

A

ELC

A

163
Sluss

165
Omkl.
30p

166
Tvagn

P

Po
3,5

Tillgänglighets-
anpssad hiss

A

A
A

A

Förklaringar :

Brandcellsgränser

Utrymningsväg

SK2 Gräns för skyddsklass 2

Armbågskontakt

Påkörningsskydd

Ritade möbler ingår inte i TE.

Hänvisningar:
För höjdsättning se markritningar

A

A

A

A

Tillgänglighets-
anpssad hiss

A

106
Lager 1

EI30

EI30

Spolplats

A

A A

A

A

T
ru

ck
la

dd
ni

ng

Tillgänglighets-
anpssad hiss

150
UC Sprinkler

149
Teknik
VVS

148
Teknik
EL

EI30EI30EI30

Betonggolv försänkes 1900mm
Installationsgolv

Vatten-
utkastare

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\a-plan-lager.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

0
Meter

Skala 1:100

1 5 102

Delplan plan 1  1:100 Delplan plan 1  1:100 Delplan plan 1  1:100

Delplan plan 1  1:100

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 9. RevideradritningplanAH401110120

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\Bygglov\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Delplan 2 - plan 1  1:100

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 9. RevideradritningplanAH401110120

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\Bygglov\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Delplan 1 - plan 1  1:100

Delplan 2 - plan 1  1:100

A

A A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 10. RevideradritningplanAH401210220

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\Bygglov\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Delplan 1 - plan 2  1:100

Delplan 2 - plan 2  1:100

A

A A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 10. RevideradritningplanAH401210220

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\Bygglov\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Delplan 2 - plan 2  1:100

AA



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 11. RevideradritningplanAL401210211

A

276
Lunch

233
Lunch

236
Vilrum

234
Kontorslandskap

231
Teknik

202
Teknik

A

206
Wc220

Samtal

210
Kontorslandskap

EI30
SK2

230
Trappa

201
Trappa

204
Förråd
Data

205
Sluss235

Samtal

247
Wc

246
Slusss

211
Sluss

242
Sluss

A

Skärmtak av glas Skärmtak av glas

203
Passage

232
Passage

A A A

A

A

Tillgänglighets-
anpssad hiss Tillgänglighets-

anpssad hiss

Förklaringar :

Brandcellsgränser

Utrymningsväg

SK2 Gräns för skyddsklass 2

Armbågskontakt

Påkörningsskydd

Ritade möbler ingår inte i TE.

Hänvisningar:
För höjdsättning se markritningar

A

278
Fläktrum

EI30
SK2

K

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\a-plan-lager.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

0
Meter

Skala 1:100

1 5 102

Delplan entresol - Kontor, lager 1 och 2  1:100

Delplan entresol - Fläktrum, lager 3  1:100

AA



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 11. RevideradritningplanAL401210211

291
Teknik

A

302
Samtal

A

A
290
Trappa

293
Förråd

277
Oinredd entresoly

305
Oinredd entresolyta

A A

A

Skyddsräcke h= Skyddsräcke h= 1100mm

Skärmtak av glas

292
Pausrum

303
Samtal

295
Passage

Ståbord

Ståbord

304
Samtal

A

Tillgänglighets-
anpssad hiss

Förklaringar :

Brandcellsgränser

Utrymningsväg

SK2 Gräns för skyddsklass 2

Armbågskontakt

Påkörningsskydd

Ritade möbler ingår inte i TE.

Hänvisningar:
För höjdsättning se markritningar

A

A

276
Lunch

274
Samtal

275
Kontorslandskap

233
Lunch

231
Teknik

230
Trappa

S

277
Oinredd entresolyta

262
Wc

261
Sluss

05
nredd entresolyta

265
Sluss

A

Skyddsräcke h= 1100mmddsräcke h= 1100mm

Skärmtak av glas

260
Passage

23
Pa

A

A A A A A

Tillgänglighets-
anpssad hiss

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\a-plan-lager.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

0
Meter

Skala 1:100

1 5 102

Delplan entresol - Kontor, lager 4  1:100

Delplan entresol - Kontor, lager 3  1:100

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 12. RevideradritningoversiktsplanAH401101AL401201

A AA

A

EI30
SK2

A- A /
A-40.2-001

Fläktrum

EI30
SK2

K

A

C - C /
A-40.2-001

A A

A

A

Ståbord

Ståbord

A

A A A A A

A

A

Förklaringar :

Brandcellsgränser

Utrymningsväg

SK2 Gräns för skyddsklass 2

Armbågskontakt

Påkörningsskydd

Ritade möbler ingår inte i TE.

Hänvisningar:
För höjdsättning se markritningar

A

S:\2021\2021-082 Castellum Tibble - Nytt lager\Nytt lager\Bygglov\a-plan-lager.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Skala 1:500

0
Meter

20105 50

Översiktsplan plan 2  1:250

A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 12. RevideradritningoversiktsplanAH401101AL401201

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\Bygglov\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Plan 1  1:200

Plan 2  1:200

A A A A

A A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 13. RevideradritningfasadhantverkslangaAH403001_508463

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\A-fasad -hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Fasad mot sydost  1:200

Fasad mot nordväst 1:200

Fasad mot sydväst  1:200

Fasad mot nordost 1:200

Cykelskjul, typ Weland YMER 2-3
Ritningen visar en modul.
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Profiler av pulverlackerat aluminium.
NCS S 7502-B/Svart
Tak med 10 mm rökfärgad, UV-beständig, kanalplast.
Klot i silvergrå kulör.
Väggsektioner med 2 mm perforerad aluminiumplåt, i
NCS S 7502-B/Svart och för rökruta, glaspartier.
Skydden monteras på plintar.
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A



133 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 - BMN 21/0014-4 BYGG.2021.411, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648, Mätarvägen 17 : 14. RitningplantakAH411101_505351

S:\2021\2021-083 Castellum - Ny hantverkslänga\Ny hantverkslänga\A-plan-hantverkslänga.dwg

Autocad version ACA 2011
X
re
f:

Takplan  1:200

FÖRKLARINGAR

Allmänt:

Taksäkerhet:
Fästen för nock-/takfotsräcken ska
placeras
max 10,0 m från takfot samt 3,0 m från
gavlar.
Fästena monteras med max 1200 mm
avstånd.
Fästen skall vara varmförzinkade, typ
Weland Stål AB eller likvärdiga.
Infästes enligt leverantörens anvisningar.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovhandläggare 

Bygglovsavdelningen 

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2021-11-12 BYGG.2021.4

06 

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 
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BYGG.2021.406, Bygglov för tillbyggnad av 
restaurang, BRUNNA 7:4, Violinvägen 2 

Förslag till beslut 

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

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

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

Bygglovsprövning  4 855 kr 

Kommunicering  1 904 kr 

Summa   6 759 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 
miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

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

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

 

Sammanfattning 
Sökande har den 30 september 2021 inkommit med en ansökan om att göra en 

tillbyggnad med två inglasade uterum på en restaurang. Tillbyggnaderna har 
byggnadsarea på 27 kvadratmeter vardera vilket ger en sammanlagd 

tillkommande byggnadsarea på 54 kvadratmeter.  

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL, då båda 
tillbyggnaderna helt avses att placeras på prickad mark som ej får bebyggas 

enligt detaljplanen.  

Åtgärderna bedöms inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § punkt 1, 
PBL. Att hela tillbyggnaderna placeras på prickad mark bedöms inte som en 

liten avvikelse. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-11-12 BYGG.2021.406 

 
 

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

detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Då tillbyggnaden av 

uterummen inte kan bedömas vara ett gemensamt behov samt att det 
tillgodoser ett enskilt intresse så uppfylls inte heller kraven i 9 kap. 31 c § 
punkt 1 PBL.  

En utökad byggnadsarea av restaurangen kan under årets kallare månader bidra 
till fler besökare för restaurangen. Detta kan leda till att det hade krävts fler 

parkeringar som inlämnat yttrande från en boende i området också påpekar.  

Förvaltningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av restaurangen, då förslaget inte är planenligt enligt 9 

kap. 30 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 30 september 2021 

 Situationsplan som inkom den 30 september 2021 

 Fasadritning som inkom den 30 september 2021 

 Plan- och sektionsritning som inkom den 30 september 2021 

 Yttrande som inkom den 31 oktober 2021 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 30 september 2021 inkommit med en ansökan om att göra en 

tillbyggnad med två inglasade uterum på en restaurang. Tillbyggnaderna har 
byggnadsarea på 27 kvadratmeter vardera vilket ger en sammanlagd 
tillkommande byggnadsarea på 54 kvadratmeter.  

Förutsättningar 

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

aktuella fastigheten omges av prickad mark som ej får bebyggas enligt 
detaljplanen. 

Tillgänglighet 

Tillgänligheten har granskats av bygglovshandläggaren och bedöms vara 
uppfyllt. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-11-12 BYGG.2021.406 

 
 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats ut till berörda sakägare den 21 oktober 2021, enligt 9 kap. 
25 § PBL. Fastighetsägaren till Brunna 7:3 har inkommit med ett yttrande där 

de motsäger sig utbyggnaden av uterum på den aktuella fastigheten. I yttrandet 
framgår de bland annat att boende i närheten kommer att utsättas för en mer 
besvärlig trafik- och parkeringssituation (bilaga 5).  

Tjänsteskrivelsen har skickats till sökande för bemötande. 

Utformning och skäl till beslut 

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

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

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

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

Enligt 9 kap. 31 c § punkt 1 får bygglov beviljas om åtgärden avviker från 
detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Då tillbyggnaden av 

uterummen inte kan bedömas vara ett gemensamt behov samt att det 
tillgodoser ett enskilt intresse så uppfylls inte heller kraven i 9 kap. 31 c § 

punkt 1 PBL. Ett angeläget gemensamt behov innebär enligt förarbetena till 
Plan- och bygglagen att det ska vara väsentligt för fler människor att åtgärden 
kommer till stånd. Till exempel kan det vara en åtgärd som merparten av dem 

som bor i ett flerbostadshus kan dra nytta av som en ny komplementbyggnad 
för förvaring av cyklar och barnvagnar. Att åtgärden tillgodoser ett allmänt 
intresse innebär att byggnaden ska vara till nytta för samhället, till exempel 

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

En utökad byggnadsarea av restaurangen kan under årets kallare månader bidra 

till fler besökare för restaurangen. Detta kan leda till att det hade krävts fler 
parkeringar som inlämnat yttrande från en boende i området också påpekar.  

Förvaltningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av restaurangen, då förslaget inte är planenligt enligt 9 
kap. 30 § PBL. 

 

Barnperspektiv 

Tillbyggnaderna kan bidra till sämre trafik- och parkeringssituation. Detta 

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

som bor i omkringliggande bostadsområde. Dock kan en tillbyggnad av 

restaurangen även öka trivseln för barnfamiljer i området. 



134 BYGG.2021.406, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, BRUNNA 7:4, Violinvägen 2 - BMN 21/0014-5 BYGG.2021.406, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, BRUNNA 7:4, Violinvägen 2 : BYGG.2021.406, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, BRUNNA 7:4, Violinvägen 2

 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-11-12 BYGG.2021.406 

 
 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 30 september 2021 

2. Situationsplan som inkom den 30 september 2021 

3. Fasadritning som inkom den 30 september 2021 

4. Plan- och sektionsritning som inkom den 30 september 2021 

5. Yttrande som inkom den 31 oktober 2021 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Brunna 28/10–2021 

 

Synpunkter till grannhörande om Brunna 7:4 

Diarienummer Bygg.2021.406 

 

Av mottagna handlingar för grannhörande Brunna 7:4 motsäger jag utbyggnad av uterum på 
nämnda fastighet/område. 

Kommunen bör vara försiktig med att utfärda bygglov på prickad mark speciellt inom en 
gällande detaljplan. Andra fastighetsägare kan använda bygglovet som referens/argument 
om de nekas motsvarande förfrågan.  
 
Boende i närheten kommer utsättas av en mer besvärlig trafiksituation/parkering/buller som 
inte är förenlig med dess områdes tidigare karaktär.  
 
Boende idag får acceptera en viss störning vissa tider pga. att gäster till restaurangerna 
parkerar sina fordon utmed Musikvägen, Violinvägen, Cellovägen då parkeringsplatser till 
fastigheten inte räcker till. Boende ska inte behöva känna sig trängda när in och utpassering 
ska ske på nämnda vägar mer än tidigare som nu upplevs. 
 
Kan inte kommunen alternativt fastighetsägaren lösa fler parkeringsplatser så bör således 
inte heller ett bygglov utfärdas.  
 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

Tommy Lindeborgh 

Cellovägen 1 

19637 Kungsängen  

Fastighets beteckning 7:3 
070-5170771 
toel12345@gmail.com 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2021-10-14 BYGG.2021.1

67 

 

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.2021.167, Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av 5 st enbostadshus, 
HÅTUNAHOLM 3:1, Kung Birgers väg 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av 5 st enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (PBL).  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
Förhandsbesked: 8 400 kr 

Kommunicering: 5 712 kr 
Kungörelse     278 kr 

Summa:                      14 390 kr 

      3.   Utformning och placering 

 Minsta tomtstorlek är 2000 kvm. 

 Huvusbyggnader ska placeras längs in på tomten men en avstånd  av 
4,5 meter från tomtgräns 

 Huvudbyggnader ska uppföras i en våning med inred vind med en 
byggnadsarea om cirka 115 kvm och en bruttoarea på cirka 190 kvm 

eller två våningar utan inred vind med en byggnadsarea om cirka 120 
kvm och en bruttoarea på 250 kvm med en byggnadshöjd om max 6,5 

meter. 

 Gårdsbyggnad ska ligga längs fram vid infarten med en avstånd av 4,5 

från tomtgräns samt en byggnadshöjd av 3 meter. 

 Vindsvåning av gårdbyggnad ska inte inredas till boende 

 Fasadmaterial av stående träpanel 

 Färgsättning av byggnader av jordfärg eller obehandlad träfasad 

 Byggnader skall anpassas till terrängen 

_______________________________________________________________ 

 
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 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (9)  
   BMN 21/0014 

 
 

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 
Fastighetsägare till Håtunholm 3:1 inkom den 14 april 2021 med en ansökan 
om förhandsbesked för nybyggnad av fem st enbostadshus. Tilltänkta 
byggnader avses uppföras i en våning med inred vind med en byggnadsarea om 

cirka 115 kvm och en bruttoarea på cirka 190 kvm.  De tilltänkta fastigheterna 
har enligt ansökan en yta om ca 2000 kvm.  

Fastigheten är belägen i anslutning till ett bebyggelseområde som pekas ut som 
större bebyggelsegrupp enligt översiktsplanen ÖP 2010 (02 Ryttarberget). 
Området ligger utanför utpekade utvecklings- och utredningsområden för ny 

bebyggelse och prioriteras för skogsmark och skogsnäring enligt den 
fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016. Enligt 

landskapsanalysen i landsbygdsplanen utgörs området av ett uppbrutet 
slättlandskap, präglat av flack och öppen odlingsmark med skogsklädda 
höjdpartier. Bebyggelsen är gles och följer i stora drag tidigare by- och 

gårdsstrukturer.  

Den föreslagna åtgärden är belägen uppe på ett skogsbeklätt höjdparti med 

utblick över odlingslandskapet, vattnet och i viss mån den intilliggande 
bebyggelsen. Den befintliga bebyggelsen på platsen utgörs av två nybyggda 
enbostadshus i direkt anslutning till föreslagna tomter, en mindre 

sammanhållen grupp av fritidshus öster om förslaget och en gårdsbildning i 
anslutning till jordbruksmarken nere vid vattnet.  

Den föreslagna åtgärden ligger inom riksintresset för det rörliga friluftslivet 
längs Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. 2 § MB. Området berörs inte av 
några utpekade kulturmiljö- eller naturvärden.  

Landsbygdsplanen anger som planeringsinriktning att ny bebyggelse som inte 
är kopplad till utpekade stråk och områden kan tillåtas förutsatt att den 

lokaliseras i direkt anslutning till annan befintlig bebyggelse och uppfyller 
övriga riktlinjer i FÖP 2106s fjärde kapitel – Riktlinjer för bebyggelse. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

förhandsbesked i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 
beviljar ansökan om förhandsbesked. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (9)  
   BMN 21/0014 

 
 

”Bemötande av Samhällsbyggnadskontoret, Miljö: och 
Livsmedelsavdelning från sökande: 
Provborrning har utförts i anslutning till de föreslagna tomterna. I borrhålet 

uppmättes tillgång om 1500 liter/timme på 80 m djup. Se bifogat borrprotokoll, 
bilaga 1. Kravet om säkerställande av vattentillgång anser vi därmed är 

uppfyllt. 

Bemötande av Samhällsbyggnadskontoret, Strategisk 
planering: 
Vegetation 
Skogsmarken som idag finns på de tilltänkta tomterna utgörs av gran med 
inslag av löv och tall. 
Granen i området är hårt påverkad av granbarkborre och bör avverkas med 

hänsyn till det. För att få en mjukare övergång mellan, och mer klassisk stil, 
jämför ”Sjöhagen centrum” kan i mesta mån löv och tall sparas vid 

etableringen av de nya husen. Skogen mellan kraftledningen och tomterna skall 
kvarstå. Därmed blir skogsbrynet i stort intakt. 

Skogsbrynets historiska läge är samtidigt beroende på var i historien man utgår 

ifrån. Vi vill emellertid framhålla att eftersom skogsbrynet efter tidigare 
etableringar i slänten mot inägomarken i norr är uppflyttat kommer denna 

etablering ej att ha någon större inverkan på landskapsbilden från den låglänta 
marken och sjön norr om etableringen. Lämnas ett flertal träd på tomterna så 
kommer husen att smälta in i skogen på ett ändamålsenligt sätt. Likartad 

bebyggelse och strikt form. 

Vi känner oss trygga med att kommunen hanterar frågan om byggnadernas 

utformning i samband med handläggning av senare bygglov. Vår bedömning är 
att den föreslagna tomtindelningen liknar motsvarande vid Sjöhagen öster om 
kraftledningen. 

Bemötande yttrande från Sjöhagens vägförening och 
enskilda avseende Sjöhagenvägen: 
Efter mottagande av synpunkter på föreslagen väganslutning vill vi med dessa i 
beaktande föreslå en alternativ vägsträckning i enlighet med bifogad karta. 

Brun linje illustrerar ny väg och brandgul pentagonplats för avfallshantering 
där sopbil kan tömma erforderliga kärl. Med denna väg undviks trafik genom 
det mest tätbebyggda området där vägen är smalast och mest känslig. Förslaget 

ligger även nära det av vägföreningen föreslagna alternativet. 

Vi vill även påtala att om en enskild skadar den samfällda vägen så har denne 

skyldighet att återställa skadan. Enligt vår uppfattning så är etablering av fler 
bostäder långsiktigt till gagn för Sjöhagenvägen och dess förvaltning. 
Vägföreningen får en stor ekonomisk ersättning när nya tomter ansluter till den 
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i form av anslutningsavgifter. Medel som kan användas till att höja standarden. 

Vidare så blir det fler som bidrar att dela kostnaderna för drift och underhåll 
där flera så som snöröjning och sandning är fasta. Det torde även bli lättare att 

få engagerade förtroendevalda till vägföreningens styrelse med fler möjliga 
kandidater/delägare”. 

 

 

Yttrande Svenska kraftnät angående förhandsbesked för fastigheten: 

Håtunaholm 3:1>2, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län 
Ert diarienummer: BY GG.2021.167  
Invid den aktuella fastigheten har Svenska kraftnät två sambyggda 400 kV -ledningar 
tillhörande transmissionsnätet för el. 

Magnetfält 
”Svenska kraftnät följer myndigheternas rekommendationer, vilket innebär att: 
”Vid planering av nya ledningar beaktar vi att magnetfälten normalt inte 
överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Vid förnyelse av 

tillstånd (koncessioner) för befintliga ledningar ska vi överväga åtgärder som 
minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor 

varaktigt exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En 
förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är 
samhällsekonomiskt rimliga.” 
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Aktuellt magnetfältsvärde invid fastighet 
Avståndet till 0,4 μT för fastigheten Håtunaholm 3:1>2 i Upplands-Bro 
kommun, med avseende på magnetfältsbidraget från Svenska kraftnäts 
ledningar FL4 S1-4 och CL11 S3-5, är 65 meter nordväst om den närmsta 

ledningens (CL11 S3-5) stakningslinje i spannet mellan ST0262 och ST0263. 
Värdet är beräknat med årsmedelström 630 A i CL11 S3-5 och 910 A i FL4 

S1-4, enligt prognos för år 2022, vilket är det år som förväntas ge högst 
magnetfält i framtiden.2 (3) 

Svenska kraftnät önskar att kommunen tar motsvarande hänsyn vid planering 

av ny bebyggelse invid befintliga och planerade transmissionsledningar som 
Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar. Som utgångspunkt vid 

planering bör ny bostad-, skol- och förskolebebyggelse inte placeras närmare 
än 80 meter från en 220 kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning. 
Schablonavstånden på 80 och 130 meter gäller för de områden där det passerar 

endast en ledning. 

Slutsats 
Så länge ett avstånd på 65 meter nordväst om den närmsta ledningens 

stakningslinje kan hållas har Svenska kraftnät inga synpunkter på aktuellt 
förhandsbesked. 

Svenska kraftnät vill poängtera att prognosen för ledningarnas strömlaster är 
gjord utifrån vad vi idag vet om planerade förändringar i transmissionsnät, 
produktion och konsumtionsmönster. Svenska kraftnät vill även påtala att det 

endast är magnetfältsbidraget från våra ledningar som har beräknats. 

Svenska kraftnät rekommenderar generellt att ett avstånd på 130 meter hålls för 

att Svenska kraftnäts rekommendationer ska följas även med en maximerad 
årsmedelströmlast. 

All byggnation som sker närmre våra 400 kV-ledningar än 130 meter kan 

innebära begränsningar vid eventuella framtida förändringar i 
transmissionsnätet. Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid 

och under en kraftledning finns det risk för steg- och beröringsspänningar i 
marken. Det finns också elsäkerhetsrisker med att anlägga en metallisk 
konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåttak, i närheten av 

kraftledningar. kan jordning av byggnader komma att ses över om t.ex. väggar 
och tak är av plåt”.  
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Bemötande av Svenska Kraftnäts yttrande av sökande 
”Sakskäl 
”Vi konstaterar att Svenska kraftnät vid bedömning av aktuell ledning i sina 

slutsatser anser att ”Så länge ett avstånd på 65 meter nordväst om den närmsta 
ledningens (CL11 S3-5) stakningslinje (i spannet mellan ST0262 och ST0263) 

kan hållas har Svenska kraftnät inga synpunkter på aktuellt förhandsbesked. 
Detta gäller dagens och förväntat läge för den aktuella ledningen. Enligt vår 
ansökan så skall ingen byggnad ligga inom 65 m och kravet är uppfyllt. 

Generell standardskrivning 
Svenska kraftnät anger att de önskar en frizon om 130 m från ledningen (dvs en 

gata om hela 260 m + ledningsgatan), detta är något Svenska kraftnät 
rekommenderar generellt för alla större ledningar. 
Vi anser att kommunen i detta fall bör bortse från detta önskemål. Som skäl 

anföres: 
• Den generella rekommendationen bygger ej på bedömning av den aktuella 

ledningen. 
• Enligt SVKs bedömning krävs 65 m avstånd mellan bostad och ledning för 
nuvarande och överskådliga behov vilket är det krav de ställer. 

• Det är osannolikt att 130 m skulle vara nödvändigt för denna ledning. 
• En etablering av några hus i intervallet 65-130 m från ledningen skulle vara 

en ytterst marginell tillökning av bostäder i den zonen sett till hela ledningens 
sträcka och de hus som redan finns där. Enligt vår mening obetydlig. 
• Kommunen har under senare tid medgivit bygglov för bostäder inom området 

65 till 130 m från ledningen. 
• Skulle kommunen tillmötesgå alla olika aktörers (så som SVK, 

Försvarsmakten, Trafikverket osv.) önskemål för säkerställande av icke 
planerade och/eller icke troliga behov som aktörerna inte har laglig rätt att 
kräva så skulle kommunen få svårt att utvecklas över huvud taget, varför vi 

anser att kommunen bör värna kommunens tillväxt och tillskott av bostäder. 
• SVK har klargjort att de inte avser att överklaga etableringen så länge 

byggnationen görs mer än 65 m från ledningen. 

Under ledningen 
Gällande informationen om risker för elstängsel mm under ledningen så är det 

ej något som har relevans för denna etablering då dylikt ej är aktuellt. Detta är 
antagligen också en generell standardskrivning”. 
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Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-04-14 

 Situationsplan som inkom 2021-06-02 

 Rev. situationsplan som inkom 2021-09-06 

 Utredning om vatten- och avlopp som inkom 2021-06-02 

 Yttrande, Sjöhagen 3:8 som inkom 2021-07-07 

 Yttrande, Sjöhagen samfällighetsförening som inkom 2021-07-07 

 Yttrande, Sjöhagen 3:17 som inkom 2021-07-04 

 Yttrande, Sjöhagen 3:15 som inkom 2021-07-01 

 Yttrande miljöavdelning som inkom 2021-06-22 

 Yttrande, Sjöhagen 3:16 som inkom 2021-06-17 

 Yttrande, Håtuna prästgård 1:2 som inkom 2021-06-14 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Fastighetsägare till Håtunholm 3:1inkom den 14 april 2021 med en ansökan 
om förhandsbesked för nybyggnad av fem st enbostadshus. Tilltänkta 

byggnader avses uppföras i en våning med inred vind med en byggnadsarea om 
115 kvm och en bruttoarea på ca 190 kvm.  De tilltänkta fastigheterna har 

enligt ansökan en yta om ca 2000 kvm. 

Magnetfält 
Tilltänkt fastighet ligger utanför radie på 60 meter från närmaste kraftlednings 

mittfas vilket innebär att magnetfältsvärdet på 0,4 mikrotesla innehålls. 
Magnetfält utgör således inget hinder för aktuell åtgärd. 

Yttranden och remisser  
Ärende var på samråd under tiden 09 juni t.o.m. 23 juni 2021 till berörda 
fastigheter enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Det har inkommit en hel del invändningar mot förslaget (se bifogade yttranden 
från grannar) 

Ärendet var på samråd till miljöavdelningen, tekniska kontoret, Strategisk 
planering, Svenska kraftnät (se bifogade yttranden) 

Skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begår det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 

förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressena om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till uttryck 
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i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 
översiktsplan.  

Barnperspektiv 

Prövning av ny bebyggelse med krav på placering och utformning samt 

hänsyntagande av befintlig naturpari skapar bättre förutsättningar till barnens 

levnadsmiljö i sin helhet och att förslaget till beslut därför är positivt ur ett 

barnperspektiv 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 
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4. Utredning om vatten- och avlopp som inkom 2021-06-02 
5. Yttrande, Sjöhagen 3:8 som inkom 2021-07-07 

6. Yttrande, Sjöhagen samfällighetsförening som inkom 2021-07-07 
7. Yttrande, Sjöhagen 3:17 som inkom 2021-07-04 
8. Yttrande, Sjöhagen 3:15 som inkom 2021-07-01 

9. Yttrande miljöavdelning som inkom 2021-06-22 
10. Yttrande, Sjöhagen 3:16 som inkom 2021-06-17 
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Beslut med delgivningskvitto sänds till 

• Sökande  

• Håtuna prästgård 1:2 

• Sjöhagen 3:16, 3:15, 3:17, 3:8 

• Håtuna-Sjöhagen samfällighetsförening 

 

Meddelande om kungörelse sänds till 

• Markeby 1:1 

• Björkboda 2:4, 2:1 

• Håtunaholm 3:8, 3:9, 3:10 

• Sjöhagen 3:5, 3:1, 3:10, 3:7 

• Udden 1:6, 1:11, 1:10,1:9 
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BYGG.2021.167, uppförande av fem bostadshus i Sjöhagen. 
2021-09-06 

Situationsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skala 1:5000 
 
 
Brun linje markerar anslutningsväg 
Röda linjer markerar tomtgränser 
Gula prickar indikerar plats för byggnad 
Orange prick markerar plats för avfallstunnor 
Lila ring markerar område för gemensam infiltration 
Blå prick markerar borrhål för vatten 
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VA utredning avstyckning från Håtunaholm 3:1 
 
Utredning utförd för förhandsbesked till avstyckning av 5st tomter enligt 
situationsplan. 
 
Situationsplan i skala 1:1000 
I bifogad situationsplan är hus, väg för slamfordon, tänkbara platser för 
avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar markerade. 
 
Befintliga vattentäkter 
Kloridprover har tagits från en närliggande vattentäkt. Se separat dokument. Inga 
höga kloridvärden har noterats vilket är ett tecken på god vattentillgång i området. 
Bifogade protokoll från provborrning och vattenanalys från Håtunaholm 3:10 visar 
också på god vattenkvalitet.  
 
Möjliga avloppslösningar 
Normal skyddsnivå gällande miljöskydd bör råda inom området för de tilltänkta 
tomterna. Om marken lämpar sig för infiltration så är det en upphöjd infiltrationsbädd 
som rekommenderas. Om marken är för tät för infiltration görs istället en markbädd 
där renat vatten kan släppas diffust till slänt eller dike. Provgropar görs i senare skede 
för att utreda markens beskaffenhet vidare.  
 
I första hand rekommenderas enskilda lösningar för vatten. Avloppslösningen görs 
med fördel gemensam men med enskilda slamavskiljare. Pumpning från 
slamavskiljare till bädd är att föredra.  
 
Väg – slam/avfallshantering 
Väg in till tomterna måste byggas för att fordon skall kunna köra in och tömma 
slamavskiljarna och ordna sophantering.  
 
Slutsats 
Det finns goda möjligheter att kunna anordna avlopp på de tänkta tomterna om väg 
byggs. Det finns också goda chanser att borra brunnar för dricksvatten på tryggt 
avstånd till avloppsanläggningarna.  
 
 
VA utredning utförd av:                                   
 
Anders Enfors 
 
Vattenkonsult Sverige AB 
Ringuddsslingan 18 
197 91 Bro 
anders@vattenkonsult.se  
Tel: 073-677 46 61 
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Från: Karin Vikholm
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2021.167
Datum: den 7 juli 2021 21:55:05

Yttrande över BYGG.2021.167
Att den föreslagna avstyckningen av tomter skulle nås via förlängning av sjöhagenvägen bro motsätter vi oss.
Sjöhagenvägen är redan nu överbelastad och det är stora problem med vägen redan nu.
Vägen är en gammal skogsväg med en grund av rötter och stubbar. Redan nu är den för hårt belastad pga
utökning av boende.

Betydligt bättre att de nya tomterna nås via gamla skoklostervägen och att den nya anslutningen görs från den.
Det blir då på mark som tillhör Hårunaholm

Vänliga hälsningar Vikholm
Sjöhagenvägen 21
Sjöhagen 3:8
Bro



135 BYGG.2021.167, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus, HÅTUNAHOLM 3:1, Kung Birgers väg 1 - BMN 21/0014-6 BYGG.2021.167, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus, HÅTUNAHOLM 3:1, Kung Birgers väg 1 : 6. Yttrande, Sjöhagen samfällighetsförening

Datum: 2021-07-05 

Att: Tony Ibrahimi 

Beteckning: BYGG.2021.167 

 

Gällande svar på grannhörande angående förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 5 st 

bostadshus på fastigheten Håtunaholm 3:1. 

Håtuna-Sjöhagen Samfällighetsförening (senare benämnd som Vägföreningen) invänder mot den 

föreslagna anslutningen av väg till aktuella avstyckningar. 

Den föreslagna väganslutningen kommer att innebära en betydande ökad belastning på 

Sjöhagenvägen, som redan idag är utsatt för en betydande belastning av både privat trafik och tyngre 

kommersiell trafik. Dels beror det på tidigare beviljade avstyckningar som ökat på antalet permanent 

boende längs vägen, dels på utökad verksamhet nere vid fastigheten Udden 1:6.  

Med beaktande av ärendet NAT.2020.507 som nyligen var uppe i Bygg och miljönämnden Protokoll 

2021-05-20 §63.  Där framfördes tydligt av sökanden att verksamheten vid Udden 1:6 har för avsikt 

att utöka sin verksamhet ytterligare, vilket kommer att medföra ytterligare belastning för vägen i 

form av ökad tung trafik.  

Vi anser att vägen inte kommer att klara av ännu mer tung trafik, utan att den breddas och förstärks. 

Detta kommer att leda till höga kostnader för de boende.  

Det finns också betydande miljöaspekter. Det är boenden längs vägen med barn och djur, där vissa 

hus är belägna bara ett fåtal meter från vägen. Detta ökar avsevärt risken för olyckor. 

Det blir ökad belastning för boende, naturen och djurlivet pga. buller, vibrationer, damm och avgaser 

från fordonen, vägen är ju en enkel smal grusväg. 

Med detta som bakgrund så har styrelsen i vägföreningen haft en dialog med fastighetsägaren för 

Håtunaholm 3:1 och i denna dialog kommit fram till att vi föreslår en alternativ dragning av väg till 

avsedda avstyckningar. Den föreslagna nya dragningen kommer att avlasta den sämre delen av 

Sjöhagenvägen vilket är nödvändigt. Se bilaga karta, bilaga 1, med alternativ vägdragning. 

Vi ser detta som ett bättre alternativ och inte orimligt för fastighetsägaren att genomföra i samband 

med avstyckningarna. 

 

Styrelsen Håtuna-Sjöhagen Samfällighetsförening 
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Bilaga 1 
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Från: Päivi Svart
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: heino ikonen
Ärende: VB: Grannhörande till sjöhagen samfällinghetsförening BYGG.2021.167
Datum: den 4 juli 2021 12:37:29
Bilagor: image.png

Primarkarta_482042.pdf
utredningomvatten_488923.pdf
utredningomvattenochavlopp_488924.pdf
Situationsplan_488925.pdf
Rapportdricksvatten_488927.pdf
Protokollbrunborrning_488928.pdf

Hej!

Vi är nya på området men har redan nu märkt att Sjöhagenvägen är väldigt hård belastad
och vägen är smal, krokig och gropig.
Enligt grannarna finns det planer för att bygga ännu flera nya "bostadshus/-grupper" i
Håtunaholms marker. Vi har inga synpunkter
på själva byggandet eller vatten- och avloppsanläggningar men tycker att det vore bra att i
stället för den planerade tillfartsvägen titta
redan nu om det är möjligt att bygga en ny väg som ansluter till den gamla vägen bakom
dammen (ungefär den rödmarkerade sträckan i kartan nedan). 
Det skulle minska belastningen på Sjöhagenvägen i framtiden.
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Vänliga hälsningar
Päivi Svart och Heino Ikonen
Sjöhagen 3:17
tel. 0722691885
e-post: paivi.svart@live.se

Från: Håtuna Sjöhagen Väg <sjohagen.samfallighet@hotmail.com>
Skickat: den 13 juni 2021 21:52
Till: Håtuna Sjöhagen Väg <sjohagen.samfallighet@hotmail.com>
Ämne: Fw: Grannhörande till sjöhagen samfällinghetsförening BYGG.2021.167
 
Hej alla
Här kommer ett utskick där alla medlemmar i Samfällighetsföreningen.

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er avseende denna ansökan. Styrelsen kommer också att
summera sina synpunkter.

Vi har bett om förlängning av tiden men just nu gäller att ni måste skicka in er synpunkt
senast 23 juni 2021.
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För adress eller mail se bifogat brev.

mvh
Annette 
sekreterare

 

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Grannhörande till sjöhagen samfällinghetsförening BYGG.2021.167
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning

Tony Ebrahimi
Bygglovsavdelningen
 

 BYGG.2021.167

 

Skrivelse
Diarienummer: BYGG.2021.167
Ärendet avser: Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 5 st bostadshus
Fastighet HÅTUNAHOLM 3:1

Ärendet
Grannhörande

Ev.synpunkter ska skickas in till Bygg- och miljönämnde, Upplands-Bro kommun senast
2021-06-23.

 

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.2021.167
Mottagare: [annette.vikholm@hotmail.com]
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DOKUMENTTYP 1 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Johan Salomonsson
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
08-518 321 62
Johan.Salomonsson@upplands-bro.se

ADM.2021.514

Bygglovsavdelningen
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

HÅTUNAHOLM 3:1

Intern remiss, avseende förhandsbesked för avstyckning
och nybyggnad av 5 st bostadshus
Er beteckning BYGG.2021.167

Ärendebeskrivning

Miljö- och livsmedelsavdelningen fick den 9-23 juni 2021 intern remiss från
bygglovsavdelningen med avseende på VA-frågan, strandskydd och miljöskydd i en ansökan
om förhandsbesked för fem bostadshus.

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter

Vatten

Enligt underlag från SGU (Sveriges geologiska undersökning) angående risk
att erhålla salt grundvatten (100 mg klorid/liter vatten) i bergborrad brunn, är sannolikheten i
aktuellt område mindre än 10 %.

Intilliggande fastigheters brunnar är inte med i SGU:s kartvisare. Miljö- och
livsmedelsavdelningen har därmed inte kännedom om grundvattnets kvalitet och kvantitet i
området.

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att provborrning behöver göras, innan
förhandsbesked kan ges, för att säkerställa att det finns vatten av god kvalitet och tillräcklig
kvantitet att försörja fem bostadshus.

Avlopp

I och med att det redan ligger bostadshus i närheten och det enligt ansökan tillkommer fem
hus utgör det samlad bebyggelse. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därför att hög
skyddsnivå för hälsoskydd gäller för området.

Området består enligt SGU:s jordartskarta av sandig morän och enligt ansökan är den tänkta
infiltrationen/markbädden placerad nedströms dricksvattenbrunnarna. Miljö- och
livsmedelsavdelningen bedömer därför att avloppsfråga går att lösa på platsen.



135 BYGG.2021.167, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus, HÅTUNAHOLM 3:1, Kung Birgers väg 1 - BMN 21/0014-6 BYGG.2021.167, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus, HÅTUNAHOLM 3:1, Kung Birgers väg 1 : 9. Yttrande, miljöavdelning

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
ADM.2021.514

Strandskydd

Infartsvägen till de nya husen kommer till viss del att gå genom strandskyddat område. Miljö-
och livsmedelsavdelningen bedömer att vägen inte hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inte heller väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter. Därmed är det ingen förbjuden åtgärd enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken och kräver därför ingen dispens.

Miljöskydd

I och med att det rör sig om ett fåtal enbostadshus utgör det ingen miljöfarlig verksamhet.

Övrigt

Det står 4 hus i ansökan, men på situationsplanen är det 5 hus.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande med invändningar BYGG 2021.167
Datum: den 21 juni 2021 09:26:15

 
 
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: Margaretha Eriksson <marg.eriksson@gmail.com> 
Skickat: den 17 juni 2021 14:45
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Diarienummer BYGG 2021.167 Nybyggnad 5 bostadshus HÅTUNAHOLM 3:1
 
Som ägare till Sjöhagen 3:16 i Sjöhagen vill jag invända mot att de 5 tilltänkta fastigheterna
ansluts till Sjöhagenvägen, då Sjöhagenvägen inte kommer att tåla all den belastning som
kommer att krävas. Föreslår därför att ny väg anläggs för dessa fastigheter med in- och utfart
uppifrån där gamla skoklostervägen tar slut mot 263an och utmed kraftledningen som går
genom skogen ned mot Udden.
MVH
Margaretha Eriksson
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Sv: Bygg.2021.167
Datum: den 14 juni 2021 11:25:42

Hej Sora,
Vad betyder detta meddelande? Att mailet är reggad eller?
 
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: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Skickat: den 14 juni 2021 11:04
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Bygg.2021.167
 
 
 
 

Med vänlig hälsning
 
Sora Aldaheri
Registrator
 
 
 
 

Från: Torbjörn Röste <Torbjorn.Roste@svsg.se> 
Skickat: den 14 juni 2021 10:59
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Bygg.2021.167
 
Hej!
 
Vi har tagit del av era handlingar gällande nybyggnad av 5st nya hus längst inne/nere i
vårat område Sjöhagen.
 
På den senaste tiden (ca 2 år) har det blivit 2+3st nybyggda hus en bit in och längst in i
vårat område och det
har varit en väldigt tung och kraftig trafik under hela denna period. Tyvärr verkar inte det
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vara slut på den
tunga trafiken ännu till dessa hus! Vägen tar stryk och måste därför skrapas, hyvlas och
dammbehandlas oftare.
 
Vi och säkert flera av oss här har flyttat hit för att få det lite lantligt å lugnt men det håller
nu på att spåra ur totalt.
Många av oss boende har barn, barnbarn och husdjur och vill känna att dom kan vistas här
säkert och få ha lite lugn och ro då dom är här.
 
Vägen som vi har är dessutom väldigt undermålig för en tung trafik, den blev helt
sönderkörd vid en period
av byggandet och gungfly uppstod på vissa bitar av vägen.
 
En acceptabel lösning kan vara en helt ny infart från väg 263 närmare länsgränsen,
alternativt från gamla landsvägen som delar
fastigheterna Håtunaholm 3:1 och Markeby 1:1 (mellan 263:an och Sjöhagenvägen) och
som går ner till den nedre delen av
Sjöhagen och det skulle nog även passa många av de som redan bor i den ändan.
 
Mina synpunkter är:
- Vägen håller absolut inte för detta
- Den tunga trafiken dammar och låter otroligt mycket
- Ny infart till Sjöhagen´s nedre del måste göras om bygglov ska beviljas
- Vi vill ha vårat lugna Sjöhagen tillbaka 
 
Ha en bra sommar!
 
 
Med vänlig hälsning
 
Torbjörn Röste
 
Sjöhagenvägen 12
197 92 Bro
070 – 47 10560
tobbe@svsg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(12)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Virpi Kaarina Lindfors 

Miljö, hälsa och livsmedelschef 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

VirpiKaarina.Lindfors@upplands-bro.se 

2021-09-01 BMN 21/0012  

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.2021.585, Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet, STÄKET 1:32 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Veidekke Industri AB, med 

organisationsnummer 556513-9408, inom STÄKET 1:32 om följande 

försiktighetsmått för mellanlagring av avfall, återvinning av avfall genom 

mekanisk bearbetning samt uppställning och drift av anläggning för kross- och 

sortering av berg, naturgrus och andra jordarter: 

1. Följande beslut ersätter delegationsbeslut § 58 daterat den 9 juli 2015 samt 

delegationsbeslut § 233 daterat den 6 november 2020 i sin helhet.  

 

2. Om inte annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas 

i överensstämmelse med vad sökanden har angett samt inkommen anmälan 

daterad den 2 juli 2021 eller vad som för övrigt framkommit under 

handläggningen. 

3. Krossning, sortering samt mekanisk bearbetning får endast ske helgfria 

vardagar kl. 06.00-22.00 under förutsättning att de riktvärden som framgår 

av Naturvårdsverkets"Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller", rapport 6538 kan hållas.   

4. In- och utförsel av material samt upplagshantering får ske under andra tider 

och dagar, måndag-söndag kl 00.00-24.00. 

5. Verksamheten ska genomföra närfältmätning och beräkning av buller samt 

vidta lämpliga åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten om befogat 

klagomål uppkommer till följd av ändrade arbetstider. Samtliga klagomål 

ska dokumenteras.  

6. Om klagomål på verksamheten uppstår ska verksamhetsutövaren undersöka 
klagomålet och vid befogat klagomål vidta åtgärder. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen ska informeras om eventuella klagomål. 

7. Årsrapport ska skickas in gällande föregående verksamhetsår till Bygg- och 
miljönämnden senast den 31 mars året efter.  

8. Damning från verksamheten ska begränsas.  
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Datum Vår beteckning 2 (12)  
2021-09-01 BMN 21/0012 

 
 

9. Förvaring av kemikalier, drivmedel och farligt avfall ska ske på ett sådant 

sätt att eventuellt spill och läckage inte kan nå mark, yt- eller grundvatten. 
Behållare ska vara låsta och märkta med innehåll. Absorberingsmedel ska 

finnas tillgängligt för uttag av spill. Uttaget spill ska omhändertas på rätt 
sett.  

10. Service och reparationer på maskiner, tex oljebyte, på gräv- och 

lastmaskiner ska ske på verkstad eller på tätt underlag där eventuellt spill 
och läckage kan samlas upp.  

11. Verksamheten omfattas av kravet på egenkontroll.  

12. All berörd personal, underentreprenörer och liknande ska ta del av detta 
beslut. En kopia av beslutet ska finnas tillgängligt på verksamhetsområdet. 

13.  Verksamheten ska senast den 1 juni 2025 vara avslutad på fastigheten 
Stäket 1:32.  

 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 1-3, 7 §§, 9 kap. 1, 3 §§, 15 kap. 11 § samt 

26 kap. 9, 19 §§  miljöbalken (1998:808) med stöd av 27 § förordning  om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

_______________________________________________________________ 

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

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 
Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 
senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

Veidekke Industri AB inkom den 2 juli 2021 till bygg- och miljönämnden med 

en anmälan om miljöfarlig verksamhet för nuvarande och planerad verksamhet 

inom fastigheten STÄKET 1:32, i avseende att bemöta ökad efterfrågan av 

mottagning och återvinning av avfall. För att genomföra detta på ett 

resurseffektivt och samhällsnyttigt sätt krävs ökade återvinningsmängder och 

förändring av arbetstid för vissa moment avseende mottagning, hantering, 

bearbetning och återvinning av avfall samt justering av produktionsvolymer 

vid krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter. 

Verksamheten är anmälningspliktig C-verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen och berörs av verksamhetskoderna 90.40, 90.110 

och 10.50. 
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Datum Vår beteckning 3 (12)  
2021-09-01 BMN 21/0012 

 
 

Beslutsunderlag 

 Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Stäket 1:32 i 
Upplands-Bro kommun, upprättad 2021-06-25 av Linnéa Andersson 
(Envigo) 

 10321068.01 Utredning av externt buller från kross- och 
återvinningsverksamhet, upprättad 2021-05-05 av WSP Akustik. 

 Rapport 2021-KSC-HS-T002 Riskbedömning av kvartsexponering, 

upprättad 2021-02-23 av Henrik Strohmayer och Ulf 
Götbrant  (Avonova Hälsa AB) 

 Rutin för kontroll av inkommande schaktmassor/material. 
 Yttrande över förslag till beslut till Bygg- och Miljönämnden avseende 

anmälan om miljöfarlig verksamhet (återvinningsverksamhet med 

tillhörande anläggningar) inom fastigheten Stäket 1:32 i Upplands-Bro 
kommun. 2021-08-30. 

 Bemötande av frågeställningar från Bygg- och Miljönämnden avseende 
anmälan om miljöfarlig verksamhet (återvinningsverksamhet med 
tillhörande anläggningar) inom fastigheten Stäket 1:32 i Upplands-Bro 

kommun 2021-10-21. 
 Bemötande av frågeställningar från Bygg- och Miljönämnden avseende 

anmälan om miljöfarlig verksamhet (återvinningsverksamhet med 
tillhörande anläggningar) inom fastigheten Stäket 1:32 i Upplands-Bro 
kommun 2021-11-01. 

Ärendet 

Bakgrund 

Veidekke Industri AB inkom den 2 juli 2021 till bygg- och miljönämden med 

en anmälan om miljöfarlig verksamhet för nuvarande och planerad verksamhet 

inom fastigheten STÄKET 1:32, i avseende att bemöta ökad efterfrågan av 

mottagning och återvinning av avfall. För att genomföra detta på ett 

resurseffektivt och samhällsnyttigt sätt krävs ökade återvinningsmängder och 

förändring av arbetstid för vissa moment avseende mottagning, hantering, 

bearbetning och återvinning av avfall samt justering av produktionsvolymer 

vid krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter. 

Verksamheten är anmälningspliktig C-verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen och berörs av verksamhetskoderna 90.40, 90.110 

och 10.50.  

Anmälan avser 

Veidekke Industri AB bedriver idag en återvinningsverksamhet inom 

fastigheten Stäket 1:32 med mottagning, hantering, bearbetning och 

återvinning av avfall enligt gällande beslut 2015-07-09 dnr 15/0068-427 och 

beslut 2020-11-06 dnr MIL.2020.898 samt ett efterbehandlingsarbete av 

tidigare täktverksamhetenligt beslut 2020-06-18 dnr MIL.2013.306. Anmälan 
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avser att ersätta gällande beslut 2015-07-09 dnr 15/0068-427 och beslut 2020-

11-06 dnr MIL.2020.898. Kompletteringar inkom 21 oktober 2021.  

Verksamheten avser inom verksamhetsområdet ställa upp och drifta anläggning 

för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 
(entreprenadberg). Samt ställa upp drifta anläggning för mekanisk bearbetning 

och återvinning av asfalt, betong samt jord- och schaktmassor. 

Inom verksamhetsområdet tillverka anläggningsjord samt motta och omlasta 
icke farligt avfall för vidare transport till annan slutlig mottagare.  

För att tillmötesgå samhällets behov och efterfrågan behöver några 
förändringar genomföras; 

Mottagning och mekanisk bearbetning av maximalt 25 000 ton betong, 25 000 
ton returasfalt samt 20 000 ton schaktmassor per år avsedda för tillverkning av 
anläggningsjordar och återvinningsprodukter samt mottagning, krossning och 

sortering av maximalt 650 000 ton entreprenadberg per år. Mellanlagring 
kommer att ske av maximalt 30 000 ton avfall för byggnads- och 

anläggningsändamål per enskilt tillfälle. Då väg- och anläggningsarbeten till 
stor del sker under kvälls- och nattetid för att förebygga trafikstörningar och 
minska risken för olyckor, avser verksamheten att utöka arbetstiden för 

krossning och sortering samt mekanisk bearbetning i anläggningar för 
ändamålet till kl. 06.00-22.00 helgfria vardagar, då detta kan ske utan att 

gällande bullerriktvärden överskrids. Införsel och utförsel av material med 
transporter samt upplagshantering kan komma att ske kl. 00.00-24.00 måndag-
söndag, något som verksamheten redan har medgivande till i nu gällande 

beslut. 

Lokalisering 

Verksamheten är belägen på Norra Stäksön mellan Kungsängen i Upplands-

Bro och Kallhäll i Järfälla kommun, strategiskt rätt ur ett logistisk avseende. I 

kommunens översiktsplan (ÖP2010) anges att bebyggelse av varierande typ 

och täthet på sikt kan utredas för norra Stäksön, men för att infria dessa 

möjligheter krävs det förutom att återvinningsverksamheten upphör även att 

vissa förutsättningar finns såsom anläggande av huvudledningar för kommunalt 

VA och upprättande av trafikförbindelser med Enköpingsvägen/Kungsängens 

tätort. Enligt verksamheten tar planeringen för Stäksön lång tid och då området 

i sig inte är detaljplanelagt står återvinningsverksamheten inte någon direkt 

konflikt med framtida planer. 

Buller 

Inför ansökan om ändring av miljöfarlig verksamhet har en bullerutredning 
genomförts av WSP Akustik den 5 maj 2021. Beräkningarna redovisade att de 

ljudnivåer som uppstår från verksamheten inklusive krossning i dagsläget 
klarar av satta riktvärden dagtid (06.00-18.00) och vartefter som krossningen 
fortskrider och krossverket flyttas norrut, in i det befintliga upplaget, kommer 
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bullernivåerna att sänkas så att de även understiger satta riktvärden för drift 

under kvällstid (18.00-22.00). 

Övrigt buller som förekommer från verksamheten är lastning och lossning av 

material samt från transporter till och från anläggningen. Transporterna går via 
en enskild väg i södergående riktning och ansluter till allmän väg 841 
(Enköpingsvägen), som är en s.k. BK1-väg, vilket är den väg som har högsta 

bärighetsklass. Väg 841 ansluter till E 18. 
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Damm 

Damm uppkommer från krossning, mekanisk bearbetning, sortering och 
lastning av material samt transporter inom området. Verksamheten har uppgett 

att de kommer att motverka damm med vattenbegjutning, inkapsling av 
bandtransportörer och/eller motsvarande åtgärd. 

Kemikaliska produkter och farligt avfall 

Drivmedel till verksamhetens maskiner lagras i en dubbelmantlad cistern på 
hårdgjord yta. Adsorptionsmedel finns lättillgängligt om ev. spill skulle 

uppkomma. Övriga kemikalier förvaras i en låst, uppmärkt container med 
fullgoda spillkar/-skydd för respektive behållare. Uppdaterade 
säkerhetsdatablad och kemikalielista finns tillgänglig. Farligt avfall som 

uppkommer inom verksamheten levereras till godkänd mottagare. 

Transporter  

Från Stäket återvinningsanläggning finns idag en fungerande in- och utfartsväg 
som använts vid både tidigare täktverksamhet och nuvarande 

återvinningsverksamhet. Transport av material sker via enskild väg i södergående 
riktning och ansluter sedan till allmän väg 841 (Enköpingsvägen). Transporter av 

bergmaterial har pågått i snart 20 år på den vägen. Vägen är en s.k. BK1-väg och 

har inga begränsningar vad avser bärighet, vägen har högsta bärighetsklass. Från 
väg 841 leds transporter vidare till väg E 18.  

Klagomål på buller 

Under 2021 har ett klagomål inkommit till verksamheten. Klagomålet som 

inkom gällde buller från transporter längs Enköpingsvägen. Bullerklagomålet 
har tagits upp med Veidekke Industri AB som i sin tur har skickat ut en 

kontrollant till Enköpingsvägen för att kontrollera verksamhetens transporter. 
Inget ovanligt har kunnat upptäckas under denna tid. 

Efterbehandling av täkt samt upphörande av återvinningsverksamt  

Efterbehandlingsplanen är fastställd genom beslut av Bygg- och miljönämnden 
2020-06-18 § 76. Återställande av täktverksamheten kommer att vara helt 

färdigställt den 1 juni år 2025. Detta i enlighet med villkor 11 i Bygg- och 
miljönämndens beslut § 76.  

 
Följande tidsplan gäller  för efterbehandlingen samt återställningen. 
Delaktiviteter har även skett under åren täkttillstånd förelåg på platsen.  

År 2021 har hela området för tidigare kontorsetablering avetablerats och 
markytorna iordningställts. Därtill har området för mottagning och hantering 
och kompostering av träavfall avetablerats och marken avjämnats och avstädats 

i sin helhet. Dessa åtgärder har besiktats av tillsynsmyndigheten genom Miljö- 
och livsmedelsavdelningen, vid uppföljning i samband med inspektion. 

Åtgärderna där är i linje med bolagets nu nya anmälan, där denna verksamhet 
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avslutats som en del i den avveckling som även pågår av återvinnings-

verksamheten på sikt. Veidekke har även under året gjort färdig framtida 
vattenavledning med damm för naturvårdsåtgärder samt slutlig 

avrinningsriktning.  

Återvinningsverksamheten som pågår inom fastigheten med gällande beslut 
enligt miljöbalken, är beroende av hanterings- och upplagsytor. Därmed 

kommer alla ”ytterområden”, slänter att göras färdigt först och upplagsytor, 
transportvägar och vågområde att sparas till sist. Under år 2023 kommer den 

norra slänten att återställas och under år 2024 kommer resterande ytor att 
påbörjas enligt planen - med start från väster och avslutas i öster.  
Upplagsytor för betong, tegel och asfalt kommer avetableras först och sist 

återställs upplagsytor för bergkrossprodukter, se bifogad ritning över 
återvinningsverksamhetens disposition.  

 
Eftersom finmodellering av jordmassor och sand bara kan ske under vissa tider 
på året (ej frusna förhållanden och tidvis tjäle) kommer denna ytfinish, 

finjustering samt slutlig revegetering av området ske våren 2025. 
Efterbehandlingen kommer vara helt färdig inom den tidsram som nämnden 

beslutat om.  
 
År 2023 kommer yta för miljöbodar och anläggningens egna avfallshantering 

(containers) att avflyttas från norra delen av området för åtkomst och åter-
ställning.  
År 2024 kommer yta för hantering och tillverkning av anläggningsjordar och 

därefter yta för hantering av avfall i form av betong-, tegel, och asfalt att 
avetableras och återställas.  

År 2024 samt del av år 2025 (våren) kommer ytor för berg och krossprodukter 
att avetableras och återställas. 
År 2025 per den 1 juni kommer återvinningsverksamheten att vara avslutad 

inom aktuellt område.  
 

Eftersom efterbehandlingen/återställningen av området i allt väsentligt berör de 
ytor som nyttjas av för återvinningsverksamhet ligger det i sakens natur att 
även denna då per automatik måste upphöra vid aktuell tidpunkt (1 juni 2025).  

 
Efterhandlingen av täkten följs upp på tillsynsbesöken samt genom årliga 

inskickade årsrapporter.  

 

Planprogram för Norra Stäksön  

Det finns av kommunen ett godkänt planprogram för hela norra Stäksön för en 
ny stadsdel. Projektet är vilande då det finns ett beslut om utökat strandskydd 

från Länsstyrelsen som kommunen har överklagat. Beslutet ligger hos 
regeringsrätten.  

Tidigare anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål  
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Anmälan om att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål inkom 21 

oktober 2019 till Bygg- och miljönämnden för Stäket 1:32. 
 

Kommunicering 

Förslag till beslut har kommunicerats med Sara Selegran, Veidekke Industri 
AB mellan den 27 augusti 2021 och 30 augusti 2021.  Sara Selegran, Veidekke 

Industri AB har inkommit med  synpunkt på villkor 3 i försiktighetsmåtten den 
30 augusti 2021, Krossning, sortering samt mekanisk bearbetning av mottaget 

bergmaterial får endast ske helgfria vardagar kl. 06.00-22.00 under 
förutsättning att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller kan 
hållas.  

Förslag till beslutet ändring i beslutet har skickades ut på kommunicering 
mellan 29 oktober 2021 och 2 november 2021. Sara Selegran, Veidekke 

Industri AB har inkommit med  synpunkt på villkor 13 i försiktighetsmåtten 
den 1 november 2021. Verksamheten ska senast den 1 juni 2025 vara avslutad 
på fastigheten Stäket 1:32 

 

Beslutsmotivering 
Bygg- och miljönämndens bedömning är att verksamheten kan bedrivas utan 

olägenhet för hälsa och miljön under förutsättning att skyddsåtgärderna enligt 
beslutet följs. Åtgärderna som föreläggs för verksamheten bedöms som 

ekonomiskt rimliga, tekniskt möjliga och motiverade enligt 2 kap 3 och 7 §§ 
miljöbalken. 

Enligt miljöbalkens 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga och hindra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid 
yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. För att så långt 

som möjligt undvika störning för grannfastigheter ska Naturvårdsverkets 
riktvärden för externt industribuller uppfyllas. 

Bemötande av synpunkter 

Veidekke Industri AB har inkommit med  synpunkt på villkor 3 i 
försiktighetsmåtten, Krossning, sortering samt mekanisk bearbetning av 

mottaget bergmaterial får endast ske helgfria vardagar kl. 06.00-22.00 under 
förutsättning att Natur-vårdsverkets riktlinjer för externt industribuller kan 

hållas.  

Veidekke föreslår att villkor 3 ändras och får följande lydelse efter ändring:  
Krossning, sortering samt mekanisk bearbetning får endast ske helgfria var-

dagar kl. 06.00-22.00 under förutsättning att de riktvärden som framgår av 
Naturvårdsverket ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, 

Rapport 6538 kan hållas.  
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Bygg- och miljönämnden ser ingen oskäligt med att ändra i villkor 3 efter 

inkommen synpunkt. 

Veidekke Industri AB har inkommit med  synpunkt på villkor 13 

Verksamheten ska senast den 1 juni 2025 vara avslutad på fastigheten Stäket 
1:32 i försiktighetsmåtten den 1 november 2021.  
Veidekke föreslår att villkor 13 ändras och får följande lydelse efter ändring:  

Verksamheten ska inom det område som denna anmälan avser senast den 1 
juni 2025 vara avslutad på fastigheten Stäket 1:32.  

 
Bygg- och miljönämnden ser att all verksamhet avslutas på fastigheten 
samtidigt som efterbehandlingen av bergtäkten ska vara klar, 1 juni 2025. Det 

finns även ett godkänt planprogram för Stäksön. För att planprogrammet ska 
kunna genomföras behöver all verksamhet inom Stäket 1:32 vara avslutat. 

 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) 

2 kap. 1 §  

När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när 
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna 

balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. 
Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat 

skada eller olägenhet för miljön. I detta kapitel avses med åtgärd en sådan 
åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. 

2 kap. 2 §  

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 §  

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. 

2 kap. 7 §  
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Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 

anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett 

åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande 
för bedömningen av behovet. Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad 

förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får 

verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena 
tillåtas om den 1) är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att 
följa normen, 2) förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande 

åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är 
obetydlig, eller 3) trots att den försvårar möjligheterna att följa 

miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas 
ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett 
större geografiskt område.  

9 kap. 1 §  

Med miljöfarlig verksamhet avses 1) utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen 
eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 

grundvatten, 2) användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat 

utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden 
eller grundvatten, eller 3) användning av mark, byggnader eller anläggningar 
på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 

skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 
liknande. 

9 kap. 3 §  

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 

helt tillfällig. 

15 kap. 11 §  

Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är 
godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. En bestämmelse om 
att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 12 §. Bestämmelser 

om att kommuner kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 20 och 22 §§. 
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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. Förelägganden och 
förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål 

som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom 
hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden 

eller förbud som 1) är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa 
eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller 2) gäller säkerhetshöjande 
åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§. I fråga 

om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en 
verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med 

utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen 
eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar 
till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i 

fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande 
lokala föroreningar. 

26 kap. 19 § miljöbalken 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 

och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan 
verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 

till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
kontrollen. 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

27 § 

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som 
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud 
enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att 

ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Om sådana åtgärder inte 
beslutas skall myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att 

ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.  

Avgift  

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 
enligt gällande föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 
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miljöbalkens område antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2019, 

§ 268.  

Avgift fattas i ett separat beslut. 

Barnperspektiv 

I och med att samtligt material kommer att utgöras av icke farligt avfall och ha 

hög renhetsgrad förväntas inte några föroreningar oacceptabla för människa 

eller miljön nå grundvattnet eller omkringliggande vattendrag.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Virpi Lindfors  

Miljö- och livsmedelschef Cecilia Andersson 

 Miljöinspektör 

 

 

Beslut sänds till 

 Sökande: Veidekke Industri AB, Sara Selengran,  

sara.selegran@veidekke.se 
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Magnus Malmström  

Miljöinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Magnus.malmstrom@upplands-bro.se 

2021-11-30     

Bygg- och miljönämnden 
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MIL.2021.679, Samråd enligt miljöbalken för 
bergtäktsverksamhet, Upplands Bro kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets förslag daterat den 29 november 2021 till Swerock 

AB. 

Bakgrund 

Swerock AB inkom den 24 september 2021 med samrådsunderlag gällande 

ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53. 

Swerock inledde 2017 en process för att söka tillstånd på rubricerad fastighet. 

Tillståndsansökan prövades i Mark- och miljödomstolen i Nacka i november 

2018 och fick tillstånd. Tillståndet överklagades av närboende, samt Upplands-

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

tillståndsansökan avslogs med motivering att ”bolaget inte har visat att den 

föreslagna lokaliseringen av täkten är lämplig med hänsyn till att ändamålet 

ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljön. Bolaget har inte heller visat att det finns förutsättningar att genomföra 

efterbehandlingen utan att det uppkommer skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.” 

Ärendet överklagades sedan av bolaget till Högsta domstolen som inte 

beviljades prövningstillstånd. 

Swerock AB motiverar en ny ansökan med att domstolarna styrkte behovet av 

ett kvalitativt bergmaterial i regionen. Bolaget anför vidare att den sökta 

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

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

Mark- och miljööverdomstolen. Swerock avser därför att på nytt ansöka om 

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

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att 

sökas samlat och ansökan kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen 

i Nacka. 
  

  

UBK1005, v2.0, 2014 

- 11 - 03        
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Skillnader i ansökan jämfört med 2017 är att verksamheten inte omfattar 

mottagande av massor för efterbehandling, samt ett minskat 

verksamhetsområde åt öster. En ny lokaliseringsutredning är också framtagen. 

I övrigt är förutsättningarna desamma enligt bolaget. 

Swerock AB avser att på nytt ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. 

miljöbalken, samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. Miljöbalken. 

Prövning kommer att ske enligt 11 kap. och ansökan kommer att lämnas in till 

Mark- och miljödomstolen i Nacka. 

Sammanfattning 

Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär inte att den sökta 

verksamheten i sig skulle ha godkänts, vilket Swerock anför som en grund för 

en ny ansökan. Tillhörande transporter, buller, påverkan på naturvärden eller 

hydrologi etc. utgör underlag för Upplands-Bro kommuns ställningstaganden 

såväl i t ex översiktsplan som i ärenden av aktuellt slag. Den sammanfattande 

avvägning som Mark- och miljödomstolen gjort vad gäller att bolaget inte har 

visat att den föreslagna lokaliseringen av täkten är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås och att det sker med minsta intrång och olägenhet 

för människors hälsa och miljön bygger på detta. En ny ansökan kräver därför 

en noggrann prövning av samtliga sakförhållanden som rör platsen och 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom den 24 september 2021.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2017. 

 Besök i området under november 2021. 

 Samtal med kontaktpersoner på Swerock AB den 29 november 2021.  

Ärendet 

Punkter i miljökonsekvensbeskrivning 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att flera frågeställningar kvarstår för 

sökanden att klargöra och redovisa mer till en eventuell ansökan.  

Bygg- och miljönämnden har tagit del av det nya samrådsunderlaget till ny 

bergtäkt inom rubricerad fastighet Kvarnnibble 2:53 och lämnar härmed 

följande synpunkter.  

Bygg- och miljönämnden kan fortfarande se att bergtäkten kommer medföra 

stora ingrepp i naturmiljön och att verksamheten kommer innebära stora 

störningar för både friluftslivet och närboende. Även bortledningen av 

grundvatten som riskerar att påverka närliggande dricksvattenbrunnar samt 

sumpskog och de två mossarna.  
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3.3 Hydrologi: Ingen hydrologisk utredning har utförts.  

I vilken omfattning samt hur många fastigheter kommer att bli påverkade den 

planerade sänkning av grundvattennivån?  

På vilket sätt kommer bortledning av vatten från brytområdet att påverka 

området i sin helhet?  

Hur kommer Mälaren att påverkas att vatten från brytområdet leds ut via ett 7 

km långt dikessystem norrut som mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren?  

3:4 Sprängning: Det står att sprängning ska ske 8–12 gånger per år. Det finns 

inga uppgifter om hur lång tid som sprängning kommer att ske samt under 

vilka tider.  

Det finns inte någon beräkning av ljudnivåer vid sprängningarna, eller ens 

några uppskattningar, vilket behöver redovisas. 

3.5 Arbetstider och 3.6 Logistik: Arbetstiderna inom verksamhetsområdet 

uppges vara mellan 06:00 och 18:00, samt trafikrörelser mellan 06:00 och 

22:00. 

Väg 912 hade år 2015, 260 tunga fordon per dag och planerad verksamhet 

kommer medföra ytterligare 160 tunga fordon per dag. 

Bygg- och miljönämnden önskar veta den förväntande ökade bullernivån för 

närboende utmed väg 912 samt för boende och arbetande längs E18 i 

Upplands-Bro kommun. 

I dagsläget går det i stort sett ingen trafik som har stort axeltryck som planerad 

trafik kommer att medföra på väg 912 och därför behövs det en utredning hur 

160 tunga fordonen kommer att påverka körbanan på väg 912. 

Även en beskrivning hur den 1,3 kilometer långa nya tillfartsväg från 

verksamhetsområdet till väg 912 ska byggas för att klara den stora belastningen 

under mer än 20 års tid.  

3.7 Energiförsörjning: Energianvändning kommer att krävas till 

krossanläggning, våtsikt, personalbod, våganläggning, pumpar, 

belysningsstolpar, etc.  

Enligt Swerock AB kommer denna elenergi att framställas med hjälp av 

generatorer som drivs med diesel, medan elen på sikt kommer från 

kraftledningsnätet.  

Bygg- och miljönämnden undrar när denna inkoppling till kraftledningsnätet 

kommer att ske. Vidare bör Swerock AB överväga att energianvändningen till 

nämnda område kan ske via elnätet redan från start av verksamheten. 

3.11 Utsläpp till vatten: Swerock uppger att verksamheten kommer medföra 

förhöjda halter av främst kväve och partiklar. Kvävet kommer från rester av 

odetonerat sprängämne och Bygg- och miljönämnden önskar veta hur detta 

kväve kommer att tas om hand innan det rinner ut i dikesystemet.  
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Vidare uppger Swerock att spill av petroleumprodukter kan komma att ske och 

nämnden avser att en beredskapsplan för dessa eventuella petroleumspill 

behöver utredas. 

3.12 Utsläpp till luft: Det kommer att finnas upplagshögar med finmaterial 

som kan ge dammbildning i vindutsatt läge. Bygg- och miljönämnden vill veta 
hur denna dammbildning kan minimeras för de boende i området och kanske 

då speciellt för boende i den förhärskande vindriktningen. 

6.3 Skyddade områden: Bygg- och miljönämnden befarar att verksamheten 

kommer innebära stora inskränkningar på det rörliga friluftslivet eftersom hela 

brytningsområdet kommer förändra landskapet helt och frilufts- och 

turismområdet går förlorat.  

Området har unika natur- och kulturvärden samt en förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till 

kungamakten. Detta unika område bör bevaras intakt.  

6.4 Naturvärden: Enligt nämnden finns risk föra att stora naturvärden går 
förlorade, utifrån att de planerade verksamhetsområdet ligger i en utpekad 

nyckelbiotop. Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen identifierat 
ytterligare ett antal olika sumpskogar och naturvärden runt det planerade 

verksamhetsområdet.  

6.6 Landskapsbild: Eftersom täktverksamhet kommer att innebära en stor 

påverkan på landskapsbilden under såväl själva brytningen som efter avslutad 

verksamhet, kommer landskapsbilden att påverkas kraftigt samt under väldigt 

lång tid. Nämnden kräver därför att det finns en efterbehandlingsplan till 

ansökan.  

Bygg- och miljönämnden befarar också att en lokal grundvattensänkning kan 

riskera att medföra negativ påverkan på närliggande sumpskog och mossar till 

följd av lokala hydrogeologiska förändringar. Nämnden vill påminna om att det 

i hela Stockholms län råder förbud mot markavvattning (enligt 11 kap. 14 § 

första stycket miljöbalken) på grund av att det anses särskilt angeläget att 

våtmarker i länet bevaras. De närliggande två mossarna Stormossen och 

Lillmossen är utpekade som ESKO-områden (Ekologiskt Särskilt Känsliga 

Områden) i kommunens översiktsplan (ÖP 2010).  I ett dokument med 

motiveringar till kommunens utpekade ESKO-områden står att Stormossen är 

en tallmosse omgiven av alkärr och hällmarkstallskog, att denna naturtyp är 

ovanlig och därför hyser arter som inte är särskilt vanliga och att Stormossen är 

ett föroreningskänsligt område som också är särskilt känsligt för hydrologiska 

förändringar. Riskerna med täktverksamhetens påverkan på närliggande 

sumpskog och mossar måste utredas mycket grundligt i ansökan.    
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Barnperspektiv 
Barnperspektiven är synnerligen viktiga mot bakgrund av de långsiktiga 
effekterna av sökt täktverksamhet och förutsättningar för barn att växa upp i 

angränsande områden. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Virpi Lindfors  

Miljöchef Magnus Malmström 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Samrådshandlingarna  

2. Förslag till yttrande  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen i Upplands-Bros kommun 



137 MIL.2021.679, Samråd enligt miljöbalken för bergtäktsverksamhet, Upplands Bro kommun - BMN 21/0014-10 MIL.2021.679, Samråd enligt miljöbalken för bergtäktsverksamhet, Upplands Bro kommun : 1. Samråd enligt miljöbalken för bergtäktsverksamhet, Upplands-Bro kommun

From: Davi dsson, Ida <i da.davi dsson@wsp.com>
Sent: de n 12 nove mbe r 2021 13:19
To: havochvatte n@havochvatten.se; re gi strator@naturvardsverket.se; e x p-

hkv@mi l .se; fortv@fortifikationsverket.se; re gi strator@raa.se;
stockhol m@l ansstyrel sen.se; Kommun; i nfo@stof.nu;
i nfo.uof@gmail.com; mai l @brandkaren-attunda.se; hatuna_habo-
ti bbl e @hhth.se; cari n.e nfors@teli a.com; kundce nvice @eon.se ;
e l di stri buti on@vattenfal l.se

Cc: Hol m, Göran
Subject: Samråd e nl i gt mi l jöbalken för be rgtäktsverksamhe t, Uppl ands-Bro

kommun
Attachments: 211103 Samrådsunde rl ag Kvarnnibble.pdf

Categories: TA; JN4310200

Inbjudan till samråd

På uppdrag av Swe rock AB öve rsänds unde rl ag för samråd gäl l ande ansökan om
ti l l stånd för be rgtäkt i nom fasti ghe te n Kvarnni bbl e 2:53 i Uppl ands-Bro kommun,
Stockhol ms l än.
De n pl ane rade ve rksamhe te n avse r brytni ng av be rg samt mottagni ng, be arbe tni ng
samt åte rvi nni ng av jord- och schaktmassor och e ntre pre nadbe rg. V e rksamhe te n
i nne bär att grundvatte n komme r att be höva avl e das.
Pl ane rad be rgtäktsve rksamhe t omfattas äve n av l ag om åtgärde r för att före bygga
och be gränsa föl jde rna av al l varl iga ke mi kal ieol yckor (Se ve so-lagen).

Swe rock i nl e dde e n proce ss för att söka ti l l stånd på fasti ghe te n år 2017. Ansökan
avsl ogs, me n be hove t av be rgmate rial i re gi onen kvarstår och bol age t avse r därför a t t
l ämna i n e n ny ansökan.
Ski l l nade r i de nna ansökan jämfört me d ti di gare är bl and annat e tt mi ndre
ve rksamhe tsområde , e n omarbe tad l okal i se ri ngsutre dni ng samt annan före sl age n
e fte rbe handl ing.

De n som vi l l stäl l a frågor är väl komme n att kontakta Göran Hol m, WSP Sve ri ge AB,
te l e fon 010-722 56 02, e-post goran.hol m@wsp.com.

Synpunkte r ski ckas skri ftlige n senast måndag den 6 december 2021 ti l l :

WSP Sve ri ge AB Al te rnati vt: goran.hol m@wsp.com
Att: Göran Hol m
Södra Mal mgatan 10
391 25 Kal mar

Al l a i nkomna synpunkter bi fogas ansökan.

Me d vänl i g häl sni ng

Ida Dav idsson
Utredare | Ekologi, ytvatten och m iljöprövning
WSP Environm ental
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  T+46 10-722 74 60  

   

   WSP Sverige AB 
Arabygatan 9 

352 46 Växjö 

T +46 10-722 50 00 
   

  wsp.com  

 
 

 
 

 
 
NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, 
proprietary or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the inten ded 
recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message 
is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the 
sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e -mail system and destroy any printed 
copies.  

 
 
 
-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl  
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2021-09-24 REVIDERAD 2021-11-03

SWEROCK AB

SAMRÅDSUNDERLAG –
AVGRÄNSNINGSAMRÅD KVARNNIBBLE

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BERGTÄKT PÅ FASTIGHETEN
KVARNNIBBLE 2:53 I UPPLANDS-BRO KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN
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SAMRÅDSUNDERLAG – 
AVGRÄNSNINGSAMRÅD KVARNNIBBLE 

 

 

SÖKANDE 

Swerock AB 
 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 
Box 503 

391 25 Kalmar 

Besök: Arabygatan 9 

Tel: +46 10-722 50 00 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

wsp.com 

 

KONTAKTPERSONER 

Göran Holm, WSP Sverige AB 

Tfn: 010 722 56 02 

E-post: goran.holm@wsp.com 

 

Jenny Malmkvist, Swerock AB 

Tfn: 021 15 49 23 

E-post: jenny.malmkvist@swerock.se  

  
UPPDRAGSNAMN 

Bergtäkt Kvarnnibble 

UPPDRAGSNUMMER 

10320827 

FÖRFATTARE 

Göran Holm 

DATUM 

2021-09-24 

ÄNDRINGSDATUM 

2021-11-03 
 
Granskad av 
Ida Davidsson 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Swerock AB (Swerock eller Bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av grus- och 

bergkrossprodukter med ett innehav av ca 200 täkter. Ballastmaterialen har ett brett 

användningsområde som bl.a. fabriksbetong, betongvaruindustrin, asfaltverk samt hus-, väg-, och 

järnvägsbyggnation samt fyllnadsmaterial. Allt från sand, grus, singel, makadam, bergkross, stenmjöl 

och sjösten till jordprodukter kan tillhandahållas. Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt. 

Swerock arbetar kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att 

ballastprodukterna alltid ska uppfylla marknadens högsta krav. 

Swerock arbetar för strategiskt placerade täkter, nära avsättningsområdet, för att minimera transporter 

och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock aktivt i både nationella och internationella projekt 

för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska mångfalden i vår naturmiljö då det förekommer 

att naturmiljön i täkter gynnar utrotningshotade arter. Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med 

att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i bl.a. betong eftersom naturgruset är en ändlig 

naturresurs. 

Swerock är certifierat enligt ISO 9001 och 14 001. 

Bristen på högkvalitativt ballastmaterial från bergtäkt är stor i Stockholmsregionen. Efter en lång period 

av ökad efterfrågan förväntas efterfrågan fortfarande att stiga. Bebyggelsetrycket är hårt i Stockholms- 

och Uppsala län samtidigt som det finns planer på stora infrastrukturprojekt som kräver mycket i dessa 

län med omnejd. För Stockholm och Uppsala är prognosen fram till 2035 att behovet av ballast kommer 

vara 20–25 % högre än genomsnittet för perioden 2000 – 2015. Det är låg tillgång på områden med 

berg av god användbarhet nära avsättningsområdet. Därför är det väsentligt att se värdet av områden 

av berg med god användbarhet som ett allmänt intresse som är viktigt för samhällsutvecklingen för att 

försörjningen ska kunna ske med så liten miljöpåverkan som möjligt och som kan bidra till en 

ändamålsenlig och hållbar markanvändning. 

Swerock har idag en tillståndsgiven bergtäkt, Gladö, Huddinge kommun i Stockholms län, som årligen 

levererar en miljon ton berg per år. Uttaget av berg i Gladö är snart slut vilket har medfört att Swerock 

nu söker ett nytt tillstånd där. Leveranser av ballastmaterial från Gladö sker till hela Stockholmsregionen, 

även den norra delen av Stockholm, vilket medför att transporter går genom Stockholm med 

ballastmaterial från Gladö. Detta är inte hållbart. Ett tidsbegränsat entreprenadprojekt finns även i 

Högbytorp som genererar ballastmaterial till marknaden, dock i mindre skala. Ballastmaterialet i täkten 

i Gladö har mycket hög kvalitet och används i stor utsträckning vid tillverkning av både asfalt och betong. 

Då Swerock ser ett mycket stort behov av högkvalitativa ballastprodukter i regionen samt för att kunna 

avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt ha närmare till avsättningsområdena norr och 

väster om Stockholm och undvika transporter genom Stockholm, avser Swerock att ansöka om 

nyetablering av en bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. 

Swerock inledde en process för att söka tillstånd på rubricerad fastighet 2017 som prövades i Mark- och 

miljödomstolen i Nacka i november 2018 och där fick tillstånd. Tillståndet överklagades av närboende, 

samt Upplands-Bros kommun. I juli 2020 prövades ärendet i Mark- och miljööverdomstolen där 

tillståndsansökan avslogs med motivering att ”bolaget inte har visat att den föreslagna lokaliseringen av 

täkten är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Bolaget har inte heller visat att det finns förutsättningar att genomföra 
efterbehandlingen utan att det uppkommer skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

Ärendet överklagades sedan av bolaget till Högsta domstolen, men beviljades inte prövningstillstånd. 

Då båda domstolarna styrkte Swerocks presenterade behov av ett kvalitativt bergmaterial i regionen 

samt att den ansökta verksamheten i sig, med tillhörande transporter, buller, påverkan på naturvärden 

eller hydrologi etc. inte angavs som skäl för avslag i Mark- och miljööverdomstolen avser Swerock att 
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på nytt ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken på rubricerad fastighet, samt 

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att sökas samlat och ansökan 

kommer att lämnas till in till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Skillnader i ansökan jämfört med 2017 

är att verksamheten inte omfattar mottagande av massor för efterbehandling, samt ett minskat 

verksamhetsområde åt öster. En mer omfattande lokaliseringsutredning är också framtagen. I övrigt är 

förutsättningarna desamma.  

Den aktuella verksamheten ska enligt bestämmelserna i 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med 

avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts. 

Föreliggande handling utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap 

30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.  

 

 
Samrådsunderlaget har reviderats sedan det kommunicerades med länsstyrelsen i Stockholms län 
samt Upplands Bro kommun. Ändringar i denna version är markerade med ett rött streck i marginalen.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Swerock AB 

Organisationsnummer:  556081-3031 

Adress:   Box 877, 721 23 Västerås   

Kontaktperson i miljöfrågor:  Jenny Malmkvist, tillståndshandläggare 

Kontaktuppgifter:  E-post: jenny.malmkvist@swerock.se 

   Telefon: 021 15 49 23 

Anläggningsnamn:  Kvarnnibble  

Fastighetsbeteckning:  Kvarnnibble 2:53  

Län:   Stockholm 

Kommun:   Upplands-Bro 

2.1 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i miljöprövningsförordningen 

(2013:251): 

• 4 kap. 2 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 25 hektar.” 
 

• 4 kap. 6 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller 

krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

   1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod.” 

 

• 29 kap. 35 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.” 

 

• 29 kap. 41 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 

   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

   2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.” 

 

• 29 kap. 43 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt 
avfall, om mängden avfall är 

1. Mer än 1000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggingsändamål, eller 

2. Mer än 1000 ton med högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall” 
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• 29 kap. 48 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall” 

Huvudverksamheten har markerats med fet stil.  

2.2 MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN 

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 § miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen, vilket redovisats ovan.   

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 11 kap. 9 § miljöbalken. 

Verksamheten omfattas av bestämmelser i lagen (1993:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Sevesolagen”), lägre kravnivån. Ett 

handlingsprogram kommer upprättas för verksamheten. 

Särskilda föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön som rör verksamheten finns även i 

förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 

Ansökt verksamhet omfattar produktion av berg inom ca 38 ha verksamhetsområde, varav brytområdet 

utgörs av ca 24 ha, se figur 3.1.1.  

 
Figur 3.1.1. Planerat verksamhets- och brytområde samt utfartsväg. 
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Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets 

södra del och därefter sker brytning norrut. Brytningen anpassas efter de lokala förutsättningarna och 

på ett sätt där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning 

ytterligare på djupet. Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas. Brytningen kommer att ske 

ner till nivå + 28 m ö. h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö. h.  

Rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM samt höjdsystem RH2000 har använts. Höjder betecknas som 

plushöjder enligt +0 m ö. h. (meter över havet). 

Årsproduktionen beräknas i genomsnitt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna möta tillfälliga toppar 

i efterfrågan avser Swerock att ansöka om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 

ton.  

Överlagrande jordlager, till största delen morän, kommer att avbanas och användas till bullervall, 

efterbehandling samt försäljning. Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa 

massor enligt följande mängder: 

• Maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor 

• Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong till återvinning och försäljning.  

• Maximalt 50 000 ton entreprenadberg till återvinning och försäljning  

De mottagna jord- och schaktmassorna kommer att återvinnas och till viss del, eventuellt, vid behov 

användas till bullervall. Eventuellt behov av bullervall visar sig när bullerutredningen är klar. Mängden 

avbaningsmassor inom planerat brytområde bedöms uppgå till drygt 240 000 m3. Vid efterbehandlingen 

används massorna till återställning av området, t.ex. släntning ner mot täktsjön, se vidare stycke 3.13. 

Övriga avbaningsmassor kommer användas för att bygga planer och vägar inom planerat 

verksamhetsområde. Transporter av externa massor kommer i största möjliga mån gå med 

returtransporter. De externa massor som kommer hanteras ska underskrida halterna för KM, känslig 

markanvändning. Bolaget avser att ansöka om en tillståndstid om 25 år och ett totalt uttag på ca 14 

miljoner ton. 

3.2 TÄKT AV BERG 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. De ingående momenten i 

verksamheten är: 

• Avbaning  

• Borrning 

• Sprängning 

• Skutknackning 

• Lastning och interna transporter 

• Krossning 

• Sortering 

• Uttransport 

Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning, huvudsakligen inom 

brytningsområdet. Upplag kommer att finnas både inom och utanför brytningsområdet men alltid inom 

verksamhetsområdet. Med planerad produktion kommer sprängning att ske 8-12 gånger per år. 

3.3 VATTENVERKSAMHET 

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar 

för detta, vattenverksamhet. Enligt 9 och 12 §§ i samma kapitel är sådan verksamhet inte tillståndspliktig 

om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
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inverkan på vattenförhållandena. En hydrogeologisk utredning kommer att genomföras som kommer 

ligga till grund för en sådan bedömning.  

Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att Bolaget kommer att avsänka 

grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer 

inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under 

produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet pumpas sedan upp ur 

täkten och leds till anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen 

via ett 7 km långt dikessystem norrut mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren.  

Det är Bolagets avsikt att, utöver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, även ansöka om tillstånd för 

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. i samma balk om den hydrogeologiska utredningen visar på 

att enskilda eller allmänna intressen riskerar att skadas av vattenverksamheten. Den planerade 

brytningen kommer att ske ned till nivå +28 m ö. h. Det betyder att brytning kommer att ske under 

grundvattennivån, som bedöms ligga runt nivå +33 m ö. h. 

3.4 SEVESOVERKSAMHET 

Brytning av berg sker genom sprängning. I varje sprängsalva lösgörs ca 50 000 – 70 000 ton berg. 

Täktverksamheten i Kvarnnibble kommer att innefatta en användning av mer än 10 ton sprängmedel 

per sprängtillfälle. Det innebär att den planerade täkten hamnar i den lägre kravnivån enligt Seveso III-

direktivet. 

Inför sprängningen borras hål i berget. Produkter för sprängning är i huvudsak pumpbara och levereras 

med lastbil till sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga sprängmedel förvaras på anläggningen. I 

fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt sprängmedel. 

Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av spränghålen. 

Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med ett förgasningsmedel 

som efter ca 10 min känsliggjort blandningen till ett sprängmedel. När alla hål fyllts och apterats sprängs 

salvan. Totalt planerar Bolaget ett normalt årligt uttag om 500 000 ton bergmaterial. Därmed kommer 

sprängning under ett normalår, beroende på hur stor mängd berg som losshålls vid varje sprängning, 

att ske vid ca 8-12 tillfällen fördelade över hela året.  

De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är främst: 

• Läckage av produkter vid transport och hantering inför laddning och de effekter detta kan få vid 
till exempel spridning till vatten 

• Personskada i samband med sprängarbeten 

• Odetonerat sprängämne 

• Okontrollerad sprängning 

Närmast belägna Seveso-anläggning enligt kommunens hemsida är Bro bergtäkt på ett avstånd om 

cirka 3,5 km sydost om den planerade täkten. Bro bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån. En mer 

utförlig beskrivning av risker, inom verksamheten och från omgivningen, och säkerhetsåtgärder kommer 

att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som biläggs den kommande ansökan. 

3.5 ARBETSTIDER 

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 - 18.00. 

Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. 
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3.6 LOGISTIK 

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:  

• Borrmaskin inför losshållning av berget  

• Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross  

• Sikt-/sorteringsanläggning 

• Transportband 

• Hjullastare för lastarbeten 

• Bergtruckar eller dumprar för interna transporter av material 

• Grävmaskin för bland annat matning, flyttning, lastning av material och i samband med 
avbaningsarbeten samt skutknackning.  

Bolaget använder enbart mobil utrustning för brytningen av berg. 

I verksamheten kommer det att finnas en byggnad för personalutrymmen och platskontor. Dessa 

kommer att anläggas innanför det planerade verksamhetsområdet. Bygglov för dessa kommer att sökas 

hos kommunen. 

Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis parallellt 

med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km lång. Vägen ansluter sedan till befintlig 

skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 enligt 

uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 260 tunga fordon1.  

Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil 

med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 per arbetsdag räknat 

på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet fordonsrörelser ca 

160 per dag.  

Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från 

arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en återvinning av maximalt 175 

000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 46 fordonsrörelser per arbetsdag. 

Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på 

ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med 

returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre. 

Tabell 3.6.1. Transportmängder/arbetsdag vid de olika produktionsvolymerna. 

 Normal 
prod. 

Maximal 
prod. 

Leverans av 
externa massor 
(maximal prod.) 

Utan samordning 
av transporter vid 
maximal prod, 

Total mängd 500 000 ton 700 000 ton 175 000 ton 875 000 ton 

Antal intransporter 57 80 23 103 

Antal uttransporter 57 80 23 103 

Antal 
transportrörelser 

114 160 46 206 

 

Transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm. Material kommer även 

att kunna levereras till Enköping och Bålsta med omnejd, figur 3.6.1. 

 
1 Trafikverkets vägtrafikflöde 
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Figur 3.6.1. Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm, men 
transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta. 

3.7 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Den energi som kommer att förbrukas vid verksamheten utgörs av el till krossanläggning, våtsikt, 

personalbod, våganläggning, pumpar och belysningsstolpar. Inledningsvis kommer mobila enheter 

drivas med diesel. När täktverksamheten är etablerad och igång kommer driften successivt att gå över 

till drift via det fasta elnätet för de enheter där det är möjligt. Andra enheter kommer att fortsätta att 

drivas med diesel. El kommer att användas till platskontor och personalutrymmen och koppas på det 

fasta nätet. 

Peab-koncernen, som Swerock ingår i, omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning (EKL) i 

stora företag. Peab har inkluderat EKL i miljöcertifieringen och har genomgått energicertifiering. 

Energikartläggningen innebär mätning och uppföljning av energiförbrukningen som räknas om till CO2-

utsläpp som följs upp i Peabs handlingsplan för betydande miljöaspekter. 

3.8 VATTENFÖRSÖRJNING 

Kontors- och personalutrymmen kommer att förses med vatten från borrad brunn inom 

verksamhetsområdet.  

Hantering av avloppsvatten sker i enlighet med kommunens riktlinjer och bestäms i samråd med dessa 

i samband med att bygglov söks.  

Vatten för dammbekämpning av till exempel. maskiner och vägar kommer att tas från pumpgrop i täkten. 

Detta vatten återcirkuleras sedan via pumpgropen. 
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3.9 HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER 

All diesel som används kommer vara av miljöklass 1. Förvaring kommer att ske i godkända ADR-tankar.  

Mindre mängder av kemiska produkter används för enklare service av maskinparken. Förvaring kommer 

att ske i låsbara, invallade utrymmen. 

3.10 AVFALL 

Verksamheten ger inte upphov till några betydande avfallsmängder.  

Bolaget arbetar ständigt med att minska avfallsmängden som uppkommer till följd av verksamheten. All 

utrustning i verksamheten hanteras varsamt för ökad livslängd och förbrukning av produkter är sparsam. 

Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består främst av bland annat spillolja, oljefilter, 
järnskrot, däck, fordonsbatterier samt komposterbara och brännbara fraktioner. För viss utrustning och 

vissa maskiner finns avtal med maskinleverantören om service och underhåll, vilket innebär att 

maskintillverkaren ansvarar för hantering av eventuellt avfall.  

Farligt avfall sorteras i separata behållare och förvaras inlåst och invallat på sådant sätt att eventuellt 

spill inte kan nå omgivande mark och vatten. 

Bolaget förvissar sig att entreprenörer som utför transporter av avfallet har giltigt tillstånd. 

3.11 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter 

av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet kommer från små rester av odetonerat 

sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även förorenas av eventuellt spill av petroleumprodukter. 

Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar.  

Den eventuella vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet kommer att avsänkas 

och ledas bort. För att beskriva en eventuell effekt av detta på till exempel privata brunnar, 

markavattningsföretag och övriga intressen kommer en hydrogeologisk utredning utföras som kommer 

att redovisas i kommande ansökningshandlingar. 

3.12 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp till luft kommer att ske från dieseldrivna maskiner och fordon. Exempel på föroreningar som kan 
uppstå är CO2, NOX, SOX och partiklar.  

Dammkällor är framför allt krossanläggningar, siktar, materialupplag och transporter. Damning uppstår 

främst när verksamheten drivs men kan till viss del även uppstå vid passiv verksamhet om exempelvis 

upplagshögar med finmaterial förekommer i vindutsatta lägen. 

Dammbekämpning av transport- och upplagsytor kan ske genom bevattning. 

3.13 EFTERBEHANDLING 

När täkten är utbruten och avslutad och utpumpning av grundvatten upphör kommer brytområdet att 

fyllas med vatten och det bildas en täktsjö. En slänt lämnas så att vattnet är tillgängligt under hela 

uppfyllnadstiden, så att det går att ta sig upp och ner i vattnet. 

Övriga delar av verksamhetsområdet kan efterbehandlas som skogsmark för vidare skogsbruk eller 

iordningställas som industrimark. Efterbehandlingen innebär att upplag och andra delar från 

täktverksamheten tas bort. Vägar och planer rivs upp och området planteras med skog. 

Efterbehandlingen kan utföras med avbaningsmassor från täkten, massor i skyddsvallar och massor 
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som körts in i täkten. Vid denna efterbehandling kan slänter anläggas runt brytområdets kanter med 

varierande lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna fågellivet. Delar av slänterna 

kan planteras med skog. 

För en beskrivning av den slutliga efterbehandlingen av hela verksamhetsområdet avses en 

efterbehandlingsplan inlämnas till tillsynsmyndigheten i verksamhetens slutskede. 

Efterbehandlingsplanen kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och markägare. En 

preliminär skiss av efterbehandlingen bifogas ansökan. 

3.14 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 

Under arbetet med upprättandet av ansökan kommer ett flertal utredningar att genomföras. Resultatet 

av utredningarna kommer att visa vilka åtgärder som kommer att krävas för att avhjälpa eventuella 

negativa miljöeffekter. Dessa åtgärder kommer att framgå av miljökonsekvensbeskrivningen som 

kommer att upprättas och ingå i ansökan.  

Typiska skyddsåtgärder i en bergtäkt är anläggande av bullervallar i bullerkänsliga lägen, oljeavskiljning 

av vatten i sedimentationsdamm(ar), hänsynstagande och vid behov kompensationsåtgärder för 

skyddade arter och känsliga biotoper, dammbekämpning med exempelvis vatten eller täckning av 

material etc. 

4 LOKALISERING 

4.1 PLATS 

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, figur 

4.1.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens 

direkta omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan 

riksväg 269 i norr och E18 i söder. 
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Figur 4.1.1. Översiktlig bild av planerad lokalisering av Kvarnibble bergtäkt. 

4.2 OMGIVNING 

Täktområdet med dess närmaste omgivningar är till största delen skogklädd och utgörs av gallrad, äldre 

barrblandskog med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda hällmarksområden 

med gamla tallar och död ved, ett par små myrar, ett mindre hygge i sydost och en lövsumpskog i söder.  

Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordost-

sydvästlig riktning. Norr och öster om täkten finns öppna marker med både spridd och mer samlad 

bebyggelse.  

4.3 PLANER 

4.3.1 Översiktsplan 
I översiktsplanen2, antagen 15 december 2011 och aktualitetsförklarad den 21 mars 2018, finns inga 

särskilda intressen utpekade i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet.  

En fördjupad översiktsplan med inriktning på landsbygdsutveckling, Landsbygdsplan FÖP 2016, 

beskriver täktområdet som en skog och öppen jordbruksbygd där planerad lokalisering ingår i 

utredningsområde för bebyggelse. En närmare beskrivning av området anger att ny kompletterande 

bebyggelse i dagsläget inte är lämpligt. Ytterligare utredningar om kommunal försörjning av vatten och 

avlopp, samråd med totalförsvaret och trafikverket samt framtagande av detaljplan krävs. 

 
2 oversiktsplan-2010.pdf (upplands-bro.se)  
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I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del av beskrivning av kommunens tekniska 

försörjning. Kommunen anger där att de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två 

bergtäkter som är upptagna i planen är nu avslutade. Planeringsinriktningen är att inga nya grustäkter 

bör öppnas och avslutade täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget 

grus att brytas. 

4.3.2 Detaljplan 
Täktområdet omfattas inte av detaljplanelagt område.  

Närmsta detaljplanelagda området är Myggdansen, cirka 700 meter öster om det planerade 

verksamhetsområdet. Detaljplanen upprättades 1990 och omfattade då ett område med kolonistugor 

på cirka 90 fastigheter. Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre 

planändring med utökad byggrätt. Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde 

beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är utpekat som samrådsområde för Försvarets intressen när det gäller 

bygglov. 

4.4 NÄRBOENDE 

De närmast belägna bostadshusen ligger väster respektive norr om planerad täkt, i Härsbrokärr 

respektive Grönlund. Avstånden till båda dessa är ungefär 350 meter från gränsen till planerat 

verksamhetsområde och drygt 400 meter till planerat brytområde, se figur 4.4.1. Norr och öster om 

täkten ligger samlad bebyggelse på ett avstånd som närmast runt 500 meter från verksamhetsområdet 

 
Figur 4.4.1. Bebyggelse inom 1000 meters radie från verksamhetsområdet.  
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5 ALTERNATIV 

En avgörande fråga vid utredningen av alternativa lokaliseringar till ansökt bergtäkt i Kvarnnibble är 

bergförekomstens särskilda karaktär med avseende på den höga bergkvalitet och egenskaperna som 

krävs för betong- och asfalttillverkning. Bergmaterialet bedöms både ha ett brett användningsområde 

till följd av den höga bergkvaliteten och ett stort försörjningsområde. Planerad täkt bedöms vara väl 

lokaliserad med korta avstånd till identifierade avsättningsområden, vilket resulterar i att miljöpåverkan 

och olycksrisker till följd av transporter minimeras.  

Andra lokaliseringar har utretts inom identifierat avsättningsområde och lokal marknad. Dessa 
lokaliseringar har av olika anledningar valts bort i en utredningsprocess som kommer presenteras med 
ansökan. En annan lokalisering medför med största sannolikhet produktion av ballastmaterial med 
sämre kvalitet. Därmed också ett sämre alternativ med avseende på resurseffektivt nyttjande av 
bergmaterial, och slutligen sannolikt konsekvensen att bergmaterial med höga kvalitetskrav får 
transporteras betydligt längre sträckor till avsättningsområden vilket leder till större miljöpåverkan i form 
av t.ex. utsläpp från transporter. 

Återvinningsverksamheten är en verksamhet som Swerock ser fördelar med att samlokalisera i ansökt 
täkt. Att återvinningsverksamheten samlokaliseras med bergtäkt har fördelar avseende nyttjande av 
maskiner och personal. Materialflödet, d.v.s. införsel av avfall och massor för återvinning och utförsel 
av återvunna massor eller ballastmaterial från täkten, gynnar båda verksamheterna och transporterna 
kan samnyttjas. En bil som kommer in med avfall som ska återvinnas kan ta med sig andra massor ut 
från täkten och den totala mängden transporter kan minimeras jämfört med om anläggningarna skulle 
vara lokaliserade på olika ställen.  

Huvudalternativet är att etablera täktverksamhet på rubricerad fastighet (alt. 1) och att 
återvinningsverksamheten kan bedrivas på samma plats. Utveckling av alternativredovisning kommer 
att ske i ansökan. 

5.1            ALTERNATIV 0 

Alternativ 0 innebär att den planerade täktverksamheten vid Kvarnnibble inte medges tillstånd att 
dagens samt framtida behov av bergmaterial i regionen behöver tillgodoses från andra redan 
tillståndsgivna täkter belägna på längre avstånd. Det innebär längre transporter till avsättningsområden. 
Längre transportavstånd resulterar i större miljöpåverkan genom utsläpp av luftföroreningar och högre 
olycksrisk längs vägarna. 

Alternativ 0 medför också att bristen på högkvalitativt ballastmaterial blir ännu större och underskottet 
blir ännu svårare att lösa. Bristen på högkvalitativt ballastmaterial kan komma att medföra att 
ballastmaterial får köras in från omkringliggande län. Detta kan medföra att planerade bygg- och 
anläggningsprojekt inte kommer att kunna genomföras för att det saknas ballastmaterial eller att priserna 
på ballastmaterial kommer att stiga och projekten blir för dyra.  

 

5.2             ALTERNATIV 1 

Alternativ 1 innebär att ett tillstånd meddelas enligt bolagets ansökan och att brytning kan ske i 
Kvarnnibble så att en större mängd ballastmaterial av hög kvalitet kan produceras lokalt och tillgodose 
stora delar av regionens behov samt att transportavstånden minskar. 

Berggrundens beskaffenhet och lämplighet i betong och asfalt har undersökts och visat sig hålla mycket 
hög kvalitet. Närheten till identifierat avsättningsområde innebär korta transporter och liten 
miljöpåverkan jämfört med övriga alternativ.  
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5.3            ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 innebär att den planerade täktverksamheten vid Kvarnnibble inte medges tillstånd och att 
en ny täkt får etableras på ett annat ställe för att behovet av bergmaterial ska kunna tillgodoses i 
regionen. Det innebär med största sannolikhet längre transportavstånd och inte lika fördelaktig 
lokalisering för avsättningsområdet vilket leder till dyrare transporter och ökade utsläpp till luft. Samma 
förutsättningar gäller av öppnandet av en helt ny täkt med avseende på ianspråktagande av jungfrulig 
mark i ett område som tidigare inte påverkats av täktverksamhet med miljöpåverkan som följd och med 
behov av stora investeringar för att 1) söka tillstånd 2) etablera verksamheten. För att säkerställa 
tillgången på framför allt ballast till betongtillverkning krävs motsvarande kvalitet som i Kvarnnibble dvs 
att berggrunden bl.a. har lågt aktivitetsindex som är ett mått på hur mycket radonstrålning som finns i 
berggrunden.  

Alternativa lokaliseringar för en bergtäkt kommer att framgå av ansökan. 

6 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN 
ANTAS BLI PÅVERKADE 

6.1 GEOLOGI 

Jordarten där brytområdet planeras domineras av urberg och sandig morän. Inom verksamhetsområdet 

förekommer även glacial lera i olika fraktioner. Längst i söder inom verksamhetsområdet sträcker sig ett 

mindre område bestående av kärrtorv in. 

I figur 6.1.1 redovisas ett utdrag av SGU:s jordartskarta över området. Jorddjupet inom 
verksamhetsområdet och i de närliggande omgivningarna är ett tunt moränlager mestadels under en 

meter. 
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Figur 6.1.1. Utdrag från SGU:s jordartskarta. Jordarten i täktområdet består till största delen av urberg (röd) samt sandig morän 
(gul). I södra samt västra delen av verksamhetsområdet förekommer mindre områden med torv (mörkgul). (© SGU) 

Berggrunden i området består huvudsakligen av urberg i form av granitoid och underordnad syenitoid, 

samt metagråvacka, glimmerskiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit med mera, figur 6.1.2. 

Geologiska undersökningar utförda av bolaget i området visar mer i detalj att tre bergartstyper kan 

urskiljas; en grå medelkornig gnejsgranit, en ljusgrå medelkornig/grovt medelkornig gnejsgranit och 

sedimentgnejs. Gnejsgraniterna dominerar bergområdet och uppvisar en ganska homogen karaktär 

med smärre inslag av ljusa gångar av grovkornig pegmatit. Gångarna är vanligen mellan 0,1 – 1 m 

breda och förekommer även i sedimentgnejsen. Pegmatitgångarna bedöms utgöra uppskattningsvis 5 

% av bergmassan. 

Bolaget har också låtit utföra tekniska analyser av materialet som visar att krossprodukterna av 

gnejsgraniterna bedöms vara lämpliga för vägändamål och som ballast i betong. Sedimentgnejsen 

bedöms ha en varierande kvalitet och ha sämre tekniska egenskaper som lämpar sig till 

användningsändamål som saknar höga kvalitetskrav.  
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Figur 6.1.2. Utdrag från SGU:s berggrundskarta. Berggrunden i täktområdet består till största delen av granodiorit-granit (brun).  
Utanför planerat brytområde förekommer stråk av kvartsarenit (turkos). (© SGU) 

6.2 HYDROLOGI 

Det finns inga utpekade vattenförekomster i närheten av planerat täktområde. Drygt 1 km utanför 

planerat verksamhetsområde finns två oklassade vattendrag. Ett norr om, och ett öster om planerat 

täktområde. Båda dessa vattendrag är utpekade som övrigt vatten-vattendrag och utgör ingen 

vattenförekomst enligt bestämmelserna om vattenförvaltningen.  

Närmast förekommande ytvattenförekomst är Lilla Ullfjärden och ligger drygt 2,2 km västerut.  

Närmast förekommande grundvattenförekomst ligger även det som närmast ca 2,2 km västerut och 

utgörs av ett grundvattenmagasin av sand och grusförekomst (Vreta-Bålsta, SE660987-159721), med 

utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s). 

Vreta-Bålsta grundvattenmagasinet tillhör dock ett annat delavrinningsområde (rinner till Mälaren-

Skofjärden) än den planerade täkten och bör således inte påverkas av eventuell täktverksamhet. Några 

vattentäkter med skydd enligt miljöbalken finns inte inom eller i närheten av täktområdet. Norr om det 

planerade verksamhetsområdet finns Kvarnnibble markavattningsföretag som är aktivt, figur 5.2.1. 
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Figur 5.2.1. Markavvattningsföretag i närheten av planerat täktområde. 

Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det privata brunnar, för dricksvatten- eller energiproduktion, 

bland annat i anslutning till bebyggelsen kring täktområdet, figur 3.6.2. Under arbetet med den 

föregående tillståndsansökan genomfördes en brunnsinventering i samband med samrådsprocessen 

med närboende (inom 1km från yttergränsen av ansökt verksamhetsområde). Dessa brunnar kommer 

redovisas i ansökan. Om det tillkommit ytterligare borrade brunnar sedan dess registreras dessa 

löpande i SGU:s brunnsregister. Bolaget önskar dock ha in uppgifter om eventuellt nytillkomna 
brunnar i området som avgränsas av svart streckad linje i figur 4.4.1.  
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Figur 3.6.2. I anslutning till kringliggande bebyggelse finns privata brunnar, figuren visar brunnar som är noterade i SGU:s 
brunnsregister.  

6.3 SKYDDADE OMRÅDEN 

Mälarens öar och strandområden i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken 

med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 

Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och 

turism. 

Öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo – Tibble), figur 

6.3.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida 

stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande 

herrgårdar och medeltida kyrkor. 
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Figur 6.3.1. Öster om den planerade täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Väster och norr om det planerade täktområdet 
går väg 912 som är ett riksintresse för kommunikation. 

Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, figur 6.3.1. Vägen är utpekad som riksintresse 

för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse från E18 och som koppling från norra 

Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats.  

Öster om planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens 

övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats, flygbuller för maxnivå, på ca 5 km avstånd. 

Båda dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka nämnda 

riksintressens värden. Utöver riksintressen ligger planerat täktområde delvis inom ett, av Försvaret 

utpekat, övrigt påverkansområde. Benämningen motsvarar ett område utanför riksintresseområdet för 

ett riksintresse vilkets funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller åtgärd riskerar att 

påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja riksintresset. Det illustrerar även område 

där den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan påverka omgivningen. 

6.4 NATURVÄRDEN 

Det planerade verksamhetsområdet är till största delen skogklätt och utgörs av gallrad, äldre 

barrblandskog på frisk mark med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda 

hällmarksområden med gamla tallar och död ved, ett par små myrar, ett mindre hygge i sydost och en 

lövsumpskog i söder.  

Sydväst om det planerade verksamhetsområdet ligger en utpekad nyckelbiotop, figur 6.4.1. 

Inventeringen av nyckelbiotopen utfördes 1996. Skogsstyrelsen anger att biotoptypen är hällmarkskog 

som till största delen utgörs av gammal tall. Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen identifierat 

ytterligare ett antal olika sumpskogar och naturvärden runt det planerade verksamhetsområdet.  
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Det finns inga skyddade områden som naturreservat, Natura 2000-områden eller liknande i närheten av 

det planerade verksamhetsområdet. 

 
Figur 6.4.1. Dokumenterade naturvärden efter inventeringar av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.  

En naturvärdesinventering har utförts av Naturföretaget under 2016. En ny artinventering avseende 

groddjur och fåglar har utförts under 2021 men är inte helt avslutad. I samband med kommande 

ansökningshandlingar kommer resultatet av inventeringen att redovisas. 

6.5 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade 

verksamhetsområdet. 

Där in- och utfarten planeras, söder om det planerade verksamhetsområdet finns en utpekad fångstgård 

(RAÄ-nummer Håtuna 242), figur 6.5.1. 
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Figur 6.5.1. I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar, varav en berörs av planerad in- och 
utfartsväg. 

6.6 LANDSKAPSBILD 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter 

avslutad verksamhet. Insyn i täkten är möjlig från brytningsområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar 

till viss del skogen runt täkten samt vallar, som uppstår under drift, insyn från det omgivande landskapet. 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och 

markanvändningen runt den blivande sjön kommer att redovisas i efterbehandlingsplanen.   

6.7 STRANDSKYDD 

Hela området Mälarstranden Nord omfattas av utökat strandskydd enligt beslut från Länsstyrelsen 

Stockholm daterat 2018-11-13, se figur 6.7.1. Täktområdet omfattas av områdesbestämmelsen men 

ligger i områdets södra utkant. Som motivering till beslutet anges att området är ett riksintresseområde 

enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ miljöbalken som är relevanta för strandskyddet, har 

grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna samt ekologiskt känsliga områden som inte 

omfattas av annat områdesskydd. Inget vattendrag eller våtmark inom 300 m från planerat 

verksamhetsområde har kunnat identifieras omfattas av strandskyddsbestämmelserna.  
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Figur 6.7.1. Område med utökat strandskydd beslutat av Länsstyrelsen Stockholm. 

7 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

7.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

Swerocks marknadsarbete sker löpande med identifiering av regioner där det finns ett behov av 

bergmaterial för att upprätthålla en samhällsutveckling i form av infrastruktur och exploateringar. Vid 

sådana utredningar är behovet av bergmaterial en avgörande faktor. Aktuella användningsområden för 

det berg som avses brytas i verksamheten är i första hand till nuvarande och kommande 

infrastrukturprojekt och samhällsutveckling i form av bebyggelse i regionen.  

Berg är en naturresurs men brukar inte betraktas som en ändlig sådan. Bolaget bedömer att allt material 

kommer att användas inom en radie på 30 km från täkten. 

7.2 BULLER 

Buller uppkommer främst vid borrning, knackning och krossning. Även sortering, lastning och transporter 

förorsakar buller. Sprängningarna orsakar ett kortvarigt men relativt kraftigt buller. 

Bolaget kommer i samband med den planerade ansökan att upprätta en bullerutredning för att kartlägga 

bullerspridningen från verksamheten, inklusive transporter. Utredningen kommer att visa bullerpåverkan 

för närliggande bostäder och redovisas i kommande ansökningshandlingar.  
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7.3 VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅG 

I samband med sprängning uppkommer markvibrationer och luftstötvågor som sprids till omgivningen. 

Storleken på vibrationerna varierar till viss del från en sprängning till en annan beroende på 

förutsättningar avseende bland annat bergkvalitet, utslagsriktning, läge, förekomst av sprickor, 

väderförhållanden med mera. 

Med en väl anpassad sprängplan och rätt orienterade brytningsriktningar bedöms vibrationer eller 

luftstötvågor från sprängningarna inte medföra någon risk för skador på närliggande byggnader. Bolaget 

kommer att genomföra en utredning av vibrationer och luftstötvågor som kan uppstå till följd av 

verksamheten. 

7.4 DAMNING 

Dammkällor från verksamheten är framför allt krossanläggningar, siktar och transporter. Damning 

kommer att motverkas genom bevattning av körytor och upplag. 

7.5 YT- OCH GRUNDVATTEN 

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter 

av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet kommer från små rester av odetonerat 

sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även vara förorenat av eventuellt spill eller läckage av 

petroleumprodukter. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar. 

Vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet kommer att avsänkas och ledas bort. 

För att beskriva en eventuell effekt av detta, för exempelvis privata brunnar, markavvattningsföretag och 

övriga intressen, kommer en hydrogeologisk utredning att genomföras. Resultatet av denna redovisas i 

kommande ansökningshandlingar. 

7.6 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläppet till luft består av det utsläpp som maskinparken och transporter genererar i form av avgaser. 

Bolaget avser dock att använda bränsle och kemikalier som har så begränsad miljöpåverkan som möjligt 

och som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 

Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor under torra perioder. Borrningsarbeten 
och ytterligare bearbetning av berget kan orsaka viss diffus damning då momenten sker utomhus. 

7.7 NATURMILJÖ 

De naturmiljöer som finns inom det planerade brytningsområdet kommer att försvinna. Vissa övriga 

delar av verksamhetsområdet kommer att påverkas av exempelvis anläggning av täktvägar, 

personalutrymmen och vallar.  

En naturvärdesinventering kommer att bifogas ansökan. En redovisning kommer att ske av identifierade 

miljöer med naturvärden inom och i anslutning till verksamhetsområdet. Bortledning av grundvatten från 

täktområdet kan komma att påverka närliggande naturmiljöer. Resultatet från både den hydrogeologiska 

utredningen samt naturvärdesinventeringen sammanvägs och en sammanfattande bedömning görs av 

verksamhetens påverkan på närliggande sumpskogar, nyckelbiotoper samt andra känsliga miljöer. 

7.8 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturlämningar finns inom det planerade verksamhetsområdet 

eller planerad utfartsväg.  
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En utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242) finns söder om täktområdet i anslutning till 

verksamhetens planerade in- och utfartsväg. Området bedöms inte påverkas av täktverksamheten. 

7.9 LANDSKAPSBILD 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter 

avslutad verksamhet.  

Insyn i täkten är möjligt från brytområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar skogen runt om täkten, 

samt vallar som uppstår under drift, till viss del insyn från det omgivande landskapet. 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och 

markanvändningen runt den blivande täktsjön kommer att redovisas i den efterbehandlingsplan som 

bifogas ansökan. 

7.10 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljöfarliga verksamheter kan påverka miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, luft och buller. Eventuell 

påverkan på dessa kvalitetsnormer kommer att bedömas i den planerade ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster omfattar såväl kemiska som ekologiska kvalitetskrav och 

för grundvattenförekomster gäller både kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Planerad verksamhet 

medför ett visst utsläpp till vatten men förväntas inte medföra någon negativ påverkan på yt- eller 

grundvattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft har meddelats i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Planerad 

verksamhet kan påverka dessa genom i första hand stoft, samt de emissioner som uppkommer från 

transporter. Verksamheten är i så liten omfattning att det är osannolikt att MKN för luft ska kunna 

påverkas.  

Verksamheten vid Kvarnnibble omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 

7.11 VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN  

Verksamheten kommer direkt att medföra utsläpp av koldioxid genom förbränning av diesel i maskiner 

och fordon.  

För att begränsa verksamhetens klimatpåverkan är en effektiv logistik och, där så är möjligt, en 

successiv övergång till fossilfria bränslen avgörande. Företaget kommer kontinuerligt att se över 

marknaden och genomföra investeringar i mer klimatsmarta alternativ. 

7.12 YTTRE HÄNDELSER OCH SÅRBARHET FÖR 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

De betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra till följd av yttre händelser eller 

klimatförändringar skulle exempelvis kunna uppstå vid extrema regn, bränder, torka, ras etc.  

Sådana eventuella händelser utreds vidare i samband med kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

I detta skede har inga andra yttre händelser som kan medföra betydande miljöpåverkan identifierats. 
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7.13 RISK OCH SÄKERHET 

Tänkbara haverier och olyckor vid arbetsplatsen kan främst relateras till sprängningar samt fall och ras 

vid bergbranter. Haverier på maskiner skulle kunna medföra utsläpp av petroleumprodukter med 

eventuell förorening av mark och grundvatten medan ras och fall kan leda till såväl personskador som 

materiella skador.  

Sprängning kommer att utföras av utomstående entreprenör med tillstånd. Vid sprängning följs 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprängarbeten (2007:1). Bland annat ska en sprängplan upprättas för 

varje sprängobjekt innan sprängarbetet utförs. Det ska även utses en sprängarbas som leder och 

övervakar arbetet. Sprängmedlet som används är trögflytande, varför möjligheten att vidta 

saneringsåtgärder vid eventuellt spill är mycket goda. Som regel kan hålen fyllas på utan spill och skulle 

det ändå ske kan det lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål igen. Se även separat kapitel 3.4 

ovan om Sevesobestämmelser. 

8 PLANERADE UTREDNINGAR 

Följande utredningar planeras och kommer att ligga till grund vid framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen samt vid bedömningen av att verksamheten är att betrakta som 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken: 

• Hydrogeologisk utredning  

• Naturvärdesinventering 

• Bullerutredning 

• Vibrations- och luftstötsutredning 

• Lokaliseringsutredning 

9 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNIGNEN 

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås ta upp samtliga till täktverksamheten typiskt sett relaterade 

miljöeffekter, med följande förväntade fokusområden: 

• Påverkan på grund- och ytvatten genom bortledande av vatten och utsläpp till recipient 

• Påverkan på naturmiljön 

• Påverkan genom buller, markvibrationer och luftstötvågor 

• Påverkan på kulturmiljön 

10 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

Den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas föreslås innehålla följande rubriker: 

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

1. INLEDNING 

2. METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

3. DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 
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4. ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

5. BEHOV? 

6. ALTERNATIV 

7. UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

8. KONSEKVENSBEDÖMNING 

9. HÅLLBAR UTVECKLING 

10. SAMLAD BEDÖMNING 

11. REFERENSER 

12. REDOVISNING AV MEDLEMMARS SAKKUNSKAP 

11 SAMRÅD OCH TIDPLAN 

Samrådsprocessen kommer att ske under perioden oktober-december 2021. Bolaget avser att lämna 

in ansökan under vintern 2021.  
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Swerock AB (Swerock eller Bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av grus- och 

bergkrossprodukter med ett innehav av ca 200 täkter. Ballastmaterialen har ett brett 

användningsområde som bl.a. fabriksbetong, betongvaruindustrin, asfaltverk samt hus-, väg-, och 

järnvägsbyggnation samt fyllnadsmaterial. Allt från sand, grus, singel, makadam, bergkross, stenmjöl 

och sjösten till jordprodukter kan tillhandahållas. Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt. 

Swerock arbetar kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att 

ballastprodukterna alltid ska uppfylla marknadens högsta krav. 

Swerock arbetar för strategiskt placerade täkter, nära avsättningsområdet, för att minimera transporter 

och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock aktivt i både nationella och internationella projekt 

för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska mångfalden i vår naturmiljö då det förekommer 

att naturmiljön i täkter gynnar utrotningshotade arter. Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med 

att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i bl.a. betong eftersom naturgruset är en ändlig 

naturresurs. 

Swerock är certifierat enligt ISO 9001 och 14 001. 

Bristen på högkvalitativt ballastmaterial från bergtäkt är stor i Stockholmsregionen. Efter en lång period 

av ökad efterfrågan förväntas efterfrågan fortfarande att stiga. Bebyggelsetrycket är hårt i Stockholms- 

och Uppsala län samtidigt som det finns planer på stora infrastrukturprojekt som kräver mycket i dessa 

län med omnejd. För Stockholm och Uppsala är prognosen fram till 2035 att behovet av ballast kommer 

vara 20–25 % högre än genomsnittet för perioden 2000 – 2015. Det är låg tillgång på områden med 

berg av god användbarhet nära avsättningsområdet. Därför är det väsentligt att se värdet av områden 

av berg med god användbarhet som ett allmänt intresse som är viktigt för samhällsutvecklingen för att 

försörjningen ska kunna ske med så liten miljöpåverkan som möjligt och som kan bidra till en 

ändamålsenlig och hållbar markanvändning. 

Swerock har idag en tillståndsgiven bergtäkt, Gladö, Huddinge kommun i Stockholms län, som årligen 

levererar en miljon ton berg per år. Uttaget av berg i Gladö är snart slut vilket har medfört att Swerock 

nu söker ett nytt tillstånd där. Leveranser av ballastmaterial från Gladö sker till hela Stockholmsregionen, 

även den norra delen av Stockholm, vilket medför att transporter går genom Stockholm med 

ballastmaterial från Gladö. Detta är inte hållbart. Ett tidsbegränsat entreprenadprojekt finns även i 

Högbytorp som genererar ballastmaterial till marknaden, dock i mindre skala. Ballastmaterialet i täkten 

i Gladö har mycket hög kvalitet och används i stor utsträckning vid tillverkning av både asfalt och betong. 

Då Swerock ser ett mycket stort behov av högkvalitativa ballastprodukter i regionen samt för att kunna 

avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt ha närmare till avsättningsområdena norr och 

väster om Stockholm och undvika transporter genom Stockholm, avser Swerock att ansöka om 

nyetablering av en bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. 

Swerock inledde en process för att söka tillstånd på rubricerad fastighet 2017 som prövades i Mark- och 

miljödomstolen i Nacka i november 2018 och där fick tillstånd. Tillståndet överklagades av närboende, 

samt Upplands-Bros kommun. I juli 2020 prövades ärendet i Mark- och miljööverdomstolen där 

tillståndsansökan avslogs med motivering att ”bolaget inte har visat att den föreslagna lokaliseringen av 

täkten är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

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

efterbehandlingen utan att det uppkommer skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

Ärendet överklagades sedan av bolaget till Högsta domstolen, men beviljades inte prövningstillstånd. 

Då båda domstolarna styrkte Swerocks presenterade behov av ett kvalitativt bergmaterial i regionen 

samt att den ansökta verksamheten i sig, med tillhörande transporter, buller, påverkan på naturvärden 

eller hydrologi etc. inte angavs som skäl för avslag i Mark- och miljööverdomstolen avser Swerock att 
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på nytt ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken på rubricerad fastighet, samt 

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att sökas samlat och ansökan 

kommer att lämnas till in till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Skillnader i ansökan jämfört med 2017 

är att verksamheten inte omfattar mottagande av massor för efterbehandling, samt ett minskat 

verksamhetsområde åt öster. En mer omfattande lokaliseringsutredning är också framtagen. I övrigt är 

förutsättningarna desamma.  

Den aktuella verksamheten ska enligt bestämmelserna i 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med 

avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts. 

Föreliggande handling utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap 

30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.  

 

 
Samrådsunderlaget har reviderats sedan det kommunicerades med länsstyrelsen i Stockholms län 
samt Upplands Bro kommun. Ändringar i denna version är markerade med ett rött streck i marginalen.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Swerock AB 

Organisationsnummer:  556081-3031 

Adress:   Box 877, 721 23 Västerås   

Kontaktperson i miljöfrågor:  Jenny Malmkvist, tillståndshandläggare 

Kontaktuppgifter:  E-post: jenny.malmkvist@swerock.se 

   Telefon: 021 15 49 23 

Anläggningsnamn:  Kvarnnibble  

Fastighetsbeteckning:  Kvarnnibble 2:53  

Län:   Stockholm 

Kommun:   Upplands-Bro 

2.1 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i miljöprövningsförordningen 

(2013:251): 

• 4 kap. 2 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 25 hektar.” 

 

• 4 kap. 6 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller 

krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

   1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod.” 

 

• 29 kap. 35 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.” 

 

• 29 kap. 41 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 

   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

   2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.” 

 

• 29 kap. 43 § ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt 

avfall, om mängden avfall är 

1. Mer än 1000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggingsändamål, eller 

2. Mer än 1000 ton med högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall” 
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• 29 kap. 48 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall” 

Huvudverksamheten har markerats med fet stil.  

2.2 MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN 

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 § miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen, vilket redovisats ovan.   

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 11 kap. 9 § miljöbalken. 

Verksamheten omfattas av bestämmelser i lagen (1993:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Sevesolagen”), lägre kravnivån. Ett 

handlingsprogram kommer upprättas för verksamheten. 

Särskilda föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön som rör verksamheten finns även i 

förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 

Ansökt verksamhet omfattar produktion av berg inom ca 38 ha verksamhetsområde, varav brytområdet 

utgörs av ca 24 ha, se figur 3.1.1.  

 

Figur 3.1.1. Planerat verksamhets- och brytområde samt utfartsväg. 
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Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets 

södra del och därefter sker brytning norrut. Brytningen anpassas efter de lokala förutsättningarna och 

på ett sätt där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning 

ytterligare på djupet. Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas. Brytningen kommer att ske 

ner till nivå + 28 m ö. h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö. h.  

Rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM samt höjdsystem RH2000 har använts. Höjder betecknas som 

plushöjder enligt +0 m ö. h. (meter över havet). 

Årsproduktionen beräknas i genomsnitt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna möta tillfälliga toppar 

i efterfrågan avser Swerock att ansöka om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 

ton.  

Överlagrande jordlager, till största delen morän, kommer att avbanas och användas till bullervall, 

efterbehandling samt försäljning. Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa 

massor enligt följande mängder: 

• Maximalt 75 000 ton jord- och schaktmassor 

• Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong till återvinning och försäljning.  

• Maximalt 50 000 ton entreprenadberg till återvinning och försäljning  

De mottagna jord- och schaktmassorna kommer att återvinnas och till viss del, eventuellt, vid behov 

användas till bullervall. Eventuellt behov av bullervall visar sig när bullerutredningen är klar. Mängden 

avbaningsmassor inom planerat brytområde bedöms uppgå till drygt 240 000 m3. Vid efterbehandlingen 

används massorna till återställning av området, t.ex. släntning ner mot täktsjön, se vidare stycke 3.13. 

Övriga avbaningsmassor kommer användas för att bygga planer och vägar inom planerat 

verksamhetsområde. Transporter av externa massor kommer i största möjliga mån gå med 

returtransporter. De externa massor som kommer hanteras ska underskrida halterna för KM, känslig 

markanvändning. Bolaget avser att ansöka om en tillståndstid om 25 år och ett totalt uttag på ca 14 

miljoner ton. 

3.2 TÄKT AV BERG 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. De ingående momenten i 

verksamheten är: 

• Avbaning  

• Borrning 

• Sprängning 

• Skutknackning 

• Lastning och interna transporter 

• Krossning 

• Sortering 

• Uttransport 

Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning, huvudsakligen inom 

brytningsområdet. Upplag kommer att finnas både inom och utanför brytningsområdet men alltid inom 

verksamhetsområdet. Med planerad produktion kommer sprängning att ske 8-12 gånger per år. 

3.3 VATTENVERKSAMHET 

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar 

för detta, vattenverksamhet. Enligt 9 och 12 §§ i samma kapitel är sådan verksamhet inte tillståndspliktig 

om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
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inverkan på vattenförhållandena. En hydrogeologisk utredning kommer att genomföras som kommer 

ligga till grund för en sådan bedömning.  

Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att Bolaget kommer att avsänka 

grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer 

inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under 

produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet pumpas sedan upp ur 

täkten och leds till anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen 

via ett 7 km långt dikessystem norrut mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren.  

Det är Bolagets avsikt att, utöver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, även ansöka om tillstånd för 

bortledande av grundvatten enligt 11 kap. i samma balk om den hydrogeologiska utredningen visar på 

att enskilda eller allmänna intressen riskerar att skadas av vattenverksamheten. Den planerade 

brytningen kommer att ske ned till nivå +28 m ö. h. Det betyder att brytning kommer att ske under 

grundvattennivån, som bedöms ligga runt nivå +33 m ö. h. 

3.4 SEVESOVERKSAMHET 

Brytning av berg sker genom sprängning. I varje sprängsalva lösgörs ca 50 000 – 70 000 ton berg. 

Täktverksamheten i Kvarnnibble kommer att innefatta en användning av mer än 10 ton sprängmedel 

per sprängtillfälle. Det innebär att den planerade täkten hamnar i den lägre kravnivån enligt Seveso III-

direktivet. 

Inför sprängningen borras hål i berget. Produkter för sprängning är i huvudsak pumpbara och levereras 

med lastbil till sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga sprängmedel förvaras på anläggningen. I 

fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt sprängmedel. 

Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av spränghålen. 

Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med ett förgasningsmedel 

som efter ca 10 min känsliggjort blandningen till ett sprängmedel. När alla hål fyllts och apterats sprängs 

salvan. Totalt planerar Bolaget ett normalt årligt uttag om 500 000 ton bergmaterial. Därmed kommer 

sprängning under ett normalår, beroende på hur stor mängd berg som losshålls vid varje sprängning, 

att ske vid ca 8-12 tillfällen fördelade över hela året.  

De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är främst: 

• Läckage av produkter vid transport och hantering inför laddning och de effekter detta kan få vid 

till exempel spridning till vatten 

• Personskada i samband med sprängarbeten 

• Odetonerat sprängämne 

• Okontrollerad sprängning 

Närmast belägna Seveso-anläggning enligt kommunens hemsida är Bro bergtäkt på ett avstånd om 

cirka 3,5 km sydost om den planerade täkten. Bro bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån. En mer 

utförlig beskrivning av risker, inom verksamheten och från omgivningen, och säkerhetsåtgärder kommer 

att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som biläggs den kommande ansökan. 

3.5 ARBETSTIDER 

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 - 18.00. 

Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. 
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3.6 LOGISTIK 

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:  

• Borrmaskin inför losshållning av berget  

• Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross  

• Sikt-/sorteringsanläggning 

• Transportband 

• Hjullastare för lastarbeten 

• Bergtruckar eller dumprar för interna transporter av material 

• Grävmaskin för bland annat matning, flyttning, lastning av material och i samband med 

avbaningsarbeten samt skutknackning.  

Bolaget använder enbart mobil utrustning för brytningen av berg. 

I verksamheten kommer det att finnas en byggnad för personalutrymmen och platskontor. Dessa 

kommer att anläggas innanför det planerade verksamhetsområdet. Bygglov för dessa kommer att sökas 

hos kommunen. 

Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis parallellt 

med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km lång. Vägen ansluter sedan till befintlig 

skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 enligt 

uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 260 tunga fordon1.  

Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil 

med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 per arbetsdag räknat 

på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet fordonsrörelser ca 

160 per dag.  

Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från 

arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en återvinning av maximalt 175 

000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 46 fordonsrörelser per arbetsdag. 

Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på 

ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med 

returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre. 

Tabell 3.6.1. Transportmängder/arbetsdag vid de olika produktionsvolymerna. 

 Normal 

prod. 

Maximal 

prod. 

Leverans av 

externa massor 

(maximal prod.) 

Utan samordning 

av transporter vid 

maximal prod, 

Total mängd 500 000 ton 700 000 ton 175 000 ton 875 000 ton 

Antal intransporter 57 80 23 103 

Antal uttransporter 57 80 23 103 

Antal 

transportrörelser 

114 160 46 206 

 

Transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm. Material kommer även 

att kunna levereras till Enköping och Bålsta med omnejd, figur 3.6.1. 

 
1 Trafikverkets vägtrafikflöde 
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Figur 3.6.1. Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm, men 
transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta. 

3.7 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Den energi som kommer att förbrukas vid verksamheten utgörs av el till krossanläggning, våtsikt, 

personalbod, våganläggning, pumpar och belysningsstolpar. Inledningsvis kommer mobila enheter 

drivas med diesel. När täktverksamheten är etablerad och igång kommer driften successivt att gå över 

till drift via det fasta elnätet för de enheter där det är möjligt. Andra enheter kommer att fortsätta att 

drivas med diesel. El kommer att användas till platskontor och personalutrymmen och koppas på det 

fasta nätet. 

Peab-koncernen, som Swerock ingår i, omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning (EKL) i 

stora företag. Peab har inkluderat EKL i miljöcertifieringen och har genomgått energicertifiering. 

Energikartläggningen innebär mätning och uppföljning av energiförbrukningen som räknas om till CO2-

utsläpp som följs upp i Peabs handlingsplan för betydande miljöaspekter. 

3.8 VATTENFÖRSÖRJNING 

Kontors- och personalutrymmen kommer att förses med vatten från borrad brunn inom 

verksamhetsområdet.  

Hantering av avloppsvatten sker i enlighet med kommunens riktlinjer och bestäms i samråd med dessa 

i samband med att bygglov söks.  

Vatten för dammbekämpning av till exempel. maskiner och vägar kommer att tas från pumpgrop i täkten. 

Detta vatten återcirkuleras sedan via pumpgropen. 
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3.9 HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER 

All diesel som används kommer vara av miljöklass 1. Förvaring kommer att ske i godkända ADR-tankar.  

Mindre mängder av kemiska produkter används för enklare service av maskinparken. Förvaring kommer 

att ske i låsbara, invallade utrymmen. 

3.10 AVFALL 

Verksamheten ger inte upphov till några betydande avfallsmängder.  

Bolaget arbetar ständigt med att minska avfallsmängden som uppkommer till följd av verksamheten. All 

utrustning i verksamheten hanteras varsamt för ökad livslängd och förbrukning av produkter är sparsam. 

Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består främst av bland annat spillolja, oljefilter, 

järnskrot, däck, fordonsbatterier samt komposterbara och brännbara fraktioner. För viss utrustning och 

vissa maskiner finns avtal med maskinleverantören om service och underhåll, vilket innebär att 

maskintillverkaren ansvarar för hantering av eventuellt avfall.  

Farligt avfall sorteras i separata behållare och förvaras inlåst och invallat på sådant sätt att eventuellt 

spill inte kan nå omgivande mark och vatten. 

Bolaget förvissar sig att entreprenörer som utför transporter av avfallet har giltigt tillstånd. 

3.11 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter 

av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet kommer från små rester av odetonerat 

sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även förorenas av eventuellt spill av petroleumprodukter. 

Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar.  

Den eventuella vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet kommer att avsänkas 

och ledas bort. För att beskriva en eventuell effekt av detta på till exempel privata brunnar, 

markavattningsföretag och övriga intressen kommer en hydrogeologisk utredning utföras som kommer 

att redovisas i kommande ansökningshandlingar. 

3.12 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp till luft kommer att ske från dieseldrivna maskiner och fordon. Exempel på föroreningar som kan 

uppstå är CO2, NOX, SOX och partiklar.  

Dammkällor är framför allt krossanläggningar, siktar, materialupplag och transporter. Damning uppstår 

främst när verksamheten drivs men kan till viss del även uppstå vid passiv verksamhet om exempelvis 

upplagshögar med finmaterial förekommer i vindutsatta lägen. 

Dammbekämpning av transport- och upplagsytor kan ske genom bevattning. 

3.13 EFTERBEHANDLING 

När täkten är utbruten och avslutad och utpumpning av grundvatten upphör kommer brytområdet att 

fyllas med vatten och det bildas en täktsjö. En slänt lämnas så att vattnet är tillgängligt under hela 

uppfyllnadstiden, så att det går att ta sig upp och ner i vattnet. 

Övriga delar av verksamhetsområdet kan efterbehandlas som skogsmark för vidare skogsbruk eller 

iordningställas som industrimark. Efterbehandlingen innebär att upplag och andra delar från 

täktverksamheten tas bort. Vägar och planer rivs upp och området planteras med skog. 

Efterbehandlingen kan utföras med avbaningsmassor från täkten, massor i skyddsvallar och massor 
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som körts in i täkten. Vid denna efterbehandling kan slänter anläggas runt brytområdets kanter med 

varierande lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna fågellivet. Delar av slänterna 

kan planteras med skog. 

För en beskrivning av den slutliga efterbehandlingen av hela verksamhetsområdet avses en 

efterbehandlingsplan inlämnas till tillsynsmyndigheten i verksamhetens slutskede. 

Efterbehandlingsplanen kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och markägare. En 

preliminär skiss av efterbehandlingen bifogas ansökan. 

3.14 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 

Under arbetet med upprättandet av ansökan kommer ett flertal utredningar att genomföras. Resultatet 

av utredningarna kommer att visa vilka åtgärder som kommer att krävas för att avhjälpa eventuella 

negativa miljöeffekter. Dessa åtgärder kommer att framgå av miljökonsekvensbeskrivningen som 

kommer att upprättas och ingå i ansökan.  

Typiska skyddsåtgärder i en bergtäkt är anläggande av bullervallar i bullerkänsliga lägen, oljeavskiljning 

av vatten i sedimentationsdamm(ar), hänsynstagande och vid behov kompensationsåtgärder för 

skyddade arter och känsliga biotoper, dammbekämpning med exempelvis vatten eller täckning av 

material etc. 

4 LOKALISERING 

4.1 PLATS 

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, figur 

4.1.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens 

direkta omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan 

riksväg 269 i norr och E18 i söder. 
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Figur 4.1.1. Översiktlig bild av planerad lokalisering av Kvarnibble bergtäkt. 

4.2 OMGIVNING 

Täktområdet med dess närmaste omgivningar är till största delen skogklädd och utgörs av gallrad, äldre 

barrblandskog med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda hällmarksområden 

med gamla tallar och död ved, ett par små myrar, ett mindre hygge i sydost och en lövsumpskog i söder.  

Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordost-

sydvästlig riktning. Norr och öster om täkten finns öppna marker med både spridd och mer samlad 

bebyggelse.  

4.3 PLANER 

4.3.1 Översiktsplan 

I översiktsplanen2, antagen 15 december 2011 och aktualitetsförklarad den 21 mars 2018, finns inga 

särskilda intressen utpekade i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet.  

En fördjupad översiktsplan med inriktning på landsbygdsutveckling, Landsbygdsplan FÖP 2016, 

beskriver täktområdet som en skog och öppen jordbruksbygd där planerad lokalisering ingår i 

utredningsområde för bebyggelse. En närmare beskrivning av området anger att ny kompletterande 

bebyggelse i dagsläget inte är lämpligt. Ytterligare utredningar om kommunal försörjning av vatten och 

avlopp, samråd med totalförsvaret och trafikverket samt framtagande av detaljplan krävs. 

 
2 oversiktsplan-2010.pdf (upplands-bro.se)  
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I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del av beskrivning av kommunens tekniska 

försörjning. Kommunen anger där att de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två 

bergtäkter som är upptagna i planen är nu avslutade. Planeringsinriktningen är att inga nya grustäkter 

bör öppnas och avslutade täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget 

grus att brytas. 

4.3.2 Detaljplan 

Täktområdet omfattas inte av detaljplanelagt område.  

Närmsta detaljplanelagda området är Myggdansen, cirka 700 meter öster om det planerade 

verksamhetsområdet. Detaljplanen upprättades 1990 och omfattade då ett område med kolonistugor 

på cirka 90 fastigheter. Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre 

planändring med utökad byggrätt. Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde 

beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är utpekat som samrådsområde för Försvarets intressen när det gäller 

bygglov. 

4.4 NÄRBOENDE 

De närmast belägna bostadshusen ligger väster respektive norr om planerad täkt, i Härsbrokärr 

respektive Grönlund. Avstånden till båda dessa är ungefär 350 meter från gränsen till planerat 

verksamhetsområde och drygt 400 meter till planerat brytområde, se figur 4.4.1. Norr och öster om 

täkten ligger samlad bebyggelse på ett avstånd som närmast runt 500 meter från verksamhetsområdet 

 
Figur 4.4.1. Bebyggelse inom 1000 meters radie från verksamhetsområdet.  
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5 ALTERNATIV 

En avgörande fråga vid utredningen av alternativa lokaliseringar till ansökt bergtäkt i Kvarnnibble är 

bergförekomstens särskilda karaktär med avseende på den höga bergkvalitet och egenskaperna som 

krävs för betong- och asfalttillverkning. Bergmaterialet bedöms både ha ett brett användningsområde 

till följd av den höga bergkvaliteten och ett stort försörjningsområde. Planerad täkt bedöms vara väl 

lokaliserad med korta avstånd till identifierade avsättningsområden, vilket resulterar i att miljöpåverkan 

och olycksrisker till följd av transporter minimeras.  

Andra lokaliseringar har utretts inom identifierat avsättningsområde och lokal marknad. Dessa 

lokaliseringar har av olika anledningar valts bort i en utredningsprocess som kommer presenteras med 

ansökan. En annan lokalisering medför med största sannolikhet produktion av ballastmaterial med 

sämre kvalitet. Därmed också ett sämre alternativ med avseende på resurseffektivt nyttjande av 

bergmaterial, och slutligen sannolikt konsekvensen att bergmaterial med höga kvalitetskrav får 

transporteras betydligt längre sträckor till avsättningsområden vilket leder till större miljöpåverkan i form 

av t.ex. utsläpp från transporter. 

Återvinningsverksamheten är en verksamhet som Swerock ser fördelar med att samlokalisera i ansökt 

täkt. Att återvinningsverksamheten samlokaliseras med bergtäkt har fördelar avseende nyttjande av 

maskiner och personal. Materialflödet, d.v.s. införsel av avfall och massor för återvinning och utförsel 

av återvunna massor eller ballastmaterial från täkten, gynnar båda verksamheterna och transporterna 

kan samnyttjas. En bil som kommer in med avfall som ska återvinnas kan ta med sig andra massor ut 

från täkten och den totala mängden transporter kan minimeras jämfört med om anläggningarna skulle 

vara lokaliserade på olika ställen.  

Huvudalternativet är att etablera täktverksamhet på rubricerad fastighet (alt. 1) och att 

återvinningsverksamheten kan bedrivas på samma plats. Utveckling av alternativredovisning kommer 

att ske i ansökan. 

5.1            ALTERNATIV 0 

Alternativ 0 innebär att den planerade täktverksamheten vid Kvarnnibble inte medges tillstånd att 

dagens samt framtida behov av bergmaterial i regionen behöver tillgodoses från andra redan 

tillståndsgivna täkter belägna på längre avstånd. Det innebär längre transporter till avsättningsområden. 

Längre transportavstånd resulterar i större miljöpåverkan genom utsläpp av luftföroreningar och högre 

olycksrisk längs vägarna. 

Alternativ 0 medför också att bristen på högkvalitativt ballastmaterial blir ännu större och underskottet 

blir ännu svårare att lösa. Bristen på högkvalitativt ballastmaterial kan komma att medföra att 

ballastmaterial får köras in från omkringliggande län. Detta kan medföra att planerade bygg- och 

anläggningsprojekt inte kommer att kunna genomföras för att det saknas ballastmaterial eller att priserna 

på ballastmaterial kommer att stiga och projekten blir för dyra.  

 

5.2             ALTERNATIV 1 

Alternativ 1 innebär att ett tillstånd meddelas enligt bolagets ansökan och att brytning kan ske i 

Kvarnnibble så att en större mängd ballastmaterial av hög kvalitet kan produceras lokalt och tillgodose 

stora delar av regionens behov samt att transportavstånden minskar. 

Berggrundens beskaffenhet och lämplighet i betong och asfalt har undersökts och visat sig hålla mycket 

hög kvalitet. Närheten till identifierat avsättningsområde innebär korta transporter och liten 

miljöpåverkan jämfört med övriga alternativ.  
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5.3            ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 innebär att den planerade täktverksamheten vid Kvarnnibble inte medges tillstånd och att 

en ny täkt får etableras på ett annat ställe för att behovet av bergmaterial ska kunna tillgodoses i 

regionen. Det innebär med största sannolikhet längre transportavstånd och inte lika fördelaktig 

lokalisering för avsättningsområdet vilket leder till dyrare transporter och ökade utsläpp till luft. Samma 

förutsättningar gäller av öppnandet av en helt ny täkt med avseende på ianspråktagande av jungfrulig 

mark i ett område som tidigare inte påverkats av täktverksamhet med miljöpåverkan som följd och med 

behov av stora investeringar för att 1) söka tillstånd 2) etablera verksamheten. För att säkerställa 

tillgången på framför allt ballast till betongtillverkning krävs motsvarande kvalitet som i Kvarnnibble dvs 

att berggrunden bl.a. har lågt aktivitetsindex som är ett mått på hur mycket radonstrålning som finns i 

berggrunden.  

Alternativa lokaliseringar för en bergtäkt kommer att framgå av ansökan. 

6 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN 
ANTAS BLI PÅVERKADE 

6.1 GEOLOGI 

Jordarten där brytområdet planeras domineras av urberg och sandig morän. Inom verksamhetsområdet 

förekommer även glacial lera i olika fraktioner. Längst i söder inom verksamhetsområdet sträcker sig ett 

mindre område bestående av kärrtorv in. 

I figur 6.1.1 redovisas ett utdrag av SGU:s jordartskarta över området. Jorddjupet inom 

verksamhetsområdet och i de närliggande omgivningarna är ett tunt moränlager mestadels under en 

meter. 
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Figur 6.1.1. Utdrag från SGU:s jordartskarta. Jordarten i täktområdet består till största delen av urberg (röd) samt sandig morän 
(gul). I södra samt västra delen av verksamhetsområdet förekommer mindre områden med torv (mörkgul). (© SGU) 

Berggrunden i området består huvudsakligen av urberg i form av granitoid och underordnad syenitoid, 

samt metagråvacka, glimmerskiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit med mera, figur 6.1.2. 

Geologiska undersökningar utförda av bolaget i området visar mer i detalj att tre bergartstyper kan 

urskiljas; en grå medelkornig gnejsgranit, en ljusgrå medelkornig/grovt medelkornig gnejsgranit och 

sedimentgnejs. Gnejsgraniterna dominerar bergområdet och uppvisar en ganska homogen karaktär 

med smärre inslag av ljusa gångar av grovkornig pegmatit. Gångarna är vanligen mellan 0,1 – 1 m 

breda och förekommer även i sedimentgnejsen. Pegmatitgångarna bedöms utgöra uppskattningsvis 5 

% av bergmassan. 

Bolaget har också låtit utföra tekniska analyser av materialet som visar att krossprodukterna av 

gnejsgraniterna bedöms vara lämpliga för vägändamål och som ballast i betong. Sedimentgnejsen 

bedöms ha en varierande kvalitet och ha sämre tekniska egenskaper som lämpar sig till 

användningsändamål som saknar höga kvalitetskrav.  



137 MIL.2021.679, Samråd enligt miljöbalken för bergtäktsverksamhet, Upplands Bro kommun - BMN 21/0014-10 MIL.2021.679, Samråd enligt miljöbalken för bergtäktsverksamhet, Upplands Bro kommun : 2. 211103 Samrådsunderlag Kvarnnibble

 

 
 

 
Figur 6.1.2. Utdrag från SGU:s berggrundskarta. Berggrunden i täktområdet består till största delen av granodiorit-granit (brun).  
Utanför planerat brytområde förekommer stråk av kvartsarenit (turkos). (© SGU) 

6.2 HYDROLOGI 

Det finns inga utpekade vattenförekomster i närheten av planerat täktområde. Drygt 1 km utanför 

planerat verksamhetsområde finns två oklassade vattendrag. Ett norr om, och ett öster om planerat 

täktområde. Båda dessa vattendrag är utpekade som övrigt vatten-vattendrag och utgör ingen 

vattenförekomst enligt bestämmelserna om vattenförvaltningen.  

Närmast förekommande ytvattenförekomst är Lilla Ullfjärden och ligger drygt 2,2 km västerut.  

Närmast förekommande grundvattenförekomst ligger även det som närmast ca 2,2 km västerut och 

utgörs av ett grundvattenmagasin av sand och grusförekomst (Vreta-Bålsta, SE660987-159721), med 

utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s). 

Vreta-Bålsta grundvattenmagasinet tillhör dock ett annat delavrinningsområde (rinner till Mälaren-

Skofjärden) än den planerade täkten och bör således inte påverkas av eventuell täktverksamhet. Några 

vattentäkter med skydd enligt miljöbalken finns inte inom eller i närheten av täktområdet. Norr om det 

planerade verksamhetsområdet finns Kvarnnibble markavattningsföretag som är aktivt, figur 5.2.1. 
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Figur 5.2.1. Markavvattningsföretag i närheten av planerat täktområde. 

Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det privata brunnar, för dricksvatten- eller energiproduktion, 

bland annat i anslutning till bebyggelsen kring täktområdet, figur 3.6.2. Under arbetet med den 

föregående tillståndsansökan genomfördes en brunnsinventering i samband med samrådsprocessen 

med närboende (inom 1km från yttergränsen av ansökt verksamhetsområde). Dessa brunnar kommer 

redovisas i ansökan. Om det tillkommit ytterligare borrade brunnar sedan dess registreras dessa 

löpande i SGU:s brunnsregister. Bolaget önskar dock ha in uppgifter om eventuellt nytillkomna 

brunnar i området som avgränsas av svart streckad linje i figur 4.4.1.  
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Figur 3.6.2. I anslutning till kringliggande bebyggelse finns privata brunnar, figuren visar brunnar som är noterade i SGU:s 
brunnsregister.  

6.3 SKYDDADE OMRÅDEN 

Mälarens öar och strandområden i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken 

med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 

Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och 

turism. 

Öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo – Tibble), figur 

6.3.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida 

stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande 

herrgårdar och medeltida kyrkor. 
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Figur 6.3.1. Öster om den planerade täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Väster och norr om det planerade täktområdet 
går väg 912 som är ett riksintresse för kommunikation. 

Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, figur 6.3.1. Vägen är utpekad som riksintresse 

för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse från E18 och som koppling från norra 

Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats.  

Öster om planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens 

övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats, flygbuller för maxnivå, på ca 5 km avstånd. 

Båda dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka nämnda 

riksintressens värden. Utöver riksintressen ligger planerat täktområde delvis inom ett, av Försvaret 

utpekat, övrigt påverkansområde. Benämningen motsvarar ett område utanför riksintresseområdet för 

ett riksintresse vilkets funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller åtgärd riskerar att 

påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja riksintresset. Det illustrerar även område 

där den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan påverka omgivningen. 

6.4 NATURVÄRDEN 

Det planerade verksamhetsområdet är till största delen skogklätt och utgörs av gallrad, äldre 

barrblandskog på frisk mark med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda 

hällmarksområden med gamla tallar och död ved, ett par små myrar, ett mindre hygge i sydost och en 

lövsumpskog i söder.  

Sydväst om det planerade verksamhetsområdet ligger en utpekad nyckelbiotop, figur 6.4.1. 

Inventeringen av nyckelbiotopen utfördes 1996. Skogsstyrelsen anger att biotoptypen är hällmarkskog 

som till största delen utgörs av gammal tall. Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen identifierat 

ytterligare ett antal olika sumpskogar och naturvärden runt det planerade verksamhetsområdet.  
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Det finns inga skyddade områden som naturreservat, Natura 2000-områden eller liknande i närheten av 

det planerade verksamhetsområdet. 

 

Figur 6.4.1. Dokumenterade naturvärden efter inventeringar av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.  

En naturvärdesinventering har utförts av Naturföretaget under 2016. En ny artinventering avseende 

groddjur och fåglar har utförts under 2021 men är inte helt avslutad. I samband med kommande 

ansökningshandlingar kommer resultatet av inventeringen att redovisas. 

6.5 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade 

verksamhetsområdet. 

Där in- och utfarten planeras, söder om det planerade verksamhetsområdet finns en utpekad fångstgård 

(RAÄ-nummer Håtuna 242), figur 6.5.1. 
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Figur 6.5.1. I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar, varav en berörs av planerad in- och 
utfartsväg. 

6.6 LANDSKAPSBILD 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter 

avslutad verksamhet. Insyn i täkten är möjlig från brytningsområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar 

till viss del skogen runt täkten samt vallar, som uppstår under drift, insyn från det omgivande landskapet. 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och 

markanvändningen runt den blivande sjön kommer att redovisas i efterbehandlingsplanen.   

6.7 STRANDSKYDD 

Hela området Mälarstranden Nord omfattas av utökat strandskydd enligt beslut från Länsstyrelsen 

Stockholm daterat 2018-11-13, se figur 6.7.1. Täktområdet omfattas av områdesbestämmelsen men 

ligger i områdets södra utkant. Som motivering till beslutet anges att området är ett riksintresseområde 

enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ miljöbalken som är relevanta för strandskyddet, har 

grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna samt ekologiskt känsliga områden som inte 

omfattas av annat områdesskydd. Inget vattendrag eller våtmark inom 300 m från planerat 

verksamhetsområde har kunnat identifieras omfattas av strandskyddsbestämmelserna.  
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Figur 6.7.1. Område med utökat strandskydd beslutat av Länsstyrelsen Stockholm. 

7 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

7.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

Swerocks marknadsarbete sker löpande med identifiering av regioner där det finns ett behov av 

bergmaterial för att upprätthålla en samhällsutveckling i form av infrastruktur och exploateringar. Vid 

sådana utredningar är behovet av bergmaterial en avgörande faktor. Aktuella användningsområden för 

det berg som avses brytas i verksamheten är i första hand till nuvarande och kommande 

infrastrukturprojekt och samhällsutveckling i form av bebyggelse i regionen.  

Berg är en naturresurs men brukar inte betraktas som en ändlig sådan. Bolaget bedömer att allt material 

kommer att användas inom en radie på 30 km från täkten. 

7.2 BULLER 

Buller uppkommer främst vid borrning, knackning och krossning. Även sortering, lastning och transporter 

förorsakar buller. Sprängningarna orsakar ett kortvarigt men relativt kraftigt buller. 

Bolaget kommer i samband med den planerade ansökan att upprätta en bullerutredning för att kartlägga 

bullerspridningen från verksamheten, inklusive transporter. Utredningen kommer att visa bullerpåverkan 

för närliggande bostäder och redovisas i kommande ansökningshandlingar.  
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7.3 VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅG 

I samband med sprängning uppkommer markvibrationer och luftstötvågor som sprids till omgivningen. 

Storleken på vibrationerna varierar till viss del från en sprängning till en annan beroende på 

förutsättningar avseende bland annat bergkvalitet, utslagsriktning, läge, förekomst av sprickor, 

väderförhållanden med mera. 

Med en väl anpassad sprängplan och rätt orienterade brytningsriktningar bedöms vibrationer eller 

luftstötvågor från sprängningarna inte medföra någon risk för skador på närliggande byggnader. Bolaget 

kommer att genomföra en utredning av vibrationer och luftstötvågor som kan uppstå till följd av 

verksamheten. 

7.4 DAMNING 

Dammkällor från verksamheten är framför allt krossanläggningar, siktar och transporter. Damning 

kommer att motverkas genom bevattning av körytor och upplag. 

7.5 YT- OCH GRUNDVATTEN 

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter 

av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet kommer från små rester av odetonerat 

sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även vara förorenat av eventuellt spill eller läckage av 

petroleumprodukter. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar. 

Vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet kommer att avsänkas och ledas bort. 

För att beskriva en eventuell effekt av detta, för exempelvis privata brunnar, markavvattningsföretag och 

övriga intressen, kommer en hydrogeologisk utredning att genomföras. Resultatet av denna redovisas i 

kommande ansökningshandlingar. 

7.6 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläppet till luft består av det utsläpp som maskinparken och transporter genererar i form av avgaser. 

Bolaget avser dock att använda bränsle och kemikalier som har så begränsad miljöpåverkan som möjligt 

och som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 

Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor under torra perioder. Borrningsarbeten 

och ytterligare bearbetning av berget kan orsaka viss diffus damning då momenten sker utomhus. 

7.7 NATURMILJÖ 

De naturmiljöer som finns inom det planerade brytningsområdet kommer att försvinna. Vissa övriga 

delar av verksamhetsområdet kommer att påverkas av exempelvis anläggning av täktvägar, 

personalutrymmen och vallar.  

En naturvärdesinventering kommer att bifogas ansökan. En redovisning kommer att ske av identifierade 

miljöer med naturvärden inom och i anslutning till verksamhetsområdet. Bortledning av grundvatten från 

täktområdet kan komma att påverka närliggande naturmiljöer. Resultatet från både den hydrogeologiska 

utredningen samt naturvärdesinventeringen sammanvägs och en sammanfattande bedömning görs av 

verksamhetens påverkan på närliggande sumpskogar, nyckelbiotoper samt andra känsliga miljöer. 

7.8 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturlämningar finns inom det planerade verksamhetsområdet 

eller planerad utfartsväg.  
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En utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242) finns söder om täktområdet i anslutning till 

verksamhetens planerade in- och utfartsväg. Området bedöms inte påverkas av täktverksamheten. 

7.9 LANDSKAPSBILD 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter 

avslutad verksamhet.  

Insyn i täkten är möjligt från brytområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar skogen runt om täkten, 

samt vallar som uppstår under drift, till viss del insyn från det omgivande landskapet. 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och 

markanvändningen runt den blivande täktsjön kommer att redovisas i den efterbehandlingsplan som 

bifogas ansökan. 

7.10 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljöfarliga verksamheter kan påverka miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, luft och buller. Eventuell 

påverkan på dessa kvalitetsnormer kommer att bedömas i den planerade ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster omfattar såväl kemiska som ekologiska kvalitetskrav och 

för grundvattenförekomster gäller både kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Planerad verksamhet 

medför ett visst utsläpp till vatten men förväntas inte medföra någon negativ påverkan på yt- eller 

grundvattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft har meddelats i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Planerad 

verksamhet kan påverka dessa genom i första hand stoft, samt de emissioner som uppkommer från 

transporter. Verksamheten är i så liten omfattning att det är osannolikt att MKN för luft ska kunna 

påverkas.  

Verksamheten vid Kvarnnibble omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 

7.11 VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN  

Verksamheten kommer direkt att medföra utsläpp av koldioxid genom förbränning av diesel i maskiner 

och fordon.  

För att begränsa verksamhetens klimatpåverkan är en effektiv logistik och, där så är möjligt, en 

successiv övergång till fossilfria bränslen avgörande. Företaget kommer kontinuerligt att se över 

marknaden och genomföra investeringar i mer klimatsmarta alternativ. 

7.12 YTTRE HÄNDELSER OCH SÅRBARHET FÖR 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

De betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra till följd av yttre händelser eller 

klimatförändringar skulle exempelvis kunna uppstå vid extrema regn, bränder, torka, ras etc.  

Sådana eventuella händelser utreds vidare i samband med kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

I detta skede har inga andra yttre händelser som kan medföra betydande miljöpåverkan identifierats. 
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7.13 RISK OCH SÄKERHET 

Tänkbara haverier och olyckor vid arbetsplatsen kan främst relateras till sprängningar samt fall och ras 

vid bergbranter. Haverier på maskiner skulle kunna medföra utsläpp av petroleumprodukter med 

eventuell förorening av mark och grundvatten medan ras och fall kan leda till såväl personskador som 

materiella skador.  

Sprängning kommer att utföras av utomstående entreprenör med tillstånd. Vid sprängning följs 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprängarbeten (2007:1). Bland annat ska en sprängplan upprättas för 

varje sprängobjekt innan sprängarbetet utförs. Det ska även utses en sprängarbas som leder och 

övervakar arbetet. Sprängmedlet som används är trögflytande, varför möjligheten att vidta 

saneringsåtgärder vid eventuellt spill är mycket goda. Som regel kan hålen fyllas på utan spill och skulle 

det ändå ske kan det lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål igen. Se även separat kapitel 3.4 

ovan om Sevesobestämmelser. 

8 PLANERADE UTREDNINGAR 

Följande utredningar planeras och kommer att ligga till grund vid framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen samt vid bedömningen av att verksamheten är att betrakta som 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken: 

• Hydrogeologisk utredning  

• Naturvärdesinventering 

• Bullerutredning 

• Vibrations- och luftstötsutredning 

• Lokaliseringsutredning 

9 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNIGNEN 

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås ta upp samtliga till täktverksamheten typiskt sett relaterade 

miljöeffekter, med följande förväntade fokusområden: 

• Påverkan på grund- och ytvatten genom bortledande av vatten och utsläpp till recipient 

• Påverkan på naturmiljön 

• Påverkan genom buller, markvibrationer och luftstötvågor 

• Påverkan på kulturmiljön 

10 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

Den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas föreslås innehålla följande rubriker: 

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

1. INLEDNING 

2. METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

3. DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 
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4. ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

5. BEHOV? 

6. ALTERNATIV 

7. UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

8. KONSEKVENSBEDÖMNING 

9. HÅLLBAR UTVECKLING 

10. SAMLAD BEDÖMNING 

11. REFERENSER 

12. REDOVISNING AV MEDLEMMARS SAKKUNSKAP 

11 SAMRÅD OCH TIDPLAN 

Samrådsprocessen kommer att ske under perioden oktober-december 2021. Bolaget avser att lämna 

in ansökan under vintern 2021.  
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teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
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ALL.2021.749, Granskning av förslag till 
detaljplan Klövberga etapp 1, nr 1506 

Förslag till beslut 

Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

daterad den 15 november 2021 till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt 

planförfarande, plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 

januari 2015).  

Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen har i 
tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken. Avdelningarna anser att detaljplan för Klövberga etapp 1, nr 1506 

kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet 
beaktas. 

Beslutsunderlag 

• Granskningshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 4 

november 2021. 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2021. 

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt 

planförfarande, plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 

januari 2015).  

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 

2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. 

Planläggningen är uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 

hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark och ligger i 

utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 samt söder om 

E18.  
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Samhällsbyggnadskontoret  
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Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. 
Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En 

fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer därför med planförslaget. I 
samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen om skydd av 
livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat 
område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att 

viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. 
Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.  

Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen  

har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Avdelningarna anser att detaljplan för Klövberga etapp 1, nr 1506 

kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet 

beaktas. 

Samrådsredogörelsen från 2016 

Samrådsredogöreslen är en viktig del av granskningen där nämnden kan följa 

upp sina tidigare samrådssynpunkter med de eventuella justeringar och 

åtgärder som planavdelningen vidtagit efter samrådet. Nedan följer Bygg- och 

miljönämndens samrådsyttrande i punktform med redogöresle från 

kommunstyrelsen och planavdelningen om ändringar och förklaringar. 

6.1 Bygg- och miljönämnden anser att gestaltningsnivån behöver höjas för att 

anpassa ny bebyggelse till kulturmiljön och minska den påtagliga påverkan 

som planen medger. Det bör finnas tydligare gestaltningsprinciper för 

fastigheterna som exploateras mot E18. Utformningen bör inte lämnas fritt 

gällande fasadmaterial och färg utmed E18. Områdena mot väg 840 och Bro 

Park bör också ha tydligare gestaltningsprinciper. Gestaltningsprogrammet bör 

förankras i plankartan genom att tydligt ange att gestaltningsprogrammet är 

vägledning till hur byggnader och miljöer skall utformas. För de fasader som 

har störande inverkan på kulturmiljön samt de som är riktade mot E18 kan det 

vara bra att ha utformningsbestämmelser om till exempel färg.  

Svarskommentar: Områdets gestaltning är viktig. Detta gäller inte minst hur 

området uppfattas för förbipasserande på E 18. Planen måste dock även ha 

stor flexibilitet då det inte är klart vilka verksamheter som kommer etableras 

och eftersom genomförandet kommer att ske under lång tid. En 

informationsruta om att gestaltningsprogrammet är vägledande har lagts till 

på plankartan. Gestaltningsprogrammet har också utvecklats gällande 

färgsättning. Bestämmelser om detta har dock inte lagts till efter dialog med 

Bygglovavdelningen. För att de som närmar sig området från väster på 
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motorvägen inte skall se över ett taklandskap, har en bestämmelse om lägsta 

respektive högsta byggnadshöjd lagts till i detaljplanen. 

6.2 I gestaltningsprogrammet och planbeskrivningen nämns ambitionen med 

solpaneler. I gestaltningsprogrammet anges att taklutningen bör anpassas efter 

byggnaders orientering och att taklutningen inte bör överstiga 20 grader. Detta 

bör utgöra en planbestämmelse  

Svarskommentar: En bestämmelse om högsta takvinkel har lagts till. För att 

det ska vara möjligt att använda ofalsat taktegel som takbeklädnad, anges den 

maximala takvinkeln till 23o .  

6.3 Området med bestämmelsen G är även tänkt för snabbmatsrestaurang. Det 

bör därför även ha bestämmelsen C – Centrum. Snabbmatsrestaurang kan inte 

ses som komplement till drivmedelsförsäljning utan utgör en separat 

verksamhet. 

Svarskommentar: G-området ingår inte längre i planområdet utan kommer 

utgöra en egen etapp, frågan kommer besvaras i den detaljplanen.  

6.4 Syftet att anlägga ett varierat verksamhetsområde, där storskaliga 

verksamheter skiljs från nyföretagsområden, bör tydligt avspegla sig i planen, 

till exempel genom bestämmelse om minsta och största fastighetsstorlek.  

Svarskommentar: Tomternas storlek är beroende av områdets topografi och 

verksamheternas olika behov. Eftersom det i nuläget inte är känt vilka 
verksamheter som kommer att etablera sig i området är det viktigt att behålla 
flexibilitet i planen och inte göra den för detaljerad. Exploatörens ambition är 

att behålla området i en fastighet, därför är bestämmelser om minsta 
fastighetsstorlek olämplig. 

6.5 Beteckningen e 50 på kartan saknas i planbestämmelserna.  

Svarskommentar: Bestämmelsen om exploateringsgraden har lagts till i 
teckenförklaringen.  

6.6 I planbestämmelserna anges att byggnad ska placeras mins 4,0 meter från 
tomtgräns. Detta kan bli svårt inom E-områdena. 

Svarskommentar: Bestämmelsen rörande byggnads avstånd till tomtgräns har 
tagit bort. 

6.7 I planbestämmelserna anges att byggnader och anläggningar ska ges en 

sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt inte ska verka störande 
för omgivningen. Det bör förtydligas att bestämmelsen även gäller skyltar som 

uppförs fristående och på fasader samt att skyltar inte får vara bildväxlande.  

Svarskommentar: Skyltar har lagts till i planbestämmelsen. I 
planbeskrivningen beskrivs att det även innebär att skyltar inte ska vara 

bildväxlande. 
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6.8 Dagvattenhanteringen och risken för översvämning är mycket viktiga 

frågor i planen. Den sammantagna påverkan på vattenmiljön från planområdet 
bedöms i Structors utredning inte påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Bygg- 

och miljönämnden bedömer dock att det inte kan uteslutas att 
miljökvalitetsnormen för vatten påverkas negativt avseende tungmetaller. 

Svarskommentar: PM Dagvatten och planbeskrivning har kompletterats med 

att målade eller plastbelagda ytor ska användas istället för förzinkade stolpar, 
räcken m.m. i trafikmiljön för att minska 6(19) Detaljplan för Klövberga etapp 

1, nr 1506 Samrådsredogörelse detaljplan föroreningsbelastningen då det är 
en källa till tungmetaller i dagvattnet. Planen har kompletterats med en 
bestämmelse om förbud att använda obehandlad koppar och zink som 

utvändigt tak- eller fasadmaterial samt med en anvisning i planbeskrivningen 
om att obehandlad koppar och zink ska undvikas när det gäller stolpar, 

stängsel och räcken. 

6.9 Hur fördröjning av dagvatten inom fastighet ska ske, finns inte beskrivet i 
dagvattenutredningen. Bygg- och miljönämnden delar bedömningen i MKB:n 

att möjligheten till ytterligare minskning av flöden och föroreningsbelastning 
på recipienten behöver utredas vidare och läggas till grund för en tydlig 

planbestämmelse angående fördröjning.  

Svarskommentar: I planbestämmelserna anges att åtgärder ska vidtas inom 
varje fastighet för fördröjning och rening av dagvatten. Det är inte möjligt att i 

detaljplanen närmare föreskriva vilka åtgärder som krävs, eftersom 
förutsättningarna varierar inom planområdet. Val av metod måste göras i 
varje enskilt fall i samband med genomförandet. Därutöver har 

dagvattendammen och systemet för dagvattenhantering dimensioneras för att 
klara dimensionerande regn utan fördröjning inom kvartersmark. 

Dagvattensystemet har även dimensionerats och utformats så att 
översvämningar undviks av kvartersmark för byggnader och av väg 840. För 
att säkra 13(19) Detaljplan för Klövberga etapp 1, nr 1506 

Samrådsredogörelse detaljplan dagvattensystemets uppbyggnad har 
planbeskrivning, plankarta och dagvatten PM kompletterats.  

6.10 I genomförandeskedet är det viktigt att dagvattensystem och 
skyddsanordningar anläggs så tidigt som möjligt i byggskedet för att minska 
påverkan på recipienten  

Svarskommentar: I programyttrandet framförde Länsstyrelsen att även 
påverkan under byggskedet behöver behandlas gällande eventuell påverkan på 

Broviken. Det framgår dock inte hur eventuell påverkan under byggskedet 
kommer att beaktas. Det är viktigt att förslag på åtgärder för att förhindra 
påverkan på Natura 2000-området säkerställs. Åtgärderna bör föras in i 

dagvattenPM:et, MKB:erna och i planbeskrivningen. När kommunen angett 
hur en eventuell påverkan på Broviken kommer att beaktas under byggskedet 

och om bedömningen kvarstår att planen och dagvattenhanteringen likt nu 
kommer att förbättra förutsättningarna för Natura 2000-området krävs inget 
tillstånd enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken.  
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6.11 Åtgärder i vattenområden såsom bortledning av grundvatten och 

fördjupning av diken betraktas som vattenverksamhet och kräver prövning hos 
Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.  

Svarskommentar: Anläggande av nya diken, fördjupning av befintliga diken 
och anläggande av dagvattendamm görs i syfte att samlat ta hand om 
dagvattnet från hela eller större delen av planområdet. Dagvattendammen 

anläggs inte i naturligt vattenområde. Planerade åtgärder för 
dagvattenhanteringen bedöms därför kunna hanteras via anmälan till 

kommunen enligt 9 kap 6§. När det gäller grundvattenbortledning råder det 
tidvis artesiska förhållanden vid planerad dagvattendamm 1 och vid delar av 
diken som ska fördjupas. Vid dagvattendamm 1 bedöms inte någon 

grundvattenbortledning behövas under anläggningsskedet då uppträningen av 
grundvatten kommer att ske långsamt. Dammens botten kommer sedan att tätas 

och tyngas ned för att förhindra grundvatteninträngning. Vid fördjupning av 
befintliga diken kan grundvatten tränga upp och ledas bort via dikena. 
Grundvattenbortledningen bedöms inte vara av en omfattning att det kan 

medföra skada på allmänna eller enskilda intressen, varför tillstånd inte 
bedöms krävas.  

6.12 Bygg- och miljönämnden anser att det i ett långsiktigt perspektiv är viktigt 
att bevara brukningsbar mark då en växande befolkning och effekter av ett 
förändrat klimat kommer att öka den svenska jordbruksmarkens betydelse ur 

ett globalt perspektiv.  

Svarskommentar: Frågan om ianspråktagande av jordbruksmark har hanterats 
både i översiktsplan och detaljplaneprogrammet för Kärrängen och Klöv. 

Frågan var också uttalat en del i ställningstagandet till projektet under 
programarbetet. Området har ett logistiskt gynnsamt läge nära E18 och 

relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik varför exploatering kan 
motiveras, trots att det i dagsläget delvis utgörs av jordbruksmark. 

6.13 Det är olämpligt med storskalig verksamhet. För att gestaltningsnivån 

skall vara hög beträffande anpassningen till kulturmiljön behöver 
planbestämmelserna utvecklas mot mindre fastigheter och mindre 

verksamhetslokaler. Byggnaders omfattning, höjd och fasadmaterial skall 
också regleras för att säkerställa småskalighet och en god anpassning till 
omgivningen.  

Svarskommentar: Området har bedömts lämpligt för såväl storskalig som 
småskalig verksamhet. Utformningsbestämmelserna varierar därför inom olika 

delar av planområdet. 

6.14 De förslag på åtgärder och eventuellt fortsatt arbete för att minska 
påverkan inom och utanför planområdet som anges i 

miljökonsekvensbeskrivningen ska beaktas och säkerställas i detaljplanen.  

Svarskommentar: Åtgärder och fortsatt arbete som anges i 

miljökonsekvensbeskrivningen säkerställs genom att de finns med i 
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planbestämmelser, i planbeskrivning, hanteras via annan lagstiftning eller i 

samband med projektering och byggande. Flera av de åtgärder och fortsatta 
arbeten som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i 

gestaltningsprogrammet och skötselplanen som också finns med i 
planbeskrivningen. I andra fall pekar miljökonsekvensbeskrivningen på att 
fortsatt hantering krävs enligt miljöbalken eller kulturminneslagen för 

realisering av planförslaget, t ex om ingrepp krävs i fornlämning eller vid 
åtgärder i biotopskyddat område. Dagvattenåtgärder hanteras via anmälan 

enligt miljöbalken till kommunen och uppföljning av utsläpp sker via 
kontrollprogram och samordnad recipientkontroll. Åtgärder eller fortsatt 
arbete som inte regleras i plan eller via annan lagstiftning beaktas i 

miljö/hållbarhetsprogram för projektering och för byggskede  

Bygglovsavdelningens synpunkter i granskning 

Bygglovsavdelningen bedömer att det är lämpligt att avstånd till tomtgräns 

anges som bestämmelse i detaljplanen. Så det är bra om kommunstyrelsen kan 

få med detta i detaljplanen för att vi i ett bygglovsskede kan ha en tydlig 

handläggning. Anpassning på grund av brandskyddsregler och föreskrifter 

krävs vid nybyggnad och det är viktigt att det framgår i bestämmelse vilket 

avstånd som förväntas i detaljplanen. Bestämmelsen kan utformas så att den 

inte är gällande för E-områden. 

Bygglovsavdelningen bedömer att begreppet sällanköpshandel kan vara 

begränsande och kommunen bör vara säker på syftet med denna begränsning i 

detaljplanen. För att det ska vara tillåtet att göra begränsningar av handeln 

krävs skäl av betydande vikt. Detaljhandel kan begränsas till detaljhandel med 

livsmedel eller detaljhandel med skrymmande varor. Det är även möjligt att 

genom begränsning utesluta handel med skrymmande varor, handel med 

livsmedel eller handel med både skrymmande varor och livsmedel. Inga andra 

begränsningar är tillåtna. (jfr prop. 1996/97:34, sid. 16–17). 

Bygglovsavdelngen vill tillägga att detaljplanens koppling mellan 

bestämmelser och beskrivning samt gestaltningsprogram är föredömligt. 

Bygglovsavdelningen ser en risk med att grönytefaktor inte är reglerad i 

bestämmelse för kvartersmark. 

Möjligen kan Informationsrutan gällande störningar tas bort för att det inte ska 
bli en tvetydighet mot bestämmelsen för industri.  

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter i granskning 

Dagvatten 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på att man tänker på 

dagvattenplaneringen för kommande etapp 3 redan i denna detaljplan. Även 

om etapp 3 kommer att hanteras i en separat detaljplan behöver man ha en 

helhetssyn över dagvattenhanteringen för hela området som ska etableras. 
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För att få en bättre rening avseende tungmetaller ser miljö- och 

livsmedelsavdelningen det mer effektivt att ha en annan typ av rening än 

oljeavskiljare för att rena dagvattnet från verksamhet som är kopplade till 

trafik, såsom bussdepå eller bilservice, innan det kopplas på den kommunala 

ledningen. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår att man redan i detta skede har en 

plan för hur man ska ta hand om 100-årsregn.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser det positivt att man tänker på hur man 

ska ta hand om dagvattnet och länsvatten under byggskedet av området.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser det positivt att man tar fram 

skötselplaner för dagvattendammen i projekteringsskedet. 

Då dagvattnet från området leds till en känslig recipient som Broviken som är 

ett Natura 2000-område är det viktigt att det finns bra fördröjning och rening 

av dagvattnet från området, samt att man har undersökt risken för 

översvämningar i området för att kunna undvika sådana efter att området 

färdigställts. Det är även viktigt att utredning av befintliga dagvattenledningar 

görs för att veta om de har kapacitet att ta emot mera dagvatten från det nya 

området. 

Barnperspektiv 

I och med att detaljplanen utgör ett område för verksamheter, logistik och 

sällanköpshandel påverkar inte förslaget barn negativ. Planområdet ligger inte 

heller i anslutning till bostäder eller annan verksamhet för barn. Enligt beslut i 

Kommunfullmäktige ska barnperspektivet beskrivas i samtliga 

tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010) 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna finns här: https://www.upplands-bro.se/klovberga 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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ALL.2021.499 Yttrande till förvaltningsrätten 
angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm i enlighet med bilaga. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Kommunen är part i ett par pågående mål om laglighetsprövning hos 

Förvaltningsrätten i Stockholm som har beröring med ett delegationsbeslut 

gällande dispens avseende vissa strandskyddsbestämmelser. Efter 

delegationsbeslutet fattade ordföranden i Bygg- och miljönämnden ett så kallat 

brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen 2017:725 

(”KL”) vilket i princip gick ut på att upphäva det tidigare fattade 

delegationsbeslutet.  

Beslutet överklagades, och lagligheten av beslutet prövas nu av 

Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 17188–21. Inom ramen för mål nr 

17188–21 inkom även ett tilläggsyrkande. Tilläggsyrkandet bestod i att 

nämndens beslut 2021-06-17 § 82 om att avge yttrande i mål nr 17188–21 och 

som påståtts ha författats av ordföranden stod i strid med lag, och att det 

därmed skulle upphävas. 

Utöver det mål som angetts ovan, inkom Josefin Olsson med ytterligare ett 

överklagande inom ramen för samma händelse. Det mål som nu är för handen 

avser inte samma beslut som tilläggsyrkandet i mål nr 17188–21, utan ett 

senare beslut om yttrande i samma mål. 

Bygg- och miljönämndens beslut § 126 ALL.2021.499 om att avge yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 17188–21 den 14 oktober 2021 har 

fattats i laga ordning. Beslutet har inte påverkats av jäv och det saknas därmed 

skäl för att upphäva beslutet. Överklagandet ska därför avslås.  
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2021 

 Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm den 1 december 

2021 

 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm den 11 november 

2021 

 

Thomas Lenell  

Samhällbyggnadschef Jerker Parksjö 

 Tf. avdelningschef Projekt och 

myndighet 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande den 1 december 2021 

2. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm den 11 november 2021 

3. Fullmakt 

Beslut sänds till 

 Förvaltningsrätten i Stockholm i enlighet med yttrande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

 

 FÖRELÄGGANDE 
2021-11-11 

 Aktbilaga  

Mål nr 31448-21 

Avdelning 33 
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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: Josefin Olsson ./. Upplands-Bro kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.  

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. Ni 
anmodas också att inkomma med eventuellt anslagsbevis avseende nämndens beslut att avge 
aktuellt yttrande vid sammanträde 2021-10-14. 

 
Domstolen måste ha yttrandet och eventuellt anslagsbevis senast den 2 december 2021. 
När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte 
kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 31448-21 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. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

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 68000. 
 
 
Ingrid Nilszén, Domstolshandläggare 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 
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2021-11-08 
 

 

 

Begäran om laglighetsprövning av beslut § 126 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende 

delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 (Upplands-Bro kommun), 2021-10-14 

 

Jag anser att beslutet är påverkat av jäv. Yttrandet till förvaltningsrätten som beslutet berör är skrivet 

av Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bros ordförande Börje Wredén, vilket är högst opassande då 

det är ordförande Börje Wredén som är föremål för den laglighetsprövning yttrandet rör 

(ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5). Bygg- och 

miljönämndens ordförande Börje Wredén har alltså författat det yttrande som nämnden lämnat in 

till Förvaltningsrätten, kring hur Börje Wreden har agerat tidigare. Detta anser jag strider mot 

kommunallagen (2017:727) kap.6 § 28, att ”det i övrigt finns någon särskild omständighet som är 

ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet”, samt kommunallagen kap 

6. § 30 ” en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 

handläggningen av ärendet”. Eftersom ordförande i nämnden, Börje Wredén, är föremål för 

laglighetsprövningen måste han anses som partisk och bör inte vara involverad i beslut som rör 

ärendet. För mer information se mål nr. 17188-21. 

 

Josefin Olsson 

Sandavägen 1 

197 91 Bro 

Telefon 073-051 50 67 

Epost josefinolsson80@gmail.com 

Personnummer 800305-0443 

 

 

Bifogade handlingar: 

Bygg- och miljönämndens protokoll från 2021-10-14, beslut om yttrande (som Börje Wredén tagit 
fram och röstat fram, som jag anser bör laglighetsprövas) 

 

Svar på överklagande mål nr. 17188-21 (yttrandet) 

 

Tilläggsyttrande 2021-07-05 (för information) 

 

Tjänsteskrivelse 2021-09-29 (för information) 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-11-08 
MÅLNR: 31448-21 
AKTBIL: 1



139 ALL.2021.499 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - BMN 21/0014-11 ALL.2021.499 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen : 2. Stockholm FR 31448-21 Aktbil 8.pdf

126 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 - BMN 21/0013-3 ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 : Yttrande förvaltningsrätten okt 2021

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 2021-06-17 § 83 att yttra sig till Förvaltningsrätten i 

Stockholm i mål nr. 17188-21. Detta rör 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 beslut om yttrande till 

Förvaltningsdomstolen i Stockholm 2021-06-17 har fattats i laga ordning. Beslutet har 

inte påverkats av jäv. 

Utveckling av grunden 

Klaganden anför att en tjänsteskrivelse från kommunförvaltningens tjänstemän borde 

ha inhämtats, i stället för att den togs fram av nämndens ordförande och 1:e vice 

ordförande. Bygg- och miljönämnden konstaterar att det förstnämnda förfarandet är 

det normala, men att undantag förekommer vilket inte är lagstridigt. 

Klaganden anför att nämndens ordförande och 1:e vice ordförande var jäviga. Enligt 6 

kap. 30 § Kommunallagen ska nämnden snarast besluta i en fråga om jäv mot en 

förtroendevald när en sådan fråga uppkommer. Någon sådan fråga restes dock inte vid 

Bygg- och miljönämndens behandling den 17 juni av yttrande till Förvaltningsrätten 

med anledning av Erik Karlssons överklagande. Så har inte heller skett då Bygg- och 

miljönämnden har behandlat ärendet MIL.2020.597 om tillsyn av verksamheten på 

fastigheten Lindormsnäs 1:5. 

Bygg- och miljönämnden vill trots detta peka på att sakägar- eller intressejäv innebär 

att en förtroendevald är jävig om saken angår honom eller henne eller om ärendets 

utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde. Med 

”saken angår” avses de fall då den förtroendevalde av olika skäl har ett sådant av 

rättsordningen erkänt intresse i saken att denne rättsligt är, eller kan uppträda, som 

part. I aktuellt ärende är Bygg- och miljönämnden part, inte dess ordförande. Vad 

gäller nämndens 1:e vice ordförande är den yrkesutövning klaganden nämner inte av 

sådan art att jäv kan anses föreligga. 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-11-08 
MÅLNR: 31448-21 
AKTBIL: 2
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Klaganden motiverar även sin hemställan med att länsstyrelsen har upphävt Bygg- och 

miljönämndens beslut i ärende MIL.2020.597, Delegationsbeslut § 46 om att upphäva 

Delegationsbeslut § 44 i sammanträdesprotokollet för Bygg- och miljönämndens 

sammanträde 2021-04-22, brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen. Bygg- och miljönämnden konstaterar dock att länsstyrelsens beslut är 

överklagat till Mark- och miljödomstolen, som har beslutat om inhibition av 

länsstyrelsens beslut. Oavsett slutligt utfall prövas dock det ärendet på andra grunder 

än som gäller aktuellt ärende i Förvaltningsrätten i Stockholm. 

I övrigt hänvisar Bygg- och miljönämnden till sitt 2021-06-07 beslutade yttrande i 

målet. 

Sammantaget har inte klaganden visat att det nu överklagade beslutet om yttrande inte 

tillkommit på ett lagligt sätt, 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 14 oktober 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 

 

Bilaga: 

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-06-17, §§ 82-83  

-  
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PROTOKOLL 15 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 126 ALL.2021.499, Laglighetsprövning 
avseende delegationsbeslut, 
Lindormsnäs 1:5 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 
enlighet med bilaga.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig och lämnar en reservationstext vilken 
återfinns i slutet av paragrafen. 

Jan Lannefelt (S), Britt-Marie Gerdin (S) och Agneta Holmenmark (S) 
reserverar sig och ansluter sig till Vänsterpartiets reservationstext. 

Jäv  
Erik Karlsson (V) meddelar jäv och lämnar rummet, Kristina Henriksson (V) 
går in som ersättare. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden yttrade sig 2021-06-17, § 83 , till Förvaltningsrätten i 
Stockholm över överklagande av Erik Karlsson. Överklagandet gällde 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. 

Erik Karlsson har därefter i ett tilläggsyrkande till Förvaltningsrätten i 
Stockholm hemställt om att domstolen ogiltigförklarar även Bygg- och 
miljönämndens beslut om yttrande 2021-06-17. Motiveringen framgår av 
bilaga till föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm till Bygg- och 
miljönämnden att lämna ett yttrande till domstolen. 

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Bygg- och miljönämnden förlängd tid 
för yttrande till 2021-10-20. 

Beslutsunderlag 
• Förslag yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm  
• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm 2021-07-05  
• Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-06-17, §§ 82-83 
• Förvaltningsrättens underrättelse som inkom den 8 oktober 2021 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-11-08 
MÅLNR: 31448-21 
AKTBIL: 3
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PROTOKOLL 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 
enlighet med bilaga.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) 
och Andreas Åströms (M) förslag till beslut och finner bifall. 

Reservationstext 
Kristina Henriksson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationstext: 

”Jag hävdar att Börje Wredén är en part i målet då det är hans agerande som 
ifrågasätts i lagstödsprövningen vilket gör honom jävig i uttalande i frågor som berör 
annat än vad som gäller honom som person. Även Andreas Åström bör betraktas som 
jävig i detta ärende. Han är anställd i ABT bolagen som projektchef. ABT bolagen 
anlitas i stor utsträckning av Cr Conrete recycling AB för transporter av massor till 
Lindormsnäsområdet. 

Åström anmälde sig själv jävig i ett liknande ärende på Lindormsnäs 1:5 (BMN 
protokoll 19.04.25, MIL.2018.658, §33, se bilaga 2). Med detta som bakgrund anser 
jag det orimligt att de i Bygg- och Miljö-nämndens namn skall kunna utfärda en 
tjänsteskrivelse som skall kunna betraktas som objektiv. Av dessa skäl anser jag att en 
tjänsteskrivelse i ärendet skulle utfärdats av kontoret och utgöra underlag i ärendet, 
vilket nekades dem, och inte den nuvarande tjänsteskrivelsen/partsinlagan. Jag anser 
att beslutet I §44 inte kunde överprövas i form av ett ordförandebeslut som gjordes i 
§46 utan det i så fall enl. Kommunallagen skulle tas som ett nämndbeslut.” 
 

Jan Lannefelt (S), Britt-Marie Gerdin (S) och Agneta Holmenmark (S) ansluter 
sig till Vänsterpartiets reservationstext.  

Beslutet skickas till: 

• Förvaltningsrätten i Stockholm 
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ADVOKATFIRMAN DNOVO 

 
ADRESS:  BOX 1108, 251 11 HELSINGBORG MOBIL: +46 704 58 65 44  

BESÖKSADRESS:  DROTTNINGGATAN 15, HELSINGBORG E-POST: natalie.sv ensson@dnov olaw.com 

 TELEFON: +46 10 788 18 60 
 

 

 

 

 

Till 

 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

 

 

Enbart per e-post: avd33.fst@dom.se 

 

 

Helsingborg den 1 december 2021 

 

 

SVAROMÅL 

 

 

Mål nr 31448–21 Josefin Olsson ./. Upplands-Bro Kommun 

 

Vi får i egenskap av ombud för Upplands-Bro Kommun (”Kommunen”) inkomma med följande 

svaromål med anledning av Josefin Olssons (”Olsson”) överklagande av Bygg-och 

miljönämnden i Kommunens beslut § 126 ALL.2021.499 och förvaltningsrättens föreläggande 

(aktbil. 8).  

 

 

1. INSTÄLLNING / YRKANDE 

 

1.1. Kommunen bestrider Olssons yrkande och yrkar för egen del att förvaltningsrätten ska 

avslå överklagandet.  

 

2. GRUND 

 

2.1. Bygg- och miljönämndens (”Nämnden”) beslut § 126 ALL.2021.499 om att avge yttrande 

till Förvaltningsdomstolen i Stockholm mål nr 17188–21 den 14 oktober 2021 

(”Beslutet”) har fattats i laga ordning. Beslutet har inte påverkats av jäv och det saknas 

därmed skäl för att upphäva beslutet. Överklagandet ska därför avslås.  
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3. I SAK 

 

Kort bakgrund 

 

3.1. Kommunen är part i ett par pågående mål om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten 

i Stockholm som har beröring med ett delegationsbeslut gällande dispens avseende 

vissa strandskyddsbestämmelser. Efter delegationsbeslutet fattade ordföranden i 

Nämnden ett så kallat brådskande ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen 

2017:725 (”KL”) vilket i princip gick ut på att upphäva det tidigare fattade 

delegationsbeslutet. Beslutet överklagades, och lagligheten av beslutet prövas nu av 

Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 17188–21. Inom ramen för mål nr 17188–21 

inkom även ett tilläggsyrkande. Tilläggsyrkandet bestod i att Nämndens beslut 2021-06-

17 § 82 om att avge yttrande i mål nr. 17188–21 och som påståtts ha författats av 

ordföranden stod i strid med lag, och att det därmed skulle upphävas. 

 

3.2. Utöver det mål som angetts ovan, inkom Olsson med ytterligare ett överklagande inom 

ramen för samma händelse. Det mål som nu är för handen avser inte samma beslut som 

tilläggsyrkandet i mål nr 17188–21, utan ett senare beslut om yttrande i samma mål.  

 

Beslutet har inte påverkats av jäv 

 

3.3. Olsson har angett att Beslutet har påverkats av jäv, med anledning av att Nämndens 

ordförande Börje Wredén dels deltog i handläggningen av Beslutet vid upprättande av 

yttrandet, dels vid voteringen då Beslutet röstades igenom. Olsson har i sitt överklagande 

hänvisat till 6 kap. 28 § KL utan att närmare precisera på vilket sätt jäv skulle anses 

föreligga.  

 

3.4. I 6 kap. 28 § KL anges att en förtroendevald är jävig om (i) saken angår honom eller 

henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon 

annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 

skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (ii) han eller hon eller någon 

närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta 

synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, (iii) ärendet rör tillsyn över sådan 

kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (iiii) han eller hon har fört 

talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (iiiii) det i övrigt finns 

någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes 

opartiskhet i ärendet. 

 

3.5. Det har inte framkommit någonting som tyder på att ordföranden har haft ett ekonomiskt 

intresse i saken, varför det inte är fråga om intressejäv. Att det skulle vara fråga om 
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släktskapsjäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv eller ombudsjäv kan också omedelbart 

avfärdas. Vidare gäller att det i det aktuella målet överklagade beslutet är fattat av 

Nämnden och inte av ordföranden. Det är således Nämnden som påstås ha förfarit i strid 

med lag då den beslutade att avge yttrande i enlighet med förslaget. Ordföranden är 

alltså inte på något sätt part i mål nr 17188–21, varpå det även kan uteslutas att det är 

fråga om något sakägarjäv.  

 

3.6. Olsson har angett att Nämndens agerande i aktuellt fall skulle utgöra så kallat 

delikatessjäv (se 6 kap. 28 § p. 5). Kommunen bestrider att så är fallet. Delikatessjäv 

föreligger exempelvis när den förtroendevalde står i ett markant beroendeförhållande till 

den som saken angår, exempelvis genom anställningsförhållande eller ekonomisk 

beroendeställning. Även de fall då någon uppenbarligen är nära vän eller ovän med den 

saken rör omfattas det av denna punkt (se prop. 2016/17:171 s. 373). Med anledning av 

det som framgår i förarbetena till nämnda bestämmelse går det att konstatera att 

Nämndens beslut i aktuellt fall inte har påverkats på sådant sätt som avsetts i 6 kap. 28 

§ p. 5 KL.  

 

3.7. Det ska även särskilt framhållas att Beslutet har fattats av Nämnden och inte av 

ordföranden. Nämnden har därmed i enlighet med gängse hantering av liknande 

ärenden voterat och på demokratisk väg fattat beslut om att inge yttrande i det aktuella 

målet. Det förefaller mot bakgrund därav märkligt att påstå att Börje Wredén har varit 

jävig på ett sätt som medför att Nämndens beslut ska upphävas.  

 

3.8. Utöver det som angetts ovan gäller även att det närmast måste anses förefalla naturligt 

att den nämnd som har fattat det beslut som blivit överklagat även författar och voterar 

om det yttrande som ska lämnas in till domstolen med anledning av ett överklagande av 

beslutet. Det är Nämnden som har att försvara sig mot de påståenden om felaktigheter 

som anförts av klaganden i mål nr 17188–21. Nämnden har därför tagit fram och röstat 

igenom ett yttrande som sedermera ingivits till domstolen. Att en sådan hantering skulle 

innebära jäv i någon form motsätter sig Kommunen.  

 

3.9. Mot bakgrund av det sagda och med anledning av att klaganden inte visat att Beslutet 

tillkommit på ett lagstridigt sätt, eller att Beslutet annars strider mot lag eller annan 

förordning, ska Nämndens beslut således stå fast.  

 

Advokatfirman dNovo 

 

 

Natalie Svensson  Albin Kringstad  
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Advokat   Biträdande jurist 

natalie.svensson@dnovolaw.com albin.kringstad@dnovolaw.com  

 

 

Alice Nordman 

Biträdande jurist  

alice.nordman@dnovolaw.com    
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

 

 FÖRELÄGGANDE 
2021-07-05 

 Aktbilaga  

Mål nr. 17188-21 

Avdelning 33 

 
 

D
o
k
.I

d
 1

3
92

33
8
 

  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 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 26 juli 2021. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

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 68000. 
 
 
Sofia Kask, Domstolshandläggare 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 16 
 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-11-08 
MÅLNR: 31448-21 
AKTBIL: 4
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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
avd33.fst@dom.se

Mål nr. 17188-21
Avdelning 33

Yttrande till aktbilaga 14
2021-07-05

Tilläggsyrkande
Efter att ha mottagit Länsstyrelsens beslut där det tidigare ordförandebeslutet om att tillåta 
tippningen av avfall på strandskyddat område ogiltigförklarats och genom att en majoritet av 
nämnden har antagit ett beslut grundat på en partsinlaga hemställer undertecknad till rätten att i sin 
helhet ogiltigförklara Bygg och Miljönämnden, Upplands-Bro majoritetsbeslut 2021-06-17 i ärende 
ALL.2021.499

Till tilläggsyrkandet ovan vill jag anföra och till kommunens yttrande vill jag tillföra följande:

I lässtyrelsens beslut dagtecknad 2021-06-23 (bilaga A) framgår det att det ordförandebeslut som 
har föregått innevarande begäran om domstolens yttrande i detta ärende att detta inte överensstäm-
mer med gällande lag utan att det är tjänstemannens delegationsbeslut som är tillämpbar och skall 
verkställas i detta ärende.

I det svar som kommunen har inlämnat till kommunen finns det flera frågetecken. Om detta svar är 
upprättat enligt reglemente och god sed finner undertecknad en hel del i övrigt att önska!
- I strid mot gällande praxis har ordföranden inte inhämtat kontorets tjänstemänns tjänsteskrivelse i 
ärendet. Detta trots att tjänstemännen var villig att inte frångå praxis utan hade förberett sig att 
inlämna en tjänsteskrivelse, en beredning av ärendet inför nämndens beslut.

Jäv
Nämnden har tidigare i år erhållit ett föredrag som upplyste ledamöterna var gränserna går vid jäv.
- Ordförande, som i högsta grad är ägare till det uppkomna ärendet är medförfattare till det svar som 
tillsänts rätten.
Här finns en intressekonflikt och ordföranden borde här ha förstått att han jml Förvaltningslag 
(2017:900) 16 § punkt 1 är jävig.
- Första vice ordförande, som är medförfattare till ovan nämnda svarsskrivelse till rätten har genom 
sin yrkesutövning intressen i den verksamhet som bedrivs på aktuellt område, Lindormsnäs 1:5, och 
borde därmed ha förstått att han jml Förvaltningslag (2017:900) 16 § punkt 4 är jävig.
- Både ordförande och första vice ordförande har, förutom att författa ett beslutsunderlag dessutom 
deltagit i hela beslutsprocessen.

Erik Karlsson

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-07-05 
MÅLNR: 17188-21 
AKTBIL: 16
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UPPLANDS-BRO KOMMUN                    Tjänsteskrivelse  
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
            2021-09-29 ALL.2021.499 
 

 

ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende 
delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 

Förslag till beslut  

Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i enlighet 

med bilaga.  

Beslutsunderlag  

 Förslag yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm 

 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm 2021-07-05 

 Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-06-17, §§ 82-83  

Ärendet  

Bygg- och miljönämnden yttrade sig 2021-06-17, § 83 , till Förvaltningsrätten i 

Stockholm över överklagande av Erik Karlsson. Överklagandet gällde 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. 

Erik Karlsson har därefter i ett tilläggsyrkande till Förvaltningsrätten i Stockholm 

hemställt om att domstolen ogiltigförklarar även Bygg- och miljönämndens beslut om 

yttrande 2021-06-17. Motiveringen framgår av bilaga till föreläggande från 

Förvaltningsrätten i Stockholm till Bygg- och miljönämnden att lämna ett yttrande till 

domstolen. 

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Bygg- och miljönämnden förlängd tid för 

yttrande till 2021-10-20. 

Skäl till beslut  

Ordförande och 1:e vice ordförande har i bilagt förslag till yttrande motiverat att 

överklagandet ska avslås. I sammanfattning att klaganden inte har visat att det nu 

överklagade beslutet om yttrande inte tillkommit på ett lagligt sätt, eller att beslutet 

annars strider mot lag eller annan förordning.  

Bygg- och miljönämnden 

 
Börje Wredén 

Ordförande   Andreas Åström 
1:e vice ordförande  

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 33 
 
INKOM: 2021-11-08 
MÅLNR: 31448-21 
AKTBIL: 5
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FULLMAKT/POWER OF ATTORNEY 

 

 

för/for advokaterna Natalie Svensson, Per Åberg samt juristerna Albin Kringstad , Sara 
Aspelin, Carl Knutsson, Alice Nordman och Isabelle Andersson 

 
eller den ombudet förordnar i sitt ställe 

or anybody appointed by the attorney 

 
att anhängiggöra och utföra talan inför domstolar, övriga myndigheter och inrättningar samt 

skiljemän, 

to commence and conduct actions before courts, other authorities and institutions and before 
arbitrators, 

 

att mottaga delgivningar, dock icke stämning, 
to accept service of notices and other communications, but not writs, 

 
att mottaga och kvittera medel, värdehandlingar och annan egendom, 

to receive and give receipt for payment, documents and other property, 

 
att föra förhandlingar, träffa avtal och utöva rösträtt 

to conduct negotiations, enter into agreements and to vote and 

 
samt att i alla övriga avseenden företräda undertecknads intressen mot 

to represent the interests of the undersigned in all other respects against 
 

 

Josefin Olsson, 800305-0443 

 
eller den saken eljest kan anses röra angående 

or anybody else concerned regarding  

 
 

Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 31448-21 
 

 

 
Kungsängen, den 1 / 12 - 2021 

 

 
Upplands-Bro kommun, org. nr 212000-0100 

 

__________________________ 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2021-09-29 - 2021-11-15

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:636

Mazurkavägen 1

2021-10-28 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §8: AvskrivetBYGG.2021.368

Anmälan för installation av eldstad i efterhand

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:531

Norrbodavägen 35

2021-10-04 Beslut om att inte ingripa Tillsynshandläggare, T §18: AvslutTILLSYN.2021.13

Klagomålsärende, trafikfarligt staket/plank.

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331

Rågångsvägen 6

2021-10-15 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 156: BeviljatBYGG.2020.402

Bygglov för uppställning av fristående skylt

VIBY 19:78

Kraftvägen 52

2021-09-29 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 157: BeviljatBYGG.2020.453

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall (isolerad tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31

TIBBLE-ÅLSTA 1:9

Gamla Byvägen 2

2021-09-29 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 158: BeviljatBYGG.2021.66

Bygglov för nybyggnad av garage/ förråd

UDDEN 1:6

Udden 2

2021-09-29 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 159: BeviljatBYGG.2021.204

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:122

Vinbärsstigen 4

2021-09-30 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 160: BeviljatBYGG.2021.246

Bygglov för tillbyggnad av uterum

2021-11-16 Sida 1 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SYLTA 3:20

Lillsjöbacken 18

2021-09-30 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 161: BeviljatBYGG.2019.321

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och installation av eldstad

HUSBY 1:49

Husbyvägen  58

2021-10-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 162: BeviljatBYGG.2016.375

Bygglov för uppförande av stödmur på fastigheten HUSBY 1:49, Husbyvägen  58

BRUNNA 4:189

Kakelstigen 37

2021-10-05 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 163: BeviljatBYGG.2021.200

Bygglov för uppförande av uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 20

2021-10-07 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 164: BeviljatBYGG.2021.79

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fasadskylt (2021-09-25)

JÄDRA 1:19

Drängvägen 9

2021-10-07 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 165: BeviljatBYGG.2021.36

Anmälan för nybyggnad av carport

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäsvägen

2021-10-07 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 166: BeviljatBYGG.2020.174

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

VIBY 19:8

Energivägen 7

2021-10-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 167: BeviljatBYGG.2020.192

Bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av industri

2021-11-16 Sida 2 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

Brogård 1:163

2021-10-11 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 168: BeviljatBYGG.2018.384

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84(Brogård 1:163)

BRO-RÅBY 3:90

Råbystigen 1

2021-10-11 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 169: BeviljatBYGG.2020.254

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt ombyggnad och inglasning av balkonger på Råbystigen 1-7

ÅDÖ 1:72

Gräsholmen 17

2021-10-11 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 170: BeviljatBYGG.2020.371

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BJÖRKNÄS 1:7

Åkerbärsvägen 22

2021-10-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 171: BeviljatBYGG.2020.432

Anmälan för installation av eldstad

EKHAMMAR 4:183

Ängsvägen 21

2021-10-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 172: BeviljatBYGG.2020.144

Anmälan för installation av eldstad

ÖRÅKER 2:8

Kronogårdsvägen 10

2021-10-14 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 173: BeviljatBYGG.2020.336

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

HÄRNEVI 1:41

Härnevi skolväg 17

2021-10-14 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 174: BeviljatBYGG.2021.212

Ändringar i plan 2-BV, 3-ÖV samt trapphus (delvis i efterhand)

2021-11-16 Sida 3 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

JÄDRA 1:26

Soldathustruns väg 6

2021-10-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 175: BeviljatBYGG.2020.385

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BRO-RÅBY 3:116

Bokstigen 7

2021-10-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 176: BeviljatBYGG.2021.139

Anmälan för installation av eldstad

ÖRNÄS 1:26

Mätarvägen

2021-10-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 177: BeviljatBYGG.2018.128

Bygglov för nybyggnad av industri/ lager  på fastigheten ÖRNÄS 1:26, Mätarvägen

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:436

Lärksoppsvägen 27

2021-10-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 178: BeviljatBYGG.2021.21

Anmälan för ändring av förråd till gästrum

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:237

Näckudden 6

2021-10-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 179: BeviljatBYGG.2021.176

Anmälan för installation av stoltrapphiss

ALHOLMEN 1:81

Alholmen 43

2021-10-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 180: BeviljatBYGG.2021.203

Anmälan för ändring av eldstad

EKHAMMAR 7:12

Rådjursvägen 22

2021-10-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 181: BeviljatBYGG.2021.11

Anmälan för rivning av eldhärjad byggnad

2021-11-16 Sida 4 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:96

Kristinetorpsvägen 38

2021-10-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 182: BeviljatBYGG.2021.257

Anmälan för nybyggnad av växthus

BROGÅRD 1:219

2021-10-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 183: BeviljatBYGG.2019.311

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2021-10-20 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 184: BeviljatBYGG.2020.130

Bygglov i efterhand för ändrad användning av garage till gästhus

EKHAMMAR 4:197

Kasmovägen 7

2021-10-20 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 185: BeviljatBYGG.2020.307

Bygglov i efterhand för tillbyggnad samt nu aktuell yttre ändring - inglasning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:97

Östervägen 77

2021-10-21 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 186: BeviljatBYGG.2021.311

Bygglov för fasadändring av bostadshus

FINNSTA 1:164

Bro centrum 37

2021-10-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 187: BeviljatBYGG.2021.53

Anmälan för ändring av planlösning

FINNSTA 1:164

Bro centrum 29

2021-10-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 188: BeviljatBYGG.2021.75

Anmälan för ändrat brandskydd lokal

2021-11-16 Sida 5 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-RÅBY 3:129

Fågelvägen 2

2021-10-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 189: BeviljatBYGG.2019.210

Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola

EKHAMMAR 4:205

Västra Rydsvägen 103

2021-10-25 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 190: BeviljatBYGG.2020.468

Bygglov för tillbyggnad av industri och nytt skärmtak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:391

Saltstigen 76

2021-10-26 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 191: BeviljatBYGG.2021.23

Bygglov för fasadändring av farstukvist

BROGÅRD 1:221

2021-10-27 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 192: BeviljatBYGG.2019.313

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

EKEBY 2:98

Smedslingan 59

2021-10-27 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 193: BeviljatBYGG.2021.282

Anmälan för installation av eldstad

EKHAMMAR 6:1

Kyrkvägen 20A

2021-10-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 194: BeviljatBYGG.2018.264

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten EKHAMMAR 6:1, Kyrkvägen 20A

EKHAMMAR 6:1

Kyrkvägen 20A

2021-10-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 195: BeviljatBYGG.2019.55

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

2021-11-16 Sida 6 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KVARNNIBBLE 3:30

Lihagsvägen 5A

2021-10-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 196: BeviljatBYGG.2021.258

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:223

2021-10-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 197: BeviljatBYGG.2019.315

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

kungsängens-tibble 1:283

Flintstigen 7

2021-11-04 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 198: BeviljatBYGG.2021.140

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus(uterum)

BROGÅRD 1:218

2021-11-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 199: BeviljatBYGG.2019.310

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BRO PRÄSTGÅRD 1:16

Lantmätarvägen 100

2021-11-11 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 200: BeviljatBYGG.2021.309

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:187

Strandvägen 16

2021-11-15 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 201: BeviljatBYGG.2017.163

Bygglov för tillbyggnad av balkong och uppförande av mur på bostadshus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY
2:187, Strandvägen 16

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1A

2021-11-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 202: BeviljatBYGG.2020.370

Bygglov för nybyggnad av biltvätt

2021-11-16 Sida 7 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:308

Ringvägen 1

2021-09-29 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 272: BeviljatBYGG.2021.399

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och två lokaler (revidering av BYGG.2020.396)

BRO-SKÄLLSTA 1:41

Tryckfärgsvägen 1

2021-09-30 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 273: BeviljatBYGG.2021.370

Bygglov för nybyggnad av lagerlokal

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594

Lillmossvägen 38

2021-10-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 274: BeviljatBYGG.2021.396

Bygglov för nybyggnad av stödmur

GRANHAMMAR 2:5

Granhammarsvägen 1

2021-10-07 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, §
275: Beviljat

BYGG.2021.82

Bygglov för permanent manskapsbod

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-10-07 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 276:
Beviljat

BYGG.2021.377

Tidsbegränsat bygglov som längst t.o.m. 2022-04-30 för tillfällig etablering av pilotanläggning för rening av lakvatten och
utvinning av kväve vid Högbytorp

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-10-07 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, §
277: Beviljat

BYGG.2021.392

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475

Pettersbergsvägen 4

2021-10-07 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 278: AvskrivetBYGG.2021.240

Bygglov för uppförande av palissadstaket

2021-11-16 Sida 8 av 13
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-SKÄLLSTA 1:169

Ullevivägen 16A

2021-10-07 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 279: BeviljatBYGG.2021.372

Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tälthall

KORSÄNGEN 1:16

Korsängsvägen 17

2021-10-07 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 280: BeviljatBYGG.2021.68

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

FINNSTA 2:22

Berberisvägen 33

2021-10-11 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 281: AvskrivetBYGG.2021.385

Bygglov för uppförande av fristående skyltar

BROGÅRD 1:184

2021-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 282: BeviljatBYGG.2021.404

Bygglov för nybyggnad av pumpstation

ÖRÅKER 2:1

Lennartsnäsvägen 2A

2021-10-14 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 283:
Beviljat

BYGG.2021.382

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

VIBY 19:107

Energivägen 13

2021-10-15 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 284:
Beviljat

BYGG.2021.401

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 10 st. byggbodar som behövs i samband med nybyggnation av lagerbyggnad
som hanteras i BYGG.2021.229

BRUNNA 4:780

Lärftvägen 4

2021-10-18 Beslut om avgift, § 285: BeviljatBYGG.2019.147

Anmälan för tillbyggnad av uterum

2021-11-16 Sida 9 av 13
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:72

Ekhammarsvägen 56

2021-10-18 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 286: BeviljatBYGG.2021.408

Bygglov för fasadändring(Takfönster)

NEGELSTENA 1:2

2021-10-19 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 287: NekatBYGG.2021.378

Bygglov för nybyggnad av förråd

ASKE 1:3

Aske bruksväg 1

2021-10-19 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 288: BeviljatBYGG.2021.352

Bygglov för nybyggnad av pumpstation

BROGÅRD 1:163

2021-10-20 Beslut om avgift, § 289: BeviljatBYGG.2018.384

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84(Brogård 1:163)

TIBBLE KYRKBY 1:48

Mariedalsvägen 9

2021-10-20 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 290: BeviljatBYGG.2021.410

Rivningslov för rivning av fritidshus

KVARNNIBBLE 3:32

Skogshuggarvägen 1

2021-10-21 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 291: BeviljatBYGG.2021.390

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

HÄRNEVI 6:61

Drivhusslingan 41

2021-10-25 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 292: AvskrivetBYGG.2021.423

Bygglov för installation av takfönster

2021-11-16 Sida 10 av 13
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Beslutsdatum BeslutÄrende
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 5:2

Diligensvägen 4

2021-10-26 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 293: BeviljatBYGG.2021.389

Bygglov för tillbyggnad med fasadändring av bostadshus samt anmälan för installation av eldstad

SJÖHAGEN 3:17

2021-11-01 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 294: BeviljatBYGG.2021.405

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage samt rivningslov för komplementbyggnad

BRO-SKÄLLSTA 1:45

2021-11-01 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 295: AvskrivetBYGG.2021.340

Tidsbegränsat bygglov tom 2031-05-08 för nybyggnad av parkeringsplats

BÄLBY 5:1

Tjustavägen 15

2021-11-03 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 296: BeviljatBYGG.2021.384

Bygglov för uppförande av fristående skylt

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 22:1

Hjortronvägen 51

2021-11-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 297: BeviljatBYGG.2021.391

Bygglov för inglasning av balkong

BRUNNA 7:138

Trombonstigen 1

2021-11-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 298: BeviljatBYGG.2021.439

Bygglov för inglasning av balkong

HÅLLUNDA 1:3

Hållundavägen 2

2021-11-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 299: BeviljatBYGG.2021.383

Bygglov för uppförande av fristående skylt

2021-11-16 Sida 11 av 13
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Beslutsdatum BeslutÄrende
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EKEBY 2:103

Smedslingan 56

2021-11-05 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 300: BeviljatBYGG.2021.380

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:382

Saltstigen 58

2021-11-11 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare/inspektör, § 301:
Beviljat

BYGG.2021.425

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med inglasat uterum

GRANHAMMAR 2:5

Granhammarsvägen 1

2021-11-12 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 302: BeviljatBYGG.2021.451

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod

STORHAGEN 3:3

Ängsuddsstigen 6

2021-11-12 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 303: BeviljatBYGG.2021.449

Marklov för höjdförändringar för anläggande av grusväg

BROGÅRD 1:217

Husbytorpsvägen 13

2021-11-12 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 304: BeviljatBYGG.2021.353

Marklov för trädfällning

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 3

2021-11-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 305: BeviljatBYGG.2021.386

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad

BACKABO 2:2

Mineborgsvägen 1

2021-11-12 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 306: BeviljatBYGG.2021.400

Tidsbegränsat bygglovtom 2022-03-15 för uppställning av 4st byggbodar

2021-11-16 Sida 12 av 13
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BRUNNA 7:27

Kantelevägen 2

2021-11-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 307: BeviljatBYGG.2021.409

Bygglov för fasadändring(omläggning av tak), av bostadshus

TIBBLE KYRKBY 10:58

Smedstorpsvägen 1

2021-11-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 308: BeviljatBYGG.2021.360

Bygglov för ombyggnad av bostadshus

Antal ärenden 86

2021-11-16 Sida 13 av 13



 Miljö 2021-09-29 -2021-11-15 - BMN 21/0002-74 Miljö 2021-09-29 -2021-11-15 : Miljö 2021-09-29 -2021-11-15

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2021-09-29 - 2021-11-15

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2021-09-30 Nya beslutgrundmallen 2020 Samhällsbyggnadschef, All §1: FastställaALL.2021.639

Dokumenthanteringsplan för BMN 2021

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:293

Svartviksbacken 8A

2021-10-01 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 171: AVGHAL.2020.327

Klagomål på inomhusmiljön

VIBY 19:68

Energivägen 4

2021-10-01 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 172: FÖRELMIL.2021.123

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

VIBY 19:1

Mätarvägen 31

2021-10-01 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 173: BEVMIL.2020.489

Anmälan om miljöfarlig verksamhet tillfällig kross

VIBY 19:10

Kraftvägen 1

2021-10-06 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 174: FÖRELMIL.2021.642

Anmälan om schaktning i förorenad mark

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Håtunavägen 1

2021-10-07 Yttrande Miljöinspektör, § 175: AYADM.2021.662

Remiss angående anläggning för utvinning av kväve ur lakvatten

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:164

2021-10-07 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 176: AVGHAL.2021.413

Tillsyn enligt miljöbalken, Lillsjöskolans gymnastiksal, 2021

2021-11-16 Sida 1 av 6
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FINNSTA 1:229

2021-10-07 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 177: AVGHAL.2021.409

Tillsyn enligt miljöbalken, Finnstasskolans gymnastiksal, 2021

HÄRNEVI 28:1

2021-10-08 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 178: AVGHAL.2021.412

Tillsyn enligt miljöbalken, Härneviskolans gymnastiksal, 2021

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:212

2021-10-08 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 179: AVGHAL.2021.411

Tillsyn enligt miljöbalken, Bergaskolans gymnastiksal, 2021

2021-10-08 Delegationsbeslut Miljöchef, § 180: BADM.2021.491

Samordnad provtagning av tappvatten (SPAT) 2021 Överenskommelse

KVARNNIBBLE 3:14

Enebacken 1

2021-10-11 Åtalsanmälan Miljöchef, § 181: ÅANMMIL.2021.638

Åtalsanmälan eldning av sopor

BRUNNA 4:670

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 182: AVGHAL.2021.410

Tillsyn enligt miljöbalken, Brunnaskolans gymnastiksal, 2021

BRO-RÅBY 3:129

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 183: AVGHAL.2021.408

Tillsyn enligt miljöbalken, Råbyskolans gymnastiksal, 2021

2021-11-16 Sida 2 av 6
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

Tjusta 2:11

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 184: AVGHAL.2021.407

Tillsyn enligt miljöbalken, Tjustaskolans gymnastiksal, 2021

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:393

Klockvägen 5

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 185: AVGHAL.2021.270

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Nya sporthallen

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen 111

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 186: AVGHAL.2021.372

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Kungsängens IP

BRUNNA 7:132

Hagnäsvägen 3

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 187: AVGHAL.2021.373

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Hagnäshallen

TIBBLE KYRKBY 17:4

Ålstavägen 1

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 188: AVGHAL.2021.369

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Klockardalens IP

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

Ginnlögs väg 1

2021-10-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 189: AVGHAL.2021.367

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Bro IP Konstgräshall

VIBY 19:10

Kraftvägen 1

2021-10-15 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 190: FÖRELMIL.2021.642

Anmälan om schaktning i förorenad mark

2021-11-16 Sida 3 av 6
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TÅNG 2:2

Garpebodavägen 4

2021-10-18 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 191: FÖRELMIL.2021.644

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2021-10-22 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 192: AVGMIL.2021.620

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, biltvättanläggning

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2021-10-22 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 193: FÖRELMIL.2021.401

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

VIBY 19:107

Kraftvägen 9

2021-10-29 Delegationsbeslut Miljöchef, § 194: FÖRBMIL.2021.711

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

FINNSTA 1:166

2021-10-29 Delegationsbeslut Miljöchef, § 195: FÖREVHAL.2020.114

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020 Broskolan

BROGÅRD 1:170

Sparres väg 8

2021-10-29 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 196: FÖRELMIL.2020.489

Anmälan om miljöfarlig verksamhet tillfällig kross

VIBY 19:18

2021-11-01 Förbud Miljöchef, § 197: FÖRBMIL.2021.588

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

2021-11-16 Sida 4 av 6
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BRO-RÅBY 3:129

2021-11-01 Beslut om ingen åtgärd Miljöinspektör, § 198: AVSLUTAHAL.2021.260

Tillsyn enligt miljöbalken,Uppföljning Råbyskolan 2021

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331

Femstenavägen 22

2021-11-05 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 199: BEVILJAHAL.2021.631

Anmälan om lokal för hygienisk behandling

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-05 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 200: AVGHAL.2021.351

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Råbyskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-09 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 201: AVGHAL.2021.382

Tillsyn enligt miljöbalken,uppföljning fastighet skolor 2021, Härneviskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-10 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 202: AVGHAL.2021.388

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Brunnaskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-10 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 203: AVGHAL.2021.383

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Bergaskolan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-10 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 204: AVGHAL.2021.387

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Broskolan

2021-11-16 Sida 5 av 6
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KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2021-11-10 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 205: AVGHAL.2021.384

Tillsyn enligt miljöbalken, uppföljning fastighet skolor 2021, Ekhammarskolan

Alholmen 1:47

Alholmen 85

2021-11-15 Beslut om kompostering Miljöinspektör, § 206: BAVF.2021.731

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Antal ärenden 37

2021-11-16 Sida 6 av 6
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:17

Furuhällsplan 1

2021-10-14 Beslut om erinran enligt alkohollagen Livsmedelsinspektör, DB §32:
Erinran

ATL.2021.134

Tillsyn enligt alkohollagen

BROGÅRD 1:168

Landbovägen 2

2021-10-19 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §33: ÅKLIV.2021.145

Årlig kontrolltid

NORRÄNGE 1:6

Gerfasts väg 1

2021-10-19 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §34: BLIV.2021.146

Anmälan

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:17

Furuhällsplan 1

2021-11-12 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelsinspektör, DB §35: BATL.2021.178

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

Antal ärenden 4

2021-11-16 Sida 1 av 1
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